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Voorwoord 
 

In 2013 hebben financieel een uitzonderlijk goed jaar gehad, mede dankzij de 

eenmalige bijdrage van de stichting Vrienden safaripark Beekse Bergen en 

Dierenrijk. Het zal moeilijk worden dit de komende jaren te overtreffen. Mede 

dankzij deze bijdrage hebben we ook in Afrika een zeer belangrijke bijdrage 

kunnen leveren in Afrika. Hier zijn we dan ook erg trots op mee. 

 

Ook de nieuwe website is live gaan, waardoor we afscheid hebben kunnen nemen 

van de twee verschillende websites van de Asian Rhino Foundation en de 

Neushoornstichting Nederland die een tijd lang naast elkaar hebben bestaan. De 

communicatie naar buiten is hiermee een stuk verbeterd. 

 

Al met al is 2013 voor ons dus een succesvol jaar geweest waar we met trots op 

terug kijken. 

 

Ook keken we dit jaar vooruit. We willen een professionaliseringsslag slaan, 

zonder mensen in dienst te nemen, dat kunnen we ons simpelweg niet permitteren, 

omdat het ten koste zou gaan van onze bijdrage aan de projecten en omdat het 

inkomen van de organisatie er niet naar is. 

 

Net als in het verleden hopen we ook in de toekomst te kunnen rekenen op de steun 

van sponsoren, donateurs, collega-organisaties te kunnen rekenen. 

 

Namens het bestuur van De Neushoornstichting 

Ir. J. Rijnierse 

Voorzitter 



 



 

Projecten 
In 2013 hebben we weer een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de 

bescherming van de neushoorns, Ook dit jaar hebben we onze vaste projecten van 

een bijdrage te voorzien, voor zaken die daar noodzakelijk waren. Dit jaar zijn er 

geen incidentele bijdragen geweest aan andere projecten. 

Sumatran Rhino Sanctuary 

In 2013 is, in overleg met het bestuur van de Indonesische stichting Yayasan 

Badak Indonesia de bijdrage vastgesteld. Yayasan Badak Indonesia is onze 

partnerorganisatie in Indonesië, daar zij de neushoornprojecten aldaar borgen en de 

besteding van de gelden verantwoorden. Gezamenlijk zijn we gekomen tot, het 

financieren van de romp van een nieuw te bouwen boot. Deze boot wordt ingezet 

om neushoornbeschermingsteams te transporteren van en naar Way Kambas 

National Park. In dit park is ook de Sumatran Rhino Sanctuary (SRS) gelegen.  

Boten zijn tevens nodig om inspecties te doen in het neushoornleefgebied in de 

regenwouden van Sumatra en op Ujung Kulon. De romp van de boot is door ons in 

2013 betaald. In 2014 is de boot gebouwd. 

 

In Way Kambas National Park is recentelijk een neushoornkalf met moeder gespot. 

Goed nieuws dus. De neushoornbescherming op Sumatra moet dus zeker blijven 

bestaan. Er zijn daar na het spotten van dit jong met moeder zeker dus nog in het 

wild levende Sumatraanse neushoorns aanwezig. 

 

In SRS groeit Andatu
1
 langzaam uit tot een volwassen neushoorn. Rosa wordt 

regelmatig gekoppeld met Andalas, om hopelijk een keer tot een succesvolle 

zwangerschap te komen. Zodra Ratu ook weer kan paren met Andalas, wordt dit 

ook weer opgepakt. 

 

Ujung Kulon 

Zie het verhaal onder SRS. De noodzaak lag bij een nieuwe romp van een boot 

voor SRS/Way Kambas. Daarom is onze bijdrage voor Indonesië geheel daar naar 

toe gegaan. 

 

                                                           
1
 Andatu is zaterdag 23 juni 2012 geboren als zoon van de Sumatraanse 

neushoorns Andalas en Ratu. 



 

  
Bouw van de romp 

 

 
De romp is gereed en ons logo staat erop 

Mkhaya Game Reserve 

Een donatie van €2.500,- is naar Mkhaya Game Reserve gegaan. Hiervoor zijn 

materialen gekocht voor het bouwen van schuilhutjes boven op de wachttorens om 

het licht en de schotgeluiden van stropers te kunnen zien en opvangen. Deze 

besteding was een directe vraag vanuit het wildpark om op deze manier stropers te 



 

kunnen opsporen. De hutten worden op dit moment nog gerealiseerd. De focus in 

het park ligt op dit moment sterk op het buiten de deur houden van de stropers. In 

2013 zijn in Afrika vele neushoorns zijn gestroopt. 

