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1. Ontstaan en doelstelling van de stichting
Toen Wim en Jo Tertoolen samen met Piet Knoester met het Dierenpark begonnen was de liefde en
zorg voor de dieren al een belangrijk element. Dat is nog steeds zo, al is er in de afgelopen jaren veel
veranderd in DierenPark Amersfoort, sinds zij met hun droom zijn begonnen. Natuurlijk is het park in
aanzien veranderd, maar ook de omgang met onze dieren en de rol die wij als dierentuin vervullen,
zijn anders geworden. Dit komt, niet in de laatste plaats, doordat de wereld om ons heen sterk
veranderd is. Het gaat slecht met veel diersoorten (waarvan wij een groot aantal in onze collectie
hebben) en hun leefgebied. Dit legt een verantwoordelijkheid op onze schouders en verplicht ons om
inspanningen te leveren die soorten van uitsterven behoeden. Je kunt geen mooi dagje uit tussen de
dieren bieden zonder aandacht te hebben voor de status van hun wilde soortgenoten. Natuurlijk
spelen onze soortbehoudprogramma’s daarbij een rol en deze zijn vooral bedoeld om de soorten in
de dierentuinen in stand te houden, zodat ze hun rol als ambassadeur kunnen vervullen. Het
uitplaatsen van dieren in het wild is dusdanig complex dat dit slechts in enkele gevallen met succes
kan worden toegepast.
Om ook internationaal duurzame steun te kunnen bieden aan natuur- en soortbehoudprojecten
heeft DierenPark Amersfoort enkele jaren geleden het eigen Wildlife Fund opgericht. Het DierenPark
Amersfoort Wildlife Fund biedt steun aan natuurbeschermingsprojecten verspreid over de hele
wereld. Met het Wildlife Fund levert DierenPark Amersfoort een bijdrage om ook onze kinderen en
kindskinderen nog olifanten, leeuwen en chimpansees in het wild kunnen zien. Naast fondsen en
materialen stelt onze stichting ook kennis en expertise beschikbaar.
De Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft als doel het beschermen van de natuur en in
het bijzonder bedreigde diersoorten. Dit gebeurt door onderzoek, educatie en andere middelen.
Door een goed netwerk en nauwe samenwerking met natuurbeschermers in het veld, wordt iedere
euro goed besteed. De lijnen zijn kort en we kennen de mensen in het veld. We werken samen met
kleine projecten die vaak tevergeefs aankloppen bij de grote natuurbeschermingsorganisaties. Onze
partners zijn, net als wij, gewend slimme dingen te doen met veel motivatie en weinig geld.
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2. Organisatie van de stichting
Het bestuur heeft minimaal drie bestuursleden, waarvan minimaal twee externe bestuursleden, die
voor vier jaar benoemd en herbenoembaar zijn. Het bestuur voert de volgende taken uit:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Werft fondsen
Bewaakt de inkomende geldstromen
Beoordeelt en selecteert projecten op basis van heldere voorwaarden
Onderhoud contact met projectaanvrager
Zorgt dat er een transparante communicatie is met de donateurs
Controleert tussentijds en achteraf de projecten
Legt jaarlijks verantwoording af

Minstens twee keer per jaar vergadert het bestuur, waarvan één keer in het voorjaar en één keer in
het najaar.
Aan het bestuur hangt geen beloningsbeleid. Leden ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden, noodzakelijk door hen te maken onkosten kunnen op declaratiebasis aan hen
worden vergoed. Het bestuur is geen uitvoeringsorganisatie. Medewerkers, waaronder de
vrijwilligers, van DierenPark Amersfoort werken mee aan het Wildlife Fund. Naast het bestuur is er
ook een werkcommissie bestaande uit een aantal enthousiaste vrijwilligers van DierenPark
Amersfoort. Deze commissie ondersteunt het bestuur met het uitwerken en uitvoeren van
verschillende werkzaamheden. Het doel van de werkcommissie is: ‘Het vergroten van de
naamsbekendheid van het Wildlife Fund naar de verschillende doelgroepen’.
Het bestuur onderschrijft het (maatschappelijk) belang van integer, verantwoord en transparant met
de volgende acties:
▪

▪
▪

De procedure voor een nieuwe aanvraag is beschreven, een aanvraagformulier opgesteld en er
zijn voorwaarden voor een objectieve beoordeling door het bestuur vastgesteld. Daarnaast
wordt er gebruik gemaakt van een beslisboom.
Het Wildlife Fund heeft een eigen accountant, notaris en bankrelatie.
De belastingdienst heeft het Wildlife Fund erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het bestuur van de stichting bestaat per 1 januari 2020 uit:
▪
▪
▪
▪
▪

Voorzitter: F. Vis
Secretaris/penningmeester: C. Speksnijder-Franchimont
Algemeen bestuurslid: J. van Hooff
Algemeen bestuurslid: W. Corbee
Algemeen bestuurslid: R. Nuijten
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3. Activiteiten van de stichting
Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund ondersteunt projecten wereldwijd op het gebied van
beschermen van bedreigde diersoorten door lokale NGO’s of personen (financieel) te steunen, kennis
te delen en expertise in te brengen. Natuur- en soortbehoud is vooral een kwestie van lange adem.
Gekozen wordt voor projecten met lange termijndoelstellingen. Incidenteel kan noodhulp gegeven
worden.
Vanaf 2010 zijn er concrete afspraken over de werkwijze rondom het aanvragen en beoordelen van
nieuwe projecten en de verantwoording achteraf. Een vaste afhandelingsprocedure leidt tot meer
helderheid en efficiëntie. Bij het vastleggen van het besluit worden ook afspraken gemaakt over
tussentijds monitoren en evaluatie. De hele procedure wordt nog verder beschreven in het
huishoudelijk reglement.
Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft tot nu toe de volgende projecten steun gegeven:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Asunción Zoo in Paraguay
Wild Chimpanzee Foundation in Ivoorkust
Conservation des Especes et de Populations des Animals in Brazilië
Associacion para la Conservacion y el Estudio de la Naturaleza in Argentinië
Marwell Preservation Trust in Kenia
Paramaribo Zoo in Paