Hoofdlijnen van beleid: Nederland
Vlinderland!
De Vlinderstichting bestaat 30 jaar. In die tijd hebben we ons ontwikkeld tot wat
we nu zijn: een stevige organisatie met een goede naam. De Vlinderstichting is
een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Onze inkomsten komen uit
donaties, giften en nalatenschappen van particulieren, en uit projectsubsidies en
-opdrachten. Wij voeren alleen opdrachten uit die in lijn zijn met onze
doelstelling. Een eventueel positief resultaat wordt besteed aan onze
beschermingsdoelstelling.
De Vlinderstichting is een actieve organisatie die is meegegroeid met de wensen en
mogelijkheden van onze omgeving. We blijven kijken we naar ontwikkelingen om
ons heen, spelen daar op in en bepalen onze koers. Onze doelstellingen veranderen
niet, wel onze activiteiten.
Waar staan wij voor?
Wat willen wij: Vlinders en libellen zijn een onlosmakelijk onderdeel van de natuur.
Daarom moeten ze overal waar ze thuishoren ook daadwerkelijk te vinden zijn.
Nederland: Vlinderland!
Het gaat helaas niet goed met veel insecten zoals vlinders en bijen. Ze hebben
dringend extra aandacht nodig, anders gaan ze nog verder achteruit. Zonder deze
kleine dieren kunnen we niet: ze vormen de basis van de natuur.
Van alle insecten weten we het meest van vlinders: ze zijn goed te herkennen en
worden al 25 jaar intensief geteld. Ze zijn bovendien een goede indicator voor de
kwaliteit van de natuur: waar veel vlinders leven, zijn ook veel andere dieren te
vinden. Daarom gebruikt De Vlinderstichting deze groep om de kwaliteit van de
natuur te meten en te verbeteren.
Wie kan helpen?
Iedereen kan helpen ‘Nederland: Vlinderland’ te realiseren. Door eigen grond (van
achtertuin tot natuurgebied) vlindervriendelijk in te richten en te beheren. Door
waarnemingen door te geven en zo kennis te helpen ontwikkelen. Door, bijv. via
sociale media, vlinders onder de aandacht te brengen bij andere mensen. Door een
donatie te doen aan De Vlinderstichting, waardoor er nog meer budget beschikbaar
is voor vlinderbescherming.
Waarom zou je helpen?
Iedereen heeft profijt van een vlinderrijk Nederland: omdat we zo de biodiversiteit
behouden, omdat we zo duurzaamheid zichtbaar maken, omdat we kunnen
genieten van al die mooie beesten.
Hoe helpen wij?
Met onze kennis ondersteunen we iedereen, die aan de realisatie van een natuur
vol vlinders en libellen wil bijdragen. Ons enthousiasme en gedrevenheid werkt
aanstekelijk waardoor Nederland: Vlinderland zich als een olievlek verspreid.
Wat is nodig?
 We weten precies waar welke vlinders van nature voorkomen. Doordat
we, samen met honderden vrijwilligers in het land, al 25 jaar intensief
tellen hoe het met de vlinders gaat kennen we ook de veranderingen.
Natuurlijk is Nederland in al die jaren veranderd: terug naar bijvoorbeeld

1950 kunnen we niet meer. Onze kansenkaarten geven aan wat wel
mogelijk is!
 Elke soort stelt andere eisen aan zijn omgeving. We weten al veel, maar
van enkele soorten weten we nog onvoldoende wat nu echt maakt dat de
soort zich ergens thuis voelt. Voor die soorten doen we, vaak samen met
studenten, nader onderzoek. We ontdekken steeds meer en doen ons
best.
 We proberen zoveel mogelijk beheerders te informeren over wat zij
kunnen doen om de vlinders weer overal te laten vliegen. Dat zijn niet
alleen de natuurbeheerders, ook overheden en particulieren hebben
kleine of grote terreinen waar de leefomstandigheden voor de
betreffende vlinders in orde moeten zijn.
 Het houdt niet op bij een goed ingericht terrein. Juist bij het beheer
vragen vlinders en andere insecten veel aandacht. Zo is maaien belangrijk,
maar vooral niet alles in een keer. Variatie is daarbij een toverwoord.
 Wat heel belangrijk is, is dat zoveel mogelijk mensen weten dat insecten
zoals vlinders speciale aandacht nodig hebben en dat ook belangrijk
vinden. Want wat je niet kent kun je ook niet beschermen. Daarom is onze
educatie en communicatie zo belangrijk.
En om dit allemaal te kunnen doen hebben we uiteraard geld nodig. Donaties,
nalatenschappen, subsidies en bijdragen: alles helpt ons de vlinders en libellen te
beschermen!
2014: Heroriëntatie op onze achterban
De wereld verandert en De Vlinderstichting verandert mee. Mensen zijn steeds
meer gewend zelf te bepalen wat ze willen lezen/zien. Aanbod van informatie
wordt steeds meer afgestemd op de vraag: niet alleen van de ‘doelgroep’ maar
uiteindelijk van het individu. Nieuwe media maken het ook voor ons mogelijk om
zonder hoge direct mail kosten veel specifieker onze doelgroepen te bereiken, te
informeren en met hen te communiceren. Die ontwikkeling proberen we zo goed
mogelijk te benutten.
De doelgroepen waar het om gaat zijn donateurs, vrijwilligers, bedrijven en mensen
die bezig zijn met agrarisch natuurbeheer.