Een blik vooruit 

Tijdens het bouwen van de boot voor de neushoornbeschermingsteams in Way 

Kambas National Park, bleek dat ze nog op zoek zijn voor sponsoren om de cabine 

van de boot te kunnen betalen. Wellicht dat wij hier in 2014 ook een rol in kunnen 

betekenen.  

Ook in 2014 zal een mooie donatie aan Mkhaya Game Reserve worden gedaan. 

Hiervoor wordt weer contact gezocht met de veldmanager van het park.   



 



 

Promotie 
 

Om de bijdragen, genoemd in 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 heeft een nieuwe layout gekregen. Nieuwe functies zijn erop gezet, 

zoals een koppeling met Twitter en Facebook en een mogelijkheid om iemand te 

tippen voor de website. Verder kan je via de website je opgeven als 

nieuwsbriefabonnee. Ook de inhoud van de website is verder geoptimaliseerd.  

Mensen weten ons goed te vinden via de website. Er komen geregeld berichten 

binnen met vragen voor ons, bijvoorbeeld voor spreekbeurten etc. 

Nieuwsbrief 

Nieuwe vrijwilligsters hebben zich ingezet om een goede invulling aan de 

nieuwsbrief te geven. Er is een begin gemaakt om van de nieuwsbrief een 

aantrekkelijke email nieuwsbrief te maken. Het aantal nieuwsbriefabonnees groeit 

gestaag naar circa 60 lezers. Eens in het kwartaal wordt een nieuwsbrief 

uitgegeven.  

Twitter en Facebook 

Twitter, Facebook en de website zijn aan elkaar gekoppeld, zodat we efficiënter 

gebruik kunnen maken van sociale media. Tijdens het Animal Event bijvoorbeeld 

hebben we iedereen op de hoogte gehouden van deze dagen. Maar ook 

wereldwijde neushoornberichtjes en –nieuwtjes worden regelmatig op Facebook/ 

Twitter gezet.  

Een blik vooruit 

Voor 2014 willen we verder in gaan zetten op de promotie van de organisatie. 

Daarvoor willen we samen met afstudeerders van Hogeschool Saxion proberen om 

het bereik te vergroten. 

In 2014 dient de inhoud van de website verder te worden geoptimaliseerd. 



 

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 Koninginnendag Soest 

Ook dit jaar heeft De Neushoornstichting op de Koningendag vrijmarkt te Soest 

gestaan. Dit was wederom erg succesvol. Met een spel en de verkoop van 

merchandise is weer veel geld opgehaald. 

Animal Event Beekse Bergen 

Het Animal Event had voor ons een bijzonder karakter dit jaar. Samen met Save 

the Rhino waren we project van het jaar en kregen we tijdens het evenement extra 

de aandacht. Een lezing werd gehouden door zowel Save the Rhino als De 

Neushoornstichting. Naast dit alles hebben we van de Stichting Vrienden 

Safaripark Beekse Bergen en Dierenrijk,een geldbedrag ontvangen ten behoeve 

van Mkhaya Game Reserve. 

Natuurbehoudsmarkt Diergaarde Blijdorp 

Op de Natuurbehoudsmarkt in Diergaarde Blijdorp hebben we ons ditmaal 

optimaal kunnen presenteren. Door de diversiteit aan wildlifestichtingen, zowel 

voor inheemse, als uitheemse diersoorten en het dierentuinpubliek sluit deze markt 

perfect aan op onze doelgroep. Zelf hebben we achter de schermen mogen kijken 

van de Zwarte Neushoorns, wat een mooie aanvulling was op de dag.   

Een blik vooruit 

Ook voor 2014 staan weer verschillende evenementen op de rol. Ook willen we 

meer werk gaan maken van de aanwezigheid gedurende vrijmarkten en andere 

markten. De idee hier achter is dat je door als goed doel aanwezig te zijn je gebruik 

kunt maken van het goede gevoel dat mensen hebben op een dergelijke markt. 

Daardoor zijn ze eerder genegen geld uit te geven of te schenken. 

 

  



 

Personeel 
 

Ondanks dat we een organisatie zijn die volledig op vrijwilligers drijft, hebben we 

wel te maken met personeel. Door de vrijwilligheid is dit alleen volledig onbetaald. 

Werving van vrijwilligers gaat via de vrijwilligerscentrales. Ook tijdens andere 

presentaties en evenementen wijzen we geïnteresseerden op de mogelijkheden om 

ons als vrijwilliger te ondersteunen. 

