Jaarverslag 2018

Samenvatting
Als we terugkijken op 2018, dan kunnen we zeer tevreden zijn. We hebben de doelstelling
voor wat betreft donaties gehaald (€4.130 t.o.v. het doel van €3.000,00). Ook hebben we een
prachtige en duurzame partner weten te vinden in Autismehuis. Dit biedt mogelijkheden om
ook het komend jaar veel voor bedreigde diersoorten te kunnen betekenen.
Voor komend jaar leggen we de lat weer hoger. Qua donaties willen we €6.000 ophalen.
Daarnaast willen we een grotere diversificatie in donateurs en opdrachtgevers en onze
naamsbekendheid verder vergroten. Indien het haalbaar is, willen we ook graag de ANBI
status verkrijgen.
Qua strategie willen we verder professionaliseren, een duidelijke communicatiestrategie
formuleren en ook verder specialiseren in de coaching en advies die we aanbieden.
Met deze stappen willen we ook van 2019 een prachtig jaar maken.
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Voorwoord
Via dit jaarverslag kijken we terug op het jaar 2018. We kunnen wel stellen dat het in heel
veel opzichten een prachtig jaar was. Met de stichting hebben we een heel goed jaar gedraaid
en sinds 4 februari 2018 is ons leven nog verder verrijkt. Toen is onze kleine meid Elin Rey
geboren. Inmiddels alweer een jaar oud en ze lijkt nu al een voorliefde te hebben voor dieren.
Iets wat wij natuurlijk alleen maar aanmoedigen.
Met de Stichting hadden we dit jaar als doel gesteld om €3.000 op te halen voor de diverse
goede doelen. Dat is gelukt en niet zo’n beetje ook. We hebben ruim €4.000 binnen gehaald
en gedoneerd aan de projecten die we steunen.
Het is alleen al mooi dat we met dit geld een belangrijke bijdrage hebben kunnen leveren aan
het beschermen van bedreigde diersoorten. En in 2018 hebben we geleerd dat het hard nodig
is, want met veel diersoorten gaat het gewoon echt niet goed. Sinds eind 2018 steunen we
ook Natuurmonumenten met het beschermen van insecten in Nederland.
De steun heeft ons in veel waardering opgeleverd vanuit de projecten die we steunen. The
Great Plains Foundation heeft ons geprezen via haar sociale media kanalen. Natuurmonumenten wil een artikel plaatsen over onze Stichting in het tijdschrift wat ze uitgeven. En
ook uit veel bedrijven krijgen we complimenten voor onze inzet voor een betere wereld. En
dat voelt ontzettend goed.
Dit doen we echter niet alleen. We hebben dit jaar veel steun gehad van onze donateurs en
partners. We willen een ieder bedanken die ons gesteund heeft met donaties, advies en
ondersteuning. In het specifiek willen we onze families bedanken voor de donaties die ze
hebben gedaan. Tevens willen we Linda van Dijk en Eelke Kingma bedanken voor hun
genereuze donaties en Menno Arkesteijn (en Optibizz) voor een stuk ondersteuning bij onze
opdrachten.
Tot slot willen we onze opdrachtgevers bedanken voor de samenwerking. We hebben met
name intensief samengewerkt met Autismehuis en die samenwerking heeft ons veel
gebracht.
We hopen dit jaar in 2019 een mooi vervolg te kunnen geven. Een jaar met nieuwe
opdrachten, mooie partnerschappen en veel steun voor het beschermen van de natuur.
Met vriendelijke groet,
Werner Bijlsma & Ilse Bijlsma-van Weelden
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Algemene beschouwing: de natuur in 2018
Het jaar 2018 was voor de natuur één van hoogte en dieptepunten, maar over het algemeen
heerst er bij ons toch nog een gevoel van teleurstelling. In een tijd waar de natuur al
ontzettend kwetsbaar is, is elke tegenvaller één teveel.
Op 1 januari 2018 werd bekend dat China de handel in ivoor aan banden ging leggen1. Een
enorme stap voorwaarts. China liet ons echter rond oktober nog even schrikken nadat er
nieuwsberichten verschenen dan de handel in tijger- en neushoornproducten weer
toegestaan zou worden. Dit is later voor onbepaalde tijd uitgesteld2. Laten we hopen dat dit
zo blijft. China is een land dat zich snel ontwikkelt en we hopen dat diezelfde trend zich ook
voortzet op dierenwelzijn en natuur.
Slecht nieuws kwam er uit Japan. Het land dat het al niet al te nauw neemt met het welzijn
van dolfijnen (zie bijvoorbeeld de documentaire “The Cove”), wil ook de commerciële
walvisvaart weer hervatten. Japan doodde nog walvissen “in naam van de wetenschap”, maar
wil dus ook weer walvissen vangen voor het vlees. Het IWC blijft tegen en daarom kondigde
Japan aan dat het uit het IWC zal stappen3. Een treurige stap van Japan, al beperken ze zich
vooralsnog tot eigen wateren.
In bovenstaande voorbeelden zien we dus een stap voorwaarts en ook gelijk weer een stap
terug. Landen blijven eigen welvaart, cultuur, luxe, etc. verkiezen boven een florerende
natuur en dat stelt ons enorm teleur.
Een ander zorgpunt is het Great Barrier Reef. Vroeg in 2018 verschenen berichten dat de helft
van dit enorme rif gestorven was sinds 20164. De oorzaken zijn divers, maar zijn veelal terug
te leiden naar menselijk handelen; overbevissing, stijgende temperatuur, vervuiling, etc. Naar
het eind van 2018 kwamen er echter ook berichten dat het rif tekenen van herstel toonde. Of
dit de trend gaat worden, blijft afwachten5.
Waar we ons ook grote zorgen over maken, zijn de politieke ontwikkelingen in de wereld. We
zien een verschuiving naar meer nationalistische gedachten die niet per sé positief zijn voor
de natuur. Eén voorbeeld is de mogelijk bouw van de muur tussen Mexico en de VS, die ook
een barrière zal vormen in de natuur. Ook heeft Trump aangegeven dat hij de beschermde
status van bepaalde gebieden wil opheffen ten gunste van het winnen van gas en olie6.

