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Voorwoord
Een jaar waarin De Neushoornstichting materieel heel wat heeft bijgedragen aan de
bescherming van de neushoorns in zowel Azië als Afrika. We hebben Tembe
Elephant Park als nieuw vast project opgenomen in ons programma en hebben hier
30 veldmedewerkers, die worden ingezet bij de bescherming van neushoorns,
aangekleed. Daarnaast is een brommer gedoneerd voor de neushoornbescherming
op Sumatra.
In SRS is voor de tweede keer in de geschiedenis een Sumatraanse neushoorn
geboren (Delila). Laat dit succes zich nog maar een paar maal herhalen!
Helaas is het meeste neushoornnieuws nog altijd negatief. De neushoornstroperij is
nog altijd een hele grote bedreiging, waardoor de neushoornpopulatie alleen maar
afneemt. Wij hopen dat onze bijdragen aan de neushoornbescherming, zowel
financieel als educatief, een verminderde stroperij tot gevolg heeft. Voor de
bijdragen die wij hebben kunnen doen, zijn we onze donateurs, sponsoren,
luisterend publiek en kopers van onze merchandise heel erg dankbaar.
We kijken uit naar het jaar 2017 om positief verder te gaan.
Namens het bestuur van De Neushoornstichting
Ir. J. Rijnierse
Voorzitter
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Projecten
In 2016 hebben we weer geld besteed aan onze projecten. In 2015 is geld
gereserveerd voor een project ten behoeve van de Zwarte en Witte Neushoorn. Dit
is in 2016 ook uitgegeven.

Sumatran Rhino Sanctuary
Harapan is in november 2015 verhuisd van de Verenigde Staten naar SRS. Aan
zijn nieuwe woonomgeving is hij al snel gewend.
Op 12 mei wordt Delila (cadeau van God), dochter van Ratu en Andalas, geboren.
De tweede geboorte in SRS! Ze is gezond en ontwikkeld zich prima.
Eind 2016 is door ons een mooie donatie gedaan. Hiervoor heeft men een brommer
kunnen kopen, waarmee voedsel voor de neushoorns wordt gezocht, inkopen wordt
gedaan voor de verzorging van de neushoorns en voor de verzorgers in SRS.

Ujung Kulon
Geen bijzonderheden of nieuws uit Ujung Kulon dit jaar. De camera’s blijven
mooie beelden geven van de populatie Javaanse neushoorns, waardoor men weet
dat er jongen zijn geboren afgelopen jaar.

Mkhaya Game Reserve
Omdat het contact met Mkhaya Game Reserve erg stroef verloopt, weten wij niet
waaraan ze het geld dat we willen doneren gaan besteden. Belangrijk vinden wij
dat we weten waar het geld voor wordt gebruikt. Daarom is besloten om geen
donaties meer te doen aan Mkhaya Game Reserve. Een andere
neushoornbeschermingsproject voor de Zwarte en Witte neushoorn is gevonden.

Tembe Elephant Park
Dit reservaat in Zuid Afrika aan de grens van Mozambique huisvest zowel Zwarte
als Witte neushoorns. Diverse vragen voor financiering van neushoorn
beschermingsprojecten zijn er. Omdat er persoonlijk contact is over de projecten,
kunnen we inzicht krijgen waar de donatie aan wordt besteed. Dit heeft ons ertoe
besloten, dat Tembe Elephant Park één van onze vaste projecten wordt de komende
jaren.
Onze eerste donatie voor dit reservaat zijn uniformen, hoeden en schoenen voor de
rangers. Hierdoor kunnen ze hun werk veiliger, comfortabeler en beter voortzetten.
Erik Schram, een vrijwilliger die het park elk jaar wel een bezoekje brengt en die
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daar jarenlang vrijwilligerswerk heeft gedaan, heeft de donatie persoonlijk
overhandigd.

De uniformen die De Neushoornstichting heeft gedoneerd

Een blik vooruit
Aan het eind van 2016 kregen we een grote donatie binnen. Hierdoor kunnen we in
2017 weer een grote donatie doen aan onze projecten.
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Promotie
Om de bijdragen uit het vorige hoofdstuk mogelijk te maken, drijven we op de
bijdragen van donateurs, sponsors en incidentele bijdragen. Daarvoor moeten we
promotie maken voor onszelf en ons werk. Daarvoor wordt een breed scala aan
mogelijkheden ingezet.

Website
De website is actueel gehouden door de koppeling met Twitter en diverse
nieuwsberichten die erop zijn gezet.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief is in 2016 niet uitgegeven, omdat we de mankracht niet hadden om
een nieuwsbrief in elkaar te zetten. Wel melden er zich regelmatig nieuwe
nieuwsbriefabonnees aan.

