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Jaarrekening 2020 

 
Balans      

      

 31 december 2020  31 december 2019 

Activa      

      

Vaste activa      

Boekwaarde  -   - 

      

Vlottende activa  -   - 

      

Vorderingen      

Debiteuren -   -  
Overige vorderingen en overlopende 
posten 331   3.958  

 ---------   ---------  

  331   3.958 

      

Liquide middelen  23.655   25.911 

  ---------   --------- 

      

  23.986   29.869 

Passiva      

      

Eigen vermogen      

Algemene reserve 6.945   6.995  
Bestemmingsreserves 0   3.000  

 ---------   ---------  

  6.945   9.995 

Kortlopende schulden      

Nog te betalen 4.620   10.000  
Vooruitontvangen inzake projecten 12.421   9.874  

 ---------   ---------  

  17.042   19.874 

  ---------   --------- 

      

  23.986   29.869 
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Jaarrekening 2020 
     

 

     

 

     

Staat van baten en lasten 
    

 2020 

 

2019 

 € € 
 

€ € 

Baten 
     

 

     

Subsidies 9.164 
  

25.061 
 

Giften 10 
  

2.268 
 

Deelnamebijdragen 20 
    

 --------- 
  

--------- 
 

Totaal baten 
 

9.194 
  

27.329 

Lasten 

     

 

     

Organisatiekosten 3.814 
  

220 
 

Projectkosten 8.430 
  

17.265 
 

 ---------   --------- 
 

Totaal lasten  
 

12.244 
  

17.485 

 

 

--------- 
  

--------- 

Saldo 
 

-3.050 
  

9.844 

Rentebaten 

 

-   - 

 

 

--------- 
  

--------- 

Saldo boekjaar  -3.050   9.844 
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Jaarrekening 2020  

  

  

Toelichting op de jaarrekening 2020  

  

  

Algemeen  

De stichting heeft ten doel:   

a. zich nationaal en internationaal in te zetten voor het behoud van duurzame populaties van in 

het wild levende planten en dieren en hun leefgebieden; 

b. het betrekken van de lokale bevolking bij het realiseren van a; 

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

  

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

a. leveren van hand- en spandiensten; 

b. het bieden van financiële ondersteuning; 

c. het leveren van materiaal; 

d. het uitvoeren van projecten. 

  

  

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.   

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Materiële vaste activa  

De computerapparatuur wordt afgeschreven in 3 jaar zonder restwaarde. Kantoormeubilair en 

werkmateriaal (vallen) worden afgeschreven in 5 jaar zonder restwaarde.  



 5 
 

Vorderingen  

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op 

basis van individuele beoordeling.  

  

Schulden  

De schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.  

  

Grondslagen voor bepaling van het resultaat  

De resultaten van de projecten worden in de jaarrekening verwerkt na afronding van het project.  

  

Baten  

Subsidies 

De ontvangen subsidies worden toegerekend aan de activiteiten waarop ze betrekking hebben.  

Giften      

Ontvangen giften met een specifieke bestemming worden toegerekend aan de betreffende 

activiteiten. De overige worden als algemene opbrengst verantwoord.    

Overige baten      

De ontvangen overige baten worden toegerekend aan het resultaat    

  

      

Lasten      

De lasten worden, voor zover mogelijk, toegerekend aan de activiteiten.    

       

Organisatiekosten 

Betreft de kosten, die niet direct zijn toe te rekenen aan de activiteiten. 

 

Uitbesteed werk en kosten activiteiten      

Toerekening vindt plaats op basis van de daadwerkelijk bestede kosten.   

Om uitgaven in het buitenland mogelijk te maken worden voorschotten gegeven. Het deel van de 

voorschotten dat nog niet is uitgegeven is in de balans als vordering opgenomen. 
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Toelichting op de balans  

ACTIVA 

Vaste en vlottende activa 

De aanwezige vaste en vlottende activa zijn geheel afgeschreven. 