1

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-42532017
https://www.vanguardngr.com/2018/11/china-postpones-trade-on-rhino-horns-tiger-parts/
3
https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/26/japan-confirms-it-will-quit-iwc-to-resumecommercial-whaling
4
https://www.forbes.com/sites/trevornace/2018/04/19/half-of-the-great-barrier-reef-coral-has-died-since2016/#238a41a05f9f
5
https://www.iflscience.com/environment/the-great-barrier-reef-is-showing-significant-signs-of-recovery/
6
https://www.theguardian.com/environment/2018/dec/05/american-wilderness-trump-energy-threat
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Ook in Brazilië zien we politieke ontwikkelingen die een destructieve uitwerking kunnen
hebben op de natuur. Er verschenen nieuwsberichten dat Jari Bolsonaro, de nieuwe rechtse
president van Brazilië, de houtkap en mijnbouw in het Amazonegebied meer ruimte wil
geven, een snelweg wil bouwen door het Amazonegebied en instanties als Greenpeace en het
WFN het land uit wil zetten. Dit is voor ons natuurlijk uiterst zorgwekkend7.
In brede zin zien we in deze landen dat het economisch belang boven het beschermen van de
natuur gaat. Nu gebeurt het in de VS en Brazilië, maar hoe gaat deze trend zich verder
ontwikkelen.
Naast deze algemene ontwikkelingen in de wereld van de natuur, zagen we ook mooie en
treurige “kleine” verhalen. Zo zijn in Botswana in korte tijd ruim 90 (!) olifanten gedood en
ontdaan van ivoor. Dit is één van de grootste slachtpartijen geweest in de historie van Afrika.8
Ook overleed Sudan, het laatste mannetje van de Noordelijke witte neushoorn. Hij stond
lange tijd symbool voor de teloorgang van soorten over de hele wereld. Hij werd 24 uur per
dag beschermd door gewapende beveiliging. Nu leven alleen zijn dochter en kleindochter
nog, maar zal zijn soort uiteindelijk uitsterven9.
Een mooi bericht kwam uit Bolivia. Voor Romeo, een zeer zeldzame kikker, waarvan men
lange tijd dacht dat hij nog de enige van zijn soort was, heeft toch een maatje gevonden. Een
groep wetenschappers vond diep in de jungle nog een soortgenoot. Hierdoor is er hoop
ontstaan dat er mogelijk nog meer zijn10.
Voor ons was er nog één nieuwsbericht wat er uit sprong; een verbod op wegwerpplastic.
Plastic rietjes, bordjes, bekers, etc. worden in de EU per 2021 verboden, althans daar hebben
de lidstaten van de EU het over eens geworden. De volgende stap is natuurlijk de
implementatie en handhaving hiervan. Plastic is één van de grootste rampen van de natuur
op aarde. We horen steeds meer verhalen over walvissen die sterven door plastic in de maag,
maar ook zeehonden die hierin verstrikt raken en een pijnlijke door sterven. Daarom zijn we
uitermate gelukkig met dit besluit.
We zijn benieuwd wat 2019 zal brengen. Voor ons gevoel bevinden we ons op een kantelpunt
in de natuurbescherming. Zetten we definitief de goede weg in of gaat ons hebzucht de
overhand krijgen en verkiezen we welvaart boven het welzijn van de diersoorten met wie we
onze planeet delen. We gaan het zien.
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https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2018/10/president-bolsonaro-is-een-ramp-voor-het-regenwoud
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/04/ninety-elephant-carcasses-found-in-botswana-with-tusksand-trunks-chopped
9
https://edition.cnn.com/2018/03/20/africa/kenya-northern-white-rhino-dies-whats-next/index.html
10
https://www.nytimes.com/2019/01/17/science/romeo-loneliest-frog-mate.html
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Terugblik op het jaar 2018
Voor onze stichting was 2018 een goed jaar. We zijn als stichting in veel aspecten gegroeid,
wat ons in staat heeft gesteld om meer impact te hebben op het beschermen van bedreigde
diersoorten.