Twitter en Facebook
Halverwege 2016 wordt een vrijwilliger gevonden die regelmatig (meerdere malen
per week) berichtjes op Facebook plaatst. Dit levert veel nieuwe lezers van onze
Facebookpagina op.

Overige media
In 2016 is er geen overige media aandacht geweest.

Een blik vooruit
In 2017 is het doel om de nieuwsbrief weer nieuw leven in te blazen. Dit door een
nieuwe vrijwilliger te vinden die bereid is om de nieuwsbrief op te zetten.
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Evenementen
Evenementen zijn voor ons op dit moment de belangrijkste mogelijkheid om
kennis te maken met het grote publiek en ook het grote publiek met ons kennis te
laten maken. Daarnaast biedt het een grote kans op het binnenhalen van extra
financiële middelen voor ons werk.

Vrijmarkt Koningsdag Soest
De vrijmarkt in Soest was wederom een groot succes. Ondanks het slechte weer en
een andere plek op het terrein wisten mensen ons te vinden en haalden we weer
veel geld binnen.

Natuurbehoudsmarkt Diergaarde Blijdorp
In 2016 heeft de Natuurbehoudsmarkt niet plaatsgevonden.

Global March for Rhinos and Elephants
Voor de derde maal werd in Nederland de Global March for Elephants and Rhinos
georganiseerd. Deze wereldwijde mars wordt ieder jaar rond 4 oktober gelopen in
veel steden. Nadat de voorgaande jaren de leeuw ook centraal stond in de mars, is
in 2016 besloten om aan te sluiten bij de internationale naam. Ook dit keer heeft
De Neushoornstichting meegedraaid in de organisatie. Er kwamen circa 200
deelnemers. Aandacht van de media was er weer niet. Wel konden we de
Neushoornstichting in de aandacht brengen,w at zeker is gelukt onder de
deelnemers.

De boodschap van de Global March

Markten in winkelcentrum Colmschate Deventer
Dit jaar hebben we meegedaan met 3 marktjes in winkelcentrum Colmschate
(Dierenfestijn, jaarmarkt en Christmasshoppen). Dit waren zeer kleinschalige
markten, waarbij de opkomst van publiek en onze opbrengst relatief hoog waren.
Deze markten zijn in 2017 zeker ook weer interessant om mee te doen.
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Een blik vooruit
In 2017 wordt gekeken of we weer in winkelcentrum Colmschate kunnen staan bij
de markten die worden georganiseerd. Daarnaast blijft deelname aan de organisatie
va de Global March een discussiepunt. Uitbreiden van deelname aan het aantal
evenementen is alleen mogelijk als hiervoor vrijwilligers worden gevonden. Voor
de komende jaren is dan ook een belangrijke actie om meer vrijwilligers te vinden
die ons willen helpen de stichting te vertegenwoordigen tijdens evenementen.
Daarbij gaat de aandacht vooral naar lokale evenementen, waar niet heel veel
andere goede doelen aanwezig zijn. Denk aan jaarmarkten, kerstmarkten
enzovoorts.
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Sponsoring
Sponsoring is voor ons een belangrijke manier om spullen voor De
Neushoornstichting te krijgen die nodig zijn om te groeien en te werken aan de
bekendheid.

Internetdiensten Nederland
Internetdiensen Nederland verzorgt de hosting van de website en helpt ons bij
problemen op de website en de email. Daarnaast hebben zij onze website
ontworpen en ingericht. Afgelopen jaar hebben we een klein beetje hulp gehad met
aanpassingen van de website. Wij hebben een flinke korting gekregen op hun
diensten. Ook hebben ze de facturingstermijn aangepast. Tot februari kregen we
het factuur aan het einde van de termijn. In de loop van 2016 verschoof deze
termijn naar het vooraf betalen. Dit betekent dat we in 2016 tweemaal voor hun
diensten hebben betaald: voor februari 2015- februari 2016 en van februari 2016
tot februari 2017.

YouBeDo
Op YouBeDO.nl kun je boeken bestellen, waarbij een percentage van het
aankoopbedrag naar een zelf gekozen goed doel gaat. Ook De Neushoornstichting
is hierbij aangesloten. Regelmatig komen hier enkele bedragen van binnen.