 

Vorderingen 

Eind 2020 waren er vorderingen op voorschotten, die nodig waren om uitgaven in het buitenland 

mogelijk te maken.  

 

PASSIVA 

Eigen vermogen  

  
Algemene reserve per 1 januari 2020 6.995 

Af: onttrekking resultaat 2020 -50 

 --------- 
Algemene reserve per 31-12-2020 6.945 

  

  

Bestemmingsreserve per 1 januari 2020 3.000 

Af: onttrekking resultaat 2020 -3.000 

 --------- 
Bestemmingsreserve per  31-12-2020 0 

 

 

Schulden 

Nog te betalen:  

- Svetlana Miteva    4.000 

- Olexii Vasiliuk        620 

-------- 

Totaal       4.620 

 

Vooruitontvangen subsidies en bijdragen  

project 17-06 4.322 

project 18-07 2.093 

project 19-03 3.776 

project 19-06 2.230 

 --------- 

 12.421 

Besteding is voorzien in 2021.  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

Baten 

Subsidies 

In 2020  is de 1e termijn subsidie ontvangen van NLBIF voor project 19-3. Verder zijn geen subsidies 

ontvangen. 

Het vermelde bedrag aan baten betreft hierboven vermelde subsidie, vermeerderd met de vooruit 

ontvangen subsidie per 31-12-2019 en verminderd met het nog niet bestede deel van de subsidies. 

 

Giften 

In 2020 is slechts 1 gift van € 10,- ontvangen ten behoeve van project 17-06 

 

Deelnamebijdragen 

In 2020 zijn bijdragen ontvangen voor het internationale congres over slaapmuizen. Door de COVID-

19-pandemie kon het congres geen doorgang vinden en is het tot herfst 2021 uitgesteld. 

 

Lasten 

Organisatiekosten  
Kantoormiddelen 1.672 

Internet / webhosting 960 

Rente en bankkosten 153 

Presentatiekosten 1.029 

Reis- en verblijfskosten 0 

 --------- 

 3.814 

  
Projectkosten  
Projectkosten 6.348 

Drukkosten 0 

Ontwerpkosten 0 

Materiaalkosten 177 

Presentatiekosten 0 

Internet / webhosting 0 

Accommodatie 726 

Reis- en verblijfkosten 1.097 

Bankkosten 83 

 --------- 

 8.430 

 

Rentebaten 

Er waren in 2020 geen rentebaten 



Jaarrekening 2020 

Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening 

Ondertekening van de jaarrekening 

Datum: '2-CJ7 I 

Voorzitter: D.E.H. Wansink 

Secretaris: M.D. Prins 

Penningmeester: 

Resultaatbestemming 2020 

Het bestuur van de stichting heeft de resultaatbestemming als volgt vastgesteld: 

Ten laste van bestemmingsreserve (apparatuur) 

Ten laste van algemene reserve 

-3.000 

- 50 

-3.050 

8 
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Bijlage 1      

      
Projectenoverzicht per 31 december 2020     

      
 

projectnummers→ 17-06 18-07 19-03 19-06 Totaal  

      
 

Nog te besteden per 1-1-2020 6.312 2.548  250 9.110  

Bij:      
 

Subsidies   9.731  9.731  

Donaties, giften 10    10  

Participation fees    2.000 2.000  

Af:       

Projectkosten  -440 -5.908  -6.348  

Materiaalkosten -177    -177  

Accommodatie -726    -726  

Reis- en verblijfkosten -1.097    -1.097  

Bankkosten  -15 -48 -20 -83  

      
 

 --------- --------- --------- --------- ---------  

Stand per 31-12-2020 4.322 2.093 3.776 2.230 12.421  

 

 

Toelichting bij de projecten 

17-06 Onderzoek Ognevs slaapmuis (lopend) 

Door het toepassen van moderne technieken, zoals cameravallen, tags en DNA wil Nedko Nedyalkov 

meer leren over het habitatgebruik van de Ognevs slaapmuis. Voor het uitvoeren van dit onderzoek 

is subsidie aangevraagd bij de People’s Trust for Endangered Species (PTES). De subsidieaanvraag is 

deels gehonoreerd. Met dat geld wordt het materiaal aangeschaft en kunnen de reiskosten van 

Nedko worden betaald. Looptijd van de PTES subsidie: februari 2019 – december 2020. 