Strategie & doelen over 2018 (uit jaarverslag 2017)
In het jaarverslag over 2017, hebben we een duidelijke doelstelling en een aantal
focusgebieden benoemd voor het jaar 2018.
- Doelstelling: €3.000 aan donaties ontvangen
- Naamsbekendheid; we wilden onze naamsbekendheid vergroten om meer (potentiële)
opdrachtgevers aan te trekken.
- Zelf een project opzetten; we hadden eveneens de intentie om zelf een project op te
starten in Nederland om bedreigde diersoorten te beschermen.
- Continu verbeteren; we wilden continu verbeteren integreren in onze stichting om ons
te helpen wanneer de stichting (snel) groeit.

Realisatie strategie & doelen over 2018
Bekijken we in hoeverre we de invulling hebben gegeven aan de gestelde doelen en
focusgebieden, kunnen we zeer tevreden zijn. Onderstaand een korte samenvatting.
Doelstelling €3.000 aan donaties
Deze doelstelling hebben we ruim overtroffen. Uiteindelijk hebben we zelfs de €4.000,00
gehaald, voor ons een prachtig bedrag waarmee we de natuur flink kunnen helpen. Deze
donaties kwamen hoofdzakelijk voort uit donaties uit diensten, maar ook de hoeveelheid
reguliere donaties was hoog.
Vooral een intensieve en duurzame samenwerking met Autismehuis heeft ons veel gebracht.
Daar komt bij dat wij met deze samenwerking ook wat hebben kunnen betekenen voor
kinderen met autisme.
Naamsbekendheid vergroten
We hebben veel middelen ingezet om onze naamsbekendheid te verhogen. We zijn actiever
geweest op social media, hebben een promotiefilm gelanceerd en zijn zelf gepromoot vanuit
The Great Plains Foundation. Dit heeft succes gehad. Op Facebook zijn we de 100 likes
gepasseerd, we krijgen veel vragen en complimenten uit ons bestaand netwerk over de
stichting en hebben ons netwerk uitgebreid met mensen die ook bezig zijn natuur en mens bij
elkaar te brengen. Onze inzet via social media heeft zelfs een concrete opdracht opgeleverd.
Zelf een project opzetten
Dit doel hebben we niet gehaald, maar we zijn wel samenwerking aangegaan met
Natuurmonumenten om insecten in Nederland te beschermen. We dragen hier niet alleen
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financieel bij, maar helpen ook op de projecten zelf. En dat is wat we uiteindelijk zochten; een
actieve bijdrage kunnen leveren.
Continu verbeteren
We zijn helaas niet actief bezig geweest met het integreren van continu verbeteren binnen
onze stichting. We hebben enkele verbeterinitiatieven doorgevoerd (met name gerelateerd
aan de website), maar kennen nog geen duidelijke structuur voor continu verbeteren.