Doelshop (Goededoelshop)
De naam Goededoelshop is gewijzigd in Doelshop. Via doelshop.nl is in 2016 al
heel wat geld opgehaald door de aankopen die door verschillende personen zijn
gedaan. Hopelijk wordt deze manier van doneren aan De Neushoornstichting
steeds bekender, waardoor we de komende jaren nog meer profijt kunnen hebben
van de aansluiting bij doelshop.nl.
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Financieel jaarverslag
De jaarrekening (balans 2016 en de winst- en verleisrekening) is opgenomen in
bijlage 1 van het jaarverslag.
In 2016 zijn we gestart met het gratis boekhoudsysteem GnuCash. Hierdoor ziet de
balans en de winst- en verliesrekening er anders uit dan de voorgaande jaren. Het
voordeel is dat we makkelijker de inkomsten en uitgaven op een rij kunnen zetten
en dat foutjes minder makkelijk gemaakt worden.
Het overzicht is erg duidelijk geworden.
Het eigen vermogen van De Neushoornstichting per 1 januari 2016 bedraagt
€2.751,16 en is opgebouwd uit de totale baten op de diverse liquide rekeningen.
Dit jaar is €59,27 gehaald uit de eigen reserve, zodat op 31 december 2016 het
eigen vermogen €2691,89 is. Aan donaties is een mooi bedrag binnengekomen,
waardoor de bijdrage aan de projecten een stuk hoger ligt dan de voorgaande jaren.
Bovendien is door wijziging in het te ondersteunen project in 2015 geen donatie
gegaan naar een beschermingsproject van de Zwarte en Witte Neushoorn. Dit is in
2016 dan ook helemaal hersteld.
Door aanmelding bij Doelshop.nl, zijn de inkomsten via partners flink gestegen.
Samen met YouBeDo wordt op deze manier een mooi bedrag opgehaald voor de
bescherming van de neushoorns.
Een grote kostenpost in 2016 was de kosten van de website. Omdat het
hostingbedrijf een andere betalingstermijn ging hanteren, hebben we in 2016 voor
twee jaren betaald. Zowel voor het afgelopen jaar als voor het komende jaar.
Een andere hoge kostenpost zijn de bankkosten. Wij houden de mogelijkheden bij
een andere bank in de gaten om deze kosten naar beneden te kunnen brengen.
Het verlies wordt in januari van het eigen vermogen afgehaald. In het overzicht ziet
u ook mogelijke reserveringen staan voor de door ons ondersteunde projecten. Op
dit moment reserveren wij nog niet specifiek voor de projecten. We hebben er voor
gekozen de administratie wel z0 in te richten dat dit in de toekomst wel mogelijk
is. Wij zullen hiervoor kiezen als een substantieel bedrag binnen komt ten behoeve
van één van de projecten of als de inkomsten in een jaar zeer hoog zijn.
Een blik vooruit
In 2017 willen we de functies van het boekhoudprogramma nog beter inzetten.
Ook wordt de ondersteuning van Tembe Elephant Park in 2017 voortgezet.
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Gestreeft wordt om de kosten van organisatie van de Global March naar beneden te
brengen, indien wij deze weer medeorganiseren.
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Bijlage 1 Financieel jaarverslag 2016
BALANS
Activa
Kas

€ 187,23

Bestuursrekening

€ 1.313,63

Spaarrekening

€ 1.191,03

Debiteuren

€ 0,00

Voorraden

€ 0,00

Vooruit betaalde kosten

€ 0,00
€ 2.691,89

Totaaltelling activa

Vreemd vermogen
Passiva

€ 0,00

Crediteuren

€ 0,00

Vooruit ontvangen donaties

€ 0,00
€ 0,00

Totaaltelling vreemd vermogen

Eigen vermogen
Eigen Vermogen
Openingsbalans
Algemene reserve

€ 0,00
€ 0,00
€ 2.751,16

Reserve SRS

€ 0,00

Reserve Ujung Kulon

€ 0,00

Reserve Mhkaya

€ 0,00

Reserve incidentele projecten

€ 0,00

Ingehouden verlies

€ 59,27

Totaaltelling eigen vermogen

€ 2.691,89

Totaaltelling passiva

€ 2.691,89

Toelichting op de balans
De balans over 2016 geeft alleen de liquide middelen van De Neushoornstichting
weer.
Alle overige financiële transacties staan apart vermeld in onderstaande toelichting.

Winst en Verlies rekening
Omzet
Donaties
Schenkingen
Verkopen merchandise

€ 3.791,94
€ 58,57
€ 185,00

Spellen

€ 58,00

Loterijen

€ 35,20

Partnerships
Rente

€ 101,94
€ 3,57
€ 4.234,22

Totaaltelling omzet

Kosten
Stichtingskosten
Administratiekosten

€ 39,04

Projectbijdragen bescherming
SRS

€ 1.005,50

Ujung Kulon

€ 0,00

Mhkaya

€ 0,00

Incidentele projecten

€ 2.255,50

Voorlichting
Evenementen
Website
Drukwerk
Global March
Spreekbeurten en werkstukken
Diversen
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€ 11,00
€ 547,17
€ 0,00
€ 139,13
€ 16,30
€ 0,00

Algemene kosten
Bankkosten

Totaaltelling kosten
Nettoverlies voor het tijdvak
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€ 279,85

€ 4.293,49
€ 59,27