Daarnaast zijn twee giften van elk € 2.000 ontvangen. Een Duitse studente helpt Nedko bij het 

veldwerk. De giften worden gebruikt om het veldwerk in 2021 voort te zetten. 

Onderdeel van het totale project was het presenteren van de eerste resultaten tijdens het 

Internationale Slaapmuizen Congres in september 2020. Dit congres is vanwege de Covid19-

pandemie tot nadere orde uitgesteld. Derhalve is de presentatie ook uitgesteld. Omdat de PTES-

subsidie en de twee giften het uitwerken van gegevens niet dekken zullen hiervoor in 2021 

aanvullende bronnen moeten worden aangeboord. 

Na dec-20: - Analyses DNA monsters en wetenschappelijke publicatie. 

- Overleg met belanghebbende over vervolgacties voor behoud van de soort. Hiervoor is 

op 17-11-2019 bij de Bulgaarse overheid een verzoek ingediend om een opdracht voor 

een soortbeschermingsplan uit te zetten. 

Financiering     

PTES Giften Beschikbaar Gerealiseerd Restant 

€ 5.573,51 € 4.009,50 € 9.583,01 € 5.261,59 € 4.321,42 
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18-05 Opzetten European Mammal Conservation Network (lopend) 

Er blijkt binnen Europa behoefte te zijn aan een club die op Europees niveau lobbyt voor meer 

aandacht voor het behoud van gezonde zoogdierpopulaties in Europa. In 2018 is op initiatief van De 

Habitat Stichting begonnen dit idee met de Zoogdiervereniging en IUCN Europe uit te werken. In 

2019 is het aan zoogdierorganisaties in andere Europese landen voorgelegd en in oktober 2019 heeft 

de eerste bijeenkomst van dit netwerk plaatsgevonden.  

In 2020 verscheen de nieuwe Biodiversiteits Strategie van de Europese Unie. Naar aanleiding hiervan 

is een brief naar de Europese Commissie gestuurd waarin het netwerk haar hulp aanbiedt bij de 

uitvoering van de strategie, met name op het gebied van data verzamelen en analyseren. In oktober 

2020 vond hierover een gesprek plaats tussen het netwerk en de Unit Nature Protection van de EC. 

De EC wees bij veel van onze ideeën naar de Lidstaten. De verantwoordelijkheid ten aanzien van het 

verzamelen en analyseren van informatie over voorkomen en ontwikkeling van natuur ligt in veel 

gevallen bij hen en niet bij de EC. Het netwerk zal andere wegen moeten bewandelen om het 

natuurbeleid van de EU te beïnvloeden en/of aantonen wat de meerwaarde van informatie over 

zoogdieren voor de EC is. In 2021 wordt hier vervolg aan gegeven. De Habitat Stichting faciliteert dit 

proces. 

Looptijd: mei 2017 – 

Budget: geen. Er zijn ook geen kosten gemaakt; bespreking vinden online plaats. 

 

18-06 Mammal Knowledge Hub (afgewezen) 

Als in 2024 de tweede Atlas van Europese zoogdieren verschijnt is zijn in alle Europese landen 

databanken met zoogdierwaarnemingen beschikbaar. Met die gegevens kan je meer dan alleen een 

atlas maken. In overleg met de Europese Zoogdierstichting en diverse nationale organisaties is in 

2019 bij het European Cooperation in Science and Technology (COST) een subsidieaanvraag 

ingediend om een ‘knowledge hub’ op te zetten. Dit is een website waar men toegang heeft tot de 

gegevens in de diverse (nationale) databanken en allerlei analyses kunnen worden uitgevoerd. 