Conclusie over 2018
2018 is voor ons een prachtig jaar geweest. Een jaar met nieuwe en duurzame
samenwerkingsverbanden die ons stichting verder vooruit helpen. Ook de hoeveelheid
donaties heeft ons positief verrast en geeft ons meer mogelijkheden om bedreigde
diersoorten te beschermen.
Wel willen we de organisatie verder professionaliseren om een verdere groei te kunnen
faciliteren.
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Doelen en strategie voor 2019
2019 gaat voor ons een heel interessant jaar worden met een aantal mooie kansen. Deze
kansen brengen echter ook risico’s met zich mee.

Onze huidige positie
Als stichting zijn we klein en we doen alles naast ons werk. Dit heeft tot gevolg dat de tijd die
we kunnen investeren relatief beperkt is. We zien echter wel dat de stichting groeit en er
meer vraag is naar onze diensten. De vraag is ook relatief divers en beperkt zich niet alleen tot
hetgeen wat op de website staat. Daar komt bij dat voor komend jaar een interview staat
gepland die een flinke toename in naamsbekendheid kan betekenen. De vraag is wat verdere
groei voor onze stichting gaat betekenen en hoe we deze groei kunnen faciliteren vanuit onze
huidige situatie.
Ook lopen we hier en daar tegen de beperking aan dat we geen ANBI zijn, waardoor we
bijvoorbeeld niet met IDEAL kunnen/mogen werken. Wel hebben we een hele duidelijke
registratie van de financiële stromen en worden donaties toebedeeld aan projecten die
zorgvuldig zijn geselecteerd.
De basis is echter gezond. We hebben ontzettend veel plezier in het werk wat we doen, dat
maakt ons trots. We werken veel samen met Autismehuis en naar verwachting zal die
samenwerking ook in 2019 vervolgd worden. We hebben er tevens een nieuwe klant bij, maar
dit is mogelijk een éénmalige opdracht. Ook zijn er nog een aantal andere leads die zich
mogelijk gaan vertalen naar een opdracht.

Onze doelen voor 2019
De doelen over 2019 zijn opgesplitst in een hoofddoel en een aantal subdoelen.
Hoofddoel
Over 2019 willen we €6.000 aan donaties ontvangen (exclusief ons eigen inbreng).
Dit is een verdubbeling ten opzichte van onze doelstelling over 2018 en een toename van
45% ten opzichte van de gerealiseerde hoeveelheid donaties over 2018.
Subdoelen
• Onderzoeken of het financieel interessant is om ANBI te worden en zo ja, de ANBI
status verkrijgen;
• Het aantal reguliere donateurs verhogen van 14 naar 30;
• Het aantal bedrijven wat doneert n.a.v. een dienst verhogen van 1 naar 4;
• Verhogen van de naamsbekendheid door meer volgers via social media (LinkedIn,
Instagram en Facebook).
o Facebook naar 200 volgers,
o Instagram naar 100 volgers.
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Strategie 2019
Voor 2019 willen we de focus leggen op verdere professionalisering, specialisatie en
bekendheid. Dit willen we realiseren middels onderstaande strategieën. Deze strategieën
moeten ons helpen bij het realiseren van de bovengenoemde doelen.
Professionalisering
Om verdere groei te kunnen faciliteren, willen we meer investeren om de basis van de
stichting goed neer te zetten. Onderstaande stappen kunnen ons hierin helpen:
- Aanschaf boekhoudpakket om financiële administratie verder te stroomlijnen;
- Aanstellen secretaris in bestuur Stichting om communicatie verder te
professionaliseren en voor creëren van driekoppig bestuur;
- ANBI status verkrijgen (indien haalbaar);
- Beleidsplan opstellen en publiceren.
Meer specialisatie
We krijgen uit verschillende hoeken vragen of we organisaties kunnen helpen met diverse
vraagstukken; veiligheid, kwaliteitsmanagement, Business Process Management, studiehulp,
LEAN, etc. Dit brengt de nodige complicaties met zich mee, aangezien we niet altijd
gespecialiseerd zijn in de gevraagde onderwerpen. Dat vraagt extra inspanning en levert niet
altijd het gewenste resultaat. Daarom willen we naar 2 of 3 focusgebieden waar onze
dienstverlening zich op richt en ons daar ook meer aan houden.
Naamsbekendheid vergroten
We moeten blijven investeren in naamsbekendheid, aangezien we ervaren dat dit ons het
meest helpt in het realiseren van onze doelen. Het ontbreekt ons echter aan een duidelijke
strategie om dit te realiseren. Onze communicatie is nu nog te selectief, niet
frequent/regelmatig en niet consistent. Ook benutten we niet alle kanalen die we tot onze
beschikking hebben. De zichtbaarheid moet omhoog. Met een duidelijk plan omtrent
“Externe communicatie en zichtbaarheid” willen we dit verbeteren.
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Jaarrekening 2018
Onderstaand vindt u de jaarrekening over 2018.

