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Samenvatting 
Als stichting hebben we een goed eerste jaar gedraaid. We steunen twee projecten zie zich 

inzetten voor; 

- Het verhuizen van neushoorns van Zuid Afrika naar Botswana, 

- Het beschermen van het Amazonegebied. 

Vanuit beide initiatieven hebben we veel waardering gekregen voor de steun die we hebben 

gegeven. 

 

Qua coaching en advies trajecten zijn we vooral werkzaam geweest bij Ufkes, iets wat tot een 

mooie donatie heeft geleid. Dit traject loopt vanaf Q1 2018 verder. Ook hebben we enkele 

kleinere opdrachten gedaan die ook de nodige donaties hebben opgeleverd. 

 

Het doel om €3.000,00 te kunnen doneren hebben we helaas niet gehaald, dat is blijven 

steken op €1.014,70. We hebben onvoldoende effort gestoken in het verkrijgen van 

opdrachten. Dat willen we komend jaar verbeteren. 

 

Om de stichting verder te laten groeien, willen we vooral gaan investeren in het vergroten van 

onze naamsbekendheid om zo meer coaching en adviesprojecten uit te kunnen voeren voor 

extra donaties. 

 

Qua portefeuille zijn we bezig met twee partijen om te kijken of we een samenwerking op 

kunnen bouwen. Tevens gaan we met Ufkes beginnen aan een nieuwe fase van het coaching 

en adviestraject wat we uitvoeren. 
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Voorwoord 
2017 was het eerste volledige jaar van onze stichting. In 2016 zijn we vooral bezig geweest 

met het vormgeven van de stichting, om vervolgens 1 januari 2017 daadwerkelijk te starten. 

In dit jaarverslag blikken we terug op ons eerste jaar. Dit jaar heeft ons veel moois gebracht, 

maar we zijn ons er ook van bewust dat we nog meer ons best moeten doen om verder te 

groeien. 

 

We hadden als doelstelling om  €3.000,00 binnen te halen aan donaties. Hoewel dat qua 

donatiepotentie is gelukt, hebben we deze potentie niet volledig weten te benutten. Toch 

hebben we een prachtig bedrag ontvangen qua donaties; in totaal €1.145,00 wat is 

ingebracht (inclusief onze eigen inbreng). 

 

Qua beleving was het in ieder geval geweldig. We hebben ontzettend veel waardering 

gekregen van de organisaties waarmee we werken, het WNF en The Great Plains Foundation. 

Het enthousiasme bij The Great Plains Foundation is dusdanig groot, dat ze medio 2018 een 

promotie willen doen voor onze stichting vanuit hun eigen organisatie. 

 

Daarnaast hebben we kunnen zien dat ons donatie echt een bijdrage heeft kunnen leveren. 

Zo zijn er bijna 80 neushoorns verhuisd van Zuid Afrika naar Botswana. Een aantal van deze 

neushoorns hebben reeds kalveren op de wereld gezet in hun nieuwe huis. 

 

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat het ons veel voldoening en geluk geeft om hier aan 

te mogen werken. We hopen komend jaar nieuwe stappen te kunnen zetten en verder te 

kunnen groeien. 

 

We willen ook als onze donateurs en sponsoren bedanken! Zonder jullie kan onze stichting 

haar doelen niet bereiken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Werner Bijlsma, voorzitter Stichting Knowledge for Nature 
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1. Over Stichting Knowledge for Nature 
Stichting Knowledge for Nature is een goed doel wat zich inzet voor het beschermen van 

bedreigde diersoorten overal ter wereld. We zijn hierin afhankelijk van de donateurs die ons 

hierin steunen.  

 

Ons businessmodel is, voor zover wij weten, nieuw; wij geven onze donateurs namelijk wat 

terug. Wij helpen organisaties middels coaching en advies, in ruil voor een donatie. Met die 

donatie steunen wij wereldwijd projecten die zich inzetten voor het beschermen van 

bedreigde diersoorten. 

 

1.1. Onze visie en missie 
Waar staan wij voor? Waar willen we als organisatie naar toe? 

 

Onze visie 

Knowledge for Nature vormt een wereldwijd netwerk van coaches en bedrijven die samen het 

uitsterven van bedreigde diersoorten voorkomen. 

 

Onze missie 

Waarom - Wij willen voorkomen dat er door ons toedoen diersoorten verdwijnen. Elk 

diersoort heeft recht op een leefomgeving om te kunnen floreren. 

Hoe - We verbinden het bedrijfsleven met natuurbescherming door het creëren van win-win 

situaties. We laten zien dat ondernemen verder gaat dan het genereren van winst. 

Wat -  In ruil voor een donatie helpen wij met coaching en advies bedrijven en medewerkers 

zich verder te ontwikkelen. Met de donatie steunen wij projecten om de natuur te 

beschermen. Win-win. 

