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Tentoonstellingen

1 juli t/m 30 september in

Kamerik

Vlinders in het veenweidegebied
Bezoekerscentrum Het Oortjespad,

Oortjespad 1, tel. 0348 401193 of

0348
-

401033

2 juli t/m 31 oktober in Nes

Bescherm dagvlinders en Dag-
actieve nachtvlinders

Natuurcentrum Ameland, Strand-

weg 38, tel. 0519 542737

De tentoonstellingen van De Vlin-

derstichting zijn sinds kort onder-

gebracht bij ExpoRent. Meer infor-

matie over verhuur en beschikba-

re perioden is te verkrijgen bij

ExpoRent, tel. 0481 420164, of

exporent@ecomarkt.nl. Exporent
heeft ook een website:

www.ecomarkt.nl/exporent.

De volgende tentoonstellingen

van De Vlinderstichting zijn te

huur via Exporent:

• Herstel dagvlinders, onze nieuw-

ste tentoonstelling, goot in op

achtergronden van de achteruit-

gang van de dagvlinders en de

mogelijkheden die er zijn voor

herstel. Aan de hand van een

viertal voorbeelden wordt infor-

matie gegeven over het leven

van vlinders en de eisen die ze

aan hun omgeving stellen.

Huurprijs: f 750,- per vier weken.

• Vlinders in de duinen is een fraai

vormgegeven tentoonstelling

over het Nederlandse duingebied

en de vlinders die daar voorko-

men. Met informatie over de bio-

logie van vlinders, ecologische

aspecten, leefgebieden, de ach-

teruitgang van vlinders en de

mogelijkheden voor behoud,
herstel en ontwikkeling.

Huurprijs: f 500,- per vier weken.

• Bescherm dagvlinders gaat over

het leven van vlinders, de bedrei-

gingen waaraan de leefgebieden

van vlinders blootstaan, en de

maatregelen die zowel in het

landelijk gebied als in de stede-

lijke omgeving nodig zijn om

vlinders te beschermen.

Huurprijs: f 500,- per vier weken.

• Vlinders in het veenweidegebied
behandelt vlindersoorten die

kenmerkend zijn voor het veen-

weidegebied.

Huurprijs: f 150,- per vier weken.

Minder maaien, meer dieren

informeert over de achtergron-

den van gefaseerd maaibeheer.

De tentoonstelling geeft informa-

tie over wat er gebeurt met het

dierenleven als er wordt

gemaaid en hoe deze negatieve
effecten kunnen worden voorko-

men.

Huurprijs: f 100,- per vier weken.

Dagactieve nachtvlinders geeft

informatie over en afbeeldingen

van acht dagactieve nachtvlin-

dersoorten.

Huurprijs: f 50,- per vier weken.

Tuinieren met planten en dieren

stimuleert mensen om hun tuin

op een natuurvriendelijke manier

in te richten en te onderhouden.

De tentoonstelling wordt beheerd

door De Vlinderstichting namens

het platform 'Tuinieren met plan-

ten en dieren'.

Huurprijs; f 250,- per vier weken.

GIFTEN

De firma Westex en partners BV te

Blaricum verhuisde naar een nieuw

gebouw en vierde gelijktijdig het

tienjarig bestaan van het bedrijf en

het verkrijgen van een NEN-certifi-

cering. Het bedrijf besloot De Vlin-

derstichting te laten meedelen in de

feestvreugde door een bedrag van

2.500 gulden te schenken.

Mevrouw A.S. in A. vroeg voor haar

vijftigste verjaardag een bijdrage
voor de Cliniclowns en De Vlinder-

stichting. Dankzij haar familie en

vrienden kon zij maar liefst f 635.-

naar onze bankrekening overma-

ken.

Het feest dat de heer J. van de W.

te B. vierde ter gelegenheidvan zijn

zestigste verjaardag leverde f 500,-

voor De Vlinderstiching op.

Van mevrouw H.L. van A-S uit G.

ontvingen wij een extra gift van

f 750,- en mevrouw J.W. M. te S. en

mevrouw M.G. W. te A. tenslotte,
maakten ieder een extra gift van

t 250,- naar ons over.

Alle gulle gevers hartelijk dank!

1 juni t/m 31 augustus, Castri-

cum Vlinders in de duinen

Bezoekerscentrum De Hoep, Johan-

nisweg 2, tel. 0251 661071



DONATEURS
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Schenken bij notariële
akte nóg voordeliger

Bij het meinummer stuurden wij u

een brief waarin werd uitgelegd
hoe u door middel van een schen-

king via notariële akte belasting-

technisch erg voordelig een jaarlijk-

se schenking aan De Vlinderstich-

ting kunt doen. Helaas hebbenwij
minder verstand van rekenen dan

van vlinders: de aftreksom die als

voorbeeld werd gegeven klopte
niet. De juiste berekening moet zijn;

(uitgaande van 42% inkomstenbe-

lasting)

schenking 50 euro

teruggave

(belastingaftrek) 21 euro

uw netto betaling 29 euro

(in guldens: f 63,91).
U betaalt in feite dus nog geen 64

gulden terwijl De Vlinderstichting

110 gulden, bijna het dubbele ont-

vangt!
Uiteraard is de schenking bij nota-

riële akte geen verplichting. U kunt

natuurlijk ook gewoon donateur blij-

ven.

Wilt u een schenking bij notariële

akte doen, vul dan de volmacht

hiernaast (of een kopie hiervan) in

en stuur deze naar De Vlinderstich-

ting,
De schenking die ingaatper 2001

komt in de plaats van uw dona-

teursbijdrage. (Uw al eerder betaal-

de bijdrage 2001 wordt terugge-

sfort.) Verder verandert er niets: u

blijft vier keer per jaar het tijdschrift

Vlinders ontvangen en betaalt uw

jaarlijkse bijdrage voortaan auto-

matisch. Om administratieve rede-

nen hebben wij de minimale jaar-

lijkse bijdrage vastgesteld op

50 euro (f 110,19). Meer mag

natuurlijk ook!

Vanaf het moment dat u de akte in

huis heeft, heeft u recht op belas-

lingteruggave. Dankzij de bereidwil-

lige medewerking van notaris mr.

R.G. Fierst van Wijnandsbergen te

Wapeningen zijn aan deze akte

voor u geen kosten verbonden.

Met de structurele bijdrage van

onze donateurs kunnen wij een

extra inspanning doen voor alle

vlinders en libellen. En dat is nog

steeds hard nodig!