 

Vrijwilligerscentrale 

Nieuw personeel is dit jaar niet binnengekomen via de vrijwilligerscentrales. Wel 

hebben we deelgenomen aan de Deventer Beursvloer die door de 

vrijwilligerscentrale wordt verzorgd. 

 

Een blik vooruit 

In 2014 willen we actief op zoek gaan naar een vrijwilligerscoördinator die ons 

verder kan helpen om de organisatie op te bouwen. Als we willen groeien in de 

bijdragen van donateurs zullen we ook in vrijwilligers moeten groeien om deze 

mensen binnen te halen, maar vooral ook te houden. 



 

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. 

Beursvloer Deventer 

In oktober 2013 tijdens de Beursvloer te Deventer heeft uitgeverij DAVO 

toegezegd de stichting te sponsoren met het ontwerp van een folder/ flyer voor de 

stichting. Ook Saxion hogeschool heeft aangegeven doormiddel van een 

afstudeeropdracht onze stichting te helpen om een sponsorplan op te zetten.  

Woonbedrijf Iedereen 

In  2013 heeft Woonbedrijf Iedereen ons nogmaals een jaar gesponsord door het 

leveren van een garagebox voor onze spullen. Deze garagebox wordt in de 

toekomst afgebroken en tot die tijd mogen wij er kosteloos gebruik van maken. 

All in One Software 

All in One Software 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. 

 



 

Financieel jaarverslag 

 

De jaarrekening (balans 2013) is opgenomen in bijlage 1 van het jaarverslag. 

 

Het boekjaar 2013 heeft zich gekenmerkt als een jaar waarin De 

Neushoornstichting, dankzij de donateurs en een bijzondere schenking van De 

Vrienden Safaripark Beekse Bergen voor diverse projecten een mooie steun heeft 

kunnen schenken.   

 

Het eigen vermogen van De Neushoornstichting per 31 December 2013 bedraagt 

 € 1.543,85 en is opgebouwd uit de totale baten op de diverse liquide rekeningen.  

Op basis van de steun die gegeven is in 2013 aan de diverse projecten is het eigen 

vermogen ten opzichte van 2012 gedaald van € 3.279,74 naar € 1.543,85  

(-/- 1.735,86). 

 

Een blik vooruit 

Voor 2014 is er geen bijzondere groei van de reguliere donaties te verwachten en 

zal De Neushoornstichting (op een beperktere schaal) bijdragen zien te leveren aan 

lopende c.q. bekende projecten. Het werven van donateurs, sponsoren en 

schenkingen blijft een punt van inzet voor het bestuur en de vrijwilligers die  

De Neushoornstichting bijstaan. 

 

W.W. Hoenstok 

 Penningmeester De Neushoornstichting 



 

  



 

Bijlage 1 Financieel jaarverslag 2013 
 

BALANS 

Grbreknr Naam  Debet 

€ 

Credit 

€ 

1000 Kas  579,26  

1100 Bestuursrekening  543,20  

1110 Depositorekening  421,39  

1300 Debiteuren    

1600 Crediteuren    

2000 Kruisposten KBG    

4000 Voorraad Merchandise  p.m.  

     

9999 Eigen vermogen   1.543,85 

 

Toelichting op de balans 

De balans over 2013 geeft alleen de liquide middelen van De Neushoornstichting 

weer. 

Alle overige financiële transacties staan apart vermeld in onderstaande toelichting. 

 

Inkomsten 

1. Opbrengsten donateurs    € 1.362,00 

2. Opbrengsten verkopen    €    697,49 

3. Opbrengsten Evenementen        p.m. 

4. Ontvangen schenkingen    € 2.500,00 

5. Intrest Depositorekening    €      25,52 

Totaal      € 4.585,01 

 

Uitgaven (kosten) 

1. Algemeen     €     89,80 

2. Public Relations     €   204,19 

3.  Evenementen     €     46,12 

4. Kantoor en Drukwerk 

5. Telefoon, fax, Internet 

6. Bankkosten     €    167,68 

 

Totaal      €    507,79 

 



 

Uitgaven (donaties projecten) 

1. SRS      € 2.400,00
2
 

2. Ngwenya Rhino Fund     € 3.700,00
2
 

Totaal      € 6.100,00 

 

                                                           
2
 Deze bedragen zijn opgebouwd uit de nog uit te keren bedragen over 2012 en het 

uit te keren bedrag als bijdrage 2013. 