 

1.2. Initiatieven die we steunen 
Momenteel steunen wij een tweetal projecten met onze donaties. 

 

The Great Plains Foundation 

The Great Plains Foundation houdt zich als goed doel bezig met het beschermen van de 

Afrikaanse savannes. Een specifiek project wat we steunen is “Rhinos without borders”, een 

initiatief wat als doel heeft om 100 neushoorns te verhuizen van Zuid Afrika (waar veel 

gestroopt wordt) naar Botswana (waar het relatief veilig is). 

 

Beschermen van het Amazonegebied 

Via het Wereld Natuurfonds doneren wij geld dat wordt gebruikt om het Amazonegebied te 

beschermen. Het streven is om 33% van het totale oppervlak beschermd gebied te maken, nu 

is dat ongeveer 25%. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met (lokale) 

beleidsmakers. 
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2. Verslag van het bestuur 
In dit deel van het jaarverslag blikken we meer uitgebreid terug op het afgelopen boekjaar, de 

huidige positie van de stichting en onze visie op de toekomst. 

 

2.1. Terugblik op 2017 
2017 was voor de Stichting het eerste “echte” jaar. De eerste donaties aan de projecten die 

we steunen en de eerste opdrachten. We kijken in ieder geval met veel voldoening terug op 

ons eerste jaar.  

 

Hoogtepunten 

- De eerste opdracht bij Ufkes, een soort launching customer, 

- Veel waardering voor onze inzet, met name vanuit The Great Plains Foundation, 

- Een goede bijdrage kunnen leveren aan het verhuizen van neushoorns van Zuid Afrika 

naar Botswana, 

- Idem voor het beschermen van het Amazonegebied, 

- De site heeft een update gehad om overzichtelijker en informatiever te worden, 

- Relatief veel donaties die niet direct gerelateerd zijn aan onze diensten (47%), 

- De basis gelegd voor meer opdrachten in 2018. 

 

Verbeterpunten 

- We hadden onszelf graag nog wat beter in de markt gepositioneerd om meer 

opdrachten te genereren, 

- Bepaalde trajecten (zoals de promotiefilm) hebben meer tijd gekost dan vooraf 

ingeschat. 

 

2.2. De huidige positie van de stichting 
Als bestuur zijn we zeer content over de positie van de stichting. Financieel gaat het goed (de 

operationele kosten zijn laag) en we hebben een stabiele flow aan inkomende donaties. Ook 

staat de basis van de organisatie goed. De missie, visie en strategie zijn helder, de website 

staat en de samenwerking tussen de bestuurders verloopt erg prettig. 

Ook de reputatie van de stichting is goed. We krijgen veel waardering vanuit onze omgeving, 

maar ook vanuit onze donateurs en projecten die we steunen. 

 

Derhalve maken we ons als bestuur geen enkele zorgen over de toekomst. Wel zijn we van 

mening dat we actiever in de markt moeten staan om de stichting rustig verder te laten 

groeien. 

 

2.3. Onze visie voor 2018 en verder 
Onze visie voor 2018 is vooral gericht op een gezonde groei. Daarom hebben we een aantal 

thema’s/doelen vastgesteld om deze groei te verwezenlijken. 
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2.3.1. Doelstelling 

Voor 2018 wordt de doelstelling van 2017 gehandhaafd; €3.000,00 doneren aan de projecten 

die zich inzetten voor het beschermen van bedreigde diersoorten. 

 

2.3.2. Strategie 

Om de groei te realiseren die we voor ogen hebben en de organisatie verder op te zetten, 

hebben we een aantal thema’s benoemd waarin we willen investeren. 

 

Naamsbekendheid 

Het is voor de stichting belangrijk om haar naamsbekendheid verder te vergroten. Dit is nodig 

voor het aantrekken van extra donateurs en mogelijk nieuwe opdrachten. Een gestage groei is 

hierin belangrijk, aangezien de tijd die beschikbaar is voor coaching en advies relatief beperkt 

is. 

 

Onderstaande acties gaan we ondernemen om de naamsbekendheid uit te breiden: 

- Het ontwikkelen van promotiemateriaal dat fysiek en online gedeeld kan worden; 

o Promotiefilm van de stichting met de aanleiding, doel en diensten, 

o A5 flyers met de kernboodschap/diensten van de stichting. 

- Meer actief binnen onze (sociale) netwerken. Dus netwerkborrels bijwonen, actief op 

relevante social media (zoals LinkedIn). 

- Promotors aantrekken die ons verhaal willen delen binnen hun netwerk om onze 

naam verder te verspreiden. 

- Mogelijk gaat The Great Plains Foundation onze stichting promoten om ons te helpen 

onze naamsbekendheid te vergroten. 

 

Groei in donaties 

Vorig jaar hoopten we in totaal €3.000,00 te kunnen doneren aan de projecten die we 

steunen. Dat doel hebben we helaas niet gehaald, maar dat gaat wel ons doel worden voor 

komend jaar. 

 

Verder gaan we volgende activiteiten ontplooien om de groei in donaties te realiseren. 

- Naamsbekendheid vergroten (zie vorige punt) om meer opdrachten en reguliere 

donaties binnen te halen. 