Onderdeel van de aanvraag is ook om meer gegevens te verzamelen over soorten of gebieden 

waarover weinig bekend is. In maart 2020 kregen we antwoord van het COST evaluatie panel: de 

aanvraag is afgewezen. Het panel doet enkele suggesties voor verbeteringen voor een nieuwe 

aanvraag. We hebben echter geen nieuwe aanvraag ingediend, omdat we voldoende ander werk om 

handen hadden. 

 

18-07 Ukrainian Mammal Mapping Conference (lopend) 

Voor de 2de Atlas van Europese zoogdieren moeten bestaande gegevens worden gedigitaliseerd. De 

nationale coördinator in Oekraïne had bedacht dit in de vorm van een congres te doen. Dit congres 

vond plaats in maart 2019 in Kiev. De Habitat Stichting heeft de financiering van het congres 

geregeld. Svetlana heeft tijdens het congres presentaties gegeven over het opzetten van een 

Europees netwerk voor zoogdierbescherming, publieksvoorlichting over zoogdieren en 

fondsenwerving. Het congres is gefinancierd door de Europese Zoogdierstichting (EMF) en de 

Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland (ZWG-ZH). 

Niet al het geld is voor en tijdens het congres besteed. Het restant wordt gebruikt om extra gegevens 

te digitaliseren. Het project loopt tot het budget geheel is besteed. 
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Looptijd: jan. 2019 – einde budget. 

Financiering     

EMF ZWG-ZH Beschikbaar Gerealiseerd Restant 

€ 2.500 € 2.500 € 5.000,00 € 2.907,15 € 2.092,85  

 

 

19-02 Identificatiegids Zoogdieren van de Balkan (herkansing) 

Enkele zoogdierspecialisten in ZO-Europa willen een zoogdieridentificatiegids maken over de 

zoogdieren van de Balkan. In 2019 is geprobeerd hiervoor subsidie te krijgen, maar dat is toen niet 

gelukt. Begin 2020 kwam Peter Twisk met het idee om de veldgids Europese zoogdieren, waarvoor 

hij de tekeningen en een deel van de teksten heeft geleverd, als basis te gebruiken voor een gids over 

de zoogdieren van de Balkan. Dit idee is door de ZO-Europese onderzoekers enthousiast ontvangen. 

De gids zal in samenwerking met hen worden gemaakt. 

In 2020 zijn gesprekken met een uitgever gevoerd om te bepalen of hij in zo’n gids zou willen 

investeren. Dit heeft helaas niets opgeleverd. Peter is op eigen initiatief wel al begonnen met de 

vertaling van de veldgids. Er zullen echter enkele nieuwe soorten aan de gids moeten worden 

toegevoegd, waarvoor extra tekeningen en tekst nodig zijn. In 2021 wordt onderzocht of hiervoor 

financiers te vinden zijn. In 2020 zijn nog geen kosten voor dit project gemaakt. 

 

19-03 Biodiversiteitsdata van UkrBIN naar GBIF (lopend) 

In Oekraïne hebben enkele wetenschapper een dataportaal opgezet waar iedereen waarnemingen 

naar kan uploaden (UkrBIN), vergelijkbaar met www.waarneming.nl in Nederland. Naar huidige 

maatstaven is dit portaal niet erg gebruikersvriendelijk. De oorspronkelijke bouwers van het portaal 

hebben samen met De Habitat Stichting een subsidieaanvraag ingediend bij NLBIF om het 

dataportaal te moderniseren, bestaande gegevens bij wetenschappers en musea en in publicaties te 

digitaliseren en het publiek te motiveren nieuwe waarnemingen door te geven. De subsidieaanvraag 

is gehonoreerd.  