Inleiding
In dit hoofdstuk is de jaarrekening van 2018 voor Stichting Knowledge for Nature terug te
vinden.

Overzicht van baten en lasten
Baten en lasten per 31-12-2018

Inkomsten donatie bestuurders

€ 390,00

Inkomsten reguliere donaties

€ 520,00

Inkomsten uit levering diensten

€ 3.610,00
€ 4.520,00

Donaties aan goede doelen

€ 4.100,00

Periodieke uitgaven (kosten bank e.d.)

€ 240,33

Uitgave drukwerk e.d.

€ 129,17
€ 4.469,50

Totaal van baten en lasten

€ 50,50

Balans
Balans per 31-12-2018

Immateriële vaste activa

€ 0,00

Materiele vaste activa

€ 0,00

Vorderingen en overlopende activa

€ 0,00

Liquide middelen

€ 208,03
€ 208,03

Algemene reserve

€ 0,00

Langlopende schulden

€ 0,00

Kortlopende schulden

€ 9,95

Nog te betalen donaties

€ 198,08
€ 208,03
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Toelichting op de jaarrekening 2018
Om te beginnen moeten wij helaas aangeven dat er een fout geslopen is in de jaarrekening
over 2017. In het overzicht van baten en lasten is een post van € 124,70 opgevoerd als zijnde
uitgaven, echter dit waren nog over te maken donaties welke in 2018 zijn gedaan. Totaal van
baten en lasten over 2017 had dus moeten zijn € 124,70.
Voor 2018 is te zien dat wij grote stappen hebben gezet qua ontvangen donaties. Zowel door
projectdonaties als door reguliere donaties. Een mooi resultaat. Wij hebben € 4.520,00 aan
donaties binnen gekregen in 2018. Hiervan is € 4.100,00 overgemaakt aan de projecten die
wij steunen. Een ander gedeelte is of voor de periodieke uitgaven gebruikt of voor drukwerk
kosten. Dit bedrag van € 369,50 is volledig gefinancierd uit inbreng van de bestuurders, een
post van € 390,00.
Het restant bedrag van € 50,50 zal worden gebruikt voor projectdonaties in 2019.
Op de balans is te zien dat ons banksaldo op 31 december 2018 € 208,03 betrof. Een gedeelte
hiervan zal gebruikt worden voor de periodieke uitgaven, bankkosten etc. Het restant zal in
2019 worden overgemaakt aan de goede doelen.
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Slotwoord
Over het geheel genomen zijn we erg tevreden over de stappen die we als stichting hebben
gezet. De hoeveel donaties is sterk gegroeid en heeft onze verwachtingen overtroffen. We
hebben een aantal prachtige partners met wie we samenwerken om bedreigde diersoorten te
beschermen.
Voor komend jaar hopen we weer een mooie groei te kunnen laten zien. Hierbij willen we
focus leggen op verdere professionalisering van de stichting, werken aan meer zichtbaarheid
en we willen ons meer specialiseren in coaching en advies.
We willen nogmaals een ieder bedanken die ons gesteund heeft de afgelopen tijd.
Tot volgend jaar!
Ilse Bijlsma-van Weelden & Werner Bijlsma
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