- Een extra coach of adviseur aan onze organisatie binden die bereid is voor een (klein) 

deel zijn diensten aan te beiden voor onze stichting. 

 

Aantal te steunen projecten 

Voor komend jaar willen we het aantal projecten wat we steunen gelijk houden. Dit doen we 

om onze impact op de projecten die we reeds steunen, groot te houden. Wel gaan we 

oriënteren naar een eigen project in Nederland, om zo ook zelf een actieve bijdrage te 

kunnen leveren aan het beschermen van de natuur. 
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Continue verbeteren 

Verder blijven we ons focussen op het verder verbeteren van de stichting. We willen het 

LEAN-gedachtengoed aan de basis leggen van de stichting, zodat verdere groei eenvoudiger 

wordt en we de waarde die we willen toevoegen voor onze donateurs en de natuur kunnen 

maximaliseren. 

 

2.3.3. Overzicht lopende coaching en adviestrajecten 

Momenteel werken we concreet aan 1 project waar we donaties uit zullen ontvangen; 

- Een adviestraject bij Ufkes om ze te ondersteunen bij het opzetten van een 

verbeterorganisatie/verbetercultuur. 

 

Daarnaast zijn we in overleg met 2 organisaties om te kijken of we kunnen samenwerken. Als 

deze trajecten concreet worden, zullen we hierover naar buiten treden.  
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3. Jaarrekening 2017 
3.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk is de jaarrekening van 2017 voor Stichting Knowledge for Nature terug te 

vinden.  

 

3.2 Overzicht van baten en lasten 
 

Baten en lasten per 31-12-2017 

  

  

Baten    

Inkomsten donatie bestuurders   € 330,00 

Inkomsten reguliere donaties   € 385,00 

Inkomsten uit levering diensten   € 430,00 

Totale baten  
 € 1.145,00 

    

Lasten    

Donaties aan goede doelen   € 1.014,70 

Periodieke uitgaven (kosten bank e.d.)   € 130,30 

Totale lasten  
 € 1.145,00 

    

    

Totaal van baten en lasten   € 0,00 

 

3.3 Balans 
 

Balans per 31-12-2017    
    

Activa    

Immateriële vaste activa   € 0,00 

Materiele vaste activa   € 0,00 

Vorderingen en overlopende activa   € 0,00 

Liquide middelen   € 124,70 

Totale activa  
 € 124,70 

    

Passiva    

Algemene reserve   € 0,00 

Langlopende schulden   € 0,00 

Kortlopende schulden   € 0,00 

Nog te betalen donaties   € 124,70 

Totale passiva  
 € 124,70 
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3.4 Toelichting op de jaarrekening 2017 
 

Zoals terug te vinden in het overzicht van baten en lasten hebben wij in 2017 een totaal van   

€ 1.145,00 ontvangen aan donaties. Dit betreffen de donaties inclusief de bedragen die wij 

zelf maandelijks overmaken aan de stichting, voor o.a. het dekken van de kosten voor het 

gebruik van de bank. Het restant hiervan wordt vanzelfsprekend ook overgemaakt aan de 

goede doelen.  

Op 31 december 2017 betrof het banksaldo € 124,70. Dit bedrag zal in 2018 overgemaakt 

worden aan de goede doelen, zoals terug te vinden op de balans. 

 

Op één van onze belangrijkste KPI’s, het percentage van donaties en andere inkomsten wat 

daadwerkelijk aan goede doelen is gedoneerd, scoren we 124,5%. Dit betekent dat er meer 

geld naar de goede doelen dan wat we ontvangen qua donaties. De score boven 100% is 

veroorzaakt door het feit dat er vanuit het bestuur meer geld is ingebracht dan wat er nodig 

was om de operationele kosten te dekken.  
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4. Slotwoord 
Over het geheel genomen zijn we erg tevreden met de stappen wie we hebben gezet als 

stichting in ons eerste jaar. Het beeld wat we voor ogen hadden is voor een belangrijk deel 

ook gerealiseerd en daar zijn we trots op. 

 

Ook zijn we erg blij met de steun die we hebben gekregen van onze donateurs. Over het 

gehele jaar hebben we meer dan duizend euro aan donaties opgehaald. Dat was nog niet het 

bedrag wat we als doel hadden gesteld, maar het is een mooie bijdrage. 

 

De mooiste complimenten kregen we vanuit The Great Plains Foundation; 

 

Dear Werner, 

What a wonderful note to receive! Thank you for the continued support and generosity. We 

are sincerely grateful and inspired by your success!! 

With many thanks and kindest regards, 

 

Dit is uiteindelijk waar we naar toe wilden, zichtbare steun en veel waardering van onze 

donateurs en projecten die we steunen. Dat is ook een mooi moment om dit verslag mee te 

sluiten. 

 

We willen nogmaals iedereen bedanken die ons heeft geholpen met het realiseren van onze 

doelen en op naar een nog mooier jaar. 

 