Na diverse strubbelingen heeft het team UkrBIN besloten niet verder te participeren in dit project. 

Inmiddels waren door de trekkers van dit project, Svetlana Miteva en Mikhail Rusin, al stappen gezet 

om iNaturalist als platform voor citizen science te gebruiken. Met de organisatie achter iNaturalist 

zijn afspraken gemaakt over het vertalen van de website en de namen van soorten naar het 

Oekraïens. Tevens zijn afspraken met diverse mensen en met de organisatie UNCG gemaakt om 

waarnemingen van soorten te digitaliseren en aan GBIF toe te voegen. UNCG zal t.z.t. ook de 

promotie van iNaturalist in Oekraïne verzorgen.  

NLBIF is akkoord gegaan met de aanpassingen in het project. 

Looptijd: januari 2020 – juni 2021 

Financiering  Voorschot   

NLBIF  in 2020 Gerealiseerd Restant 

€ 24.328  € 9.731,20 € 5.956,00 € 3.775,20 
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19-05 LIFE voor Sakervalk (initiële fase) 

In 2019 is samen met de Bulgaarse Vogelbescherming een projectvoorstel voor een LIFE+ 

subsidieaanvraag ingediend betreffende het verbeteren van het habitat van siesels en hamsters in 

NO-Bulgarije, als onderdeel van een project om de populatie Sakervalken te versterken. De aanvraag 

is toen niet gehonoreerd. Voor de 2020 call is een aangepaste aanvraag ingediend. Stap 1, de 

‘Concept note’ is goedgekeurd. De sluitingsdatum voor de definitieve aanvraag is halverwege 

februari 2021. Er zijn in 2020 geen kosten voor dit project gemaakt. 

 

19-06 Internationaal Slaapmuizencongres 2020 (lopend) 

Dit congres zou in september 2020 plaatsvinden. Vanwege de corona pandemie is dit uitgesteld naar 

september 2021. Gelukkig waren voor dit congres nog geen kosten gemaakt. De zaal en de hotels die 

voor 2020 beschikbaar waren zijn ook voor 2021 beschikbaar. 

Enkele mensen hadden de deelnamekosten voor het congres in 2020 al aan De Habitat Stichting 

overgemaakt. Bij navraag gaven zij aan dat De Habitat Stichting dat geld niet hoeft terug te storten, 

omdat iedereen er van uitgaat dat zij in 2021 het congres zullen bijwonen. Het is echter nog onzeker 

of het congres in september 2021 doorgaat. Een besluit hierover wordt in maart 2021 door het 

organiserend comité genomen. 

Van een onderzoekersechtpaar is een toezegging van een gift à € 5.000 ontvangen. Deze gift kan 

worden gebruikt voor studenten die naar het congres willen komen en daarvoor niet de financiële 

middelen hebben. 

Looptijd: afhankelijk van het bestrijden van het Covid19 virus. 

Verwachte inkomsten Reeds ontvangen   

Deelnemers Giften van deelnemers Uitgaven Restant 

€ 24.500 € 5.000 € 2.250,00 € 20,00 € 2.230,00 
 

 

19-07 De marters van de Balkan (lopend) 

Na deelname aan het zomerkamp in Bosnië & Herzegovina van de Zoogdiervereniging is Jef 

Peerboom enthousiast geworden over de Balkan. In zijn werk en vrije tijd is Jef druk bezig met het 

inventariseren van marters. In 2020 zou hij hierover een workshop organiseren voor 

zoogdieronderzoekers in de Balkanlanden. Als gevolg van de Covid19 pandemie is dit niet 

doorgegaan. Jef heeft wel al zogenaamde ‘struikrovers’ gekregen van de Stichting Kleine 

Marterachtigen die naar Montenegro zijn gestuurd. Hieraan waren geen kosten verbonden. 
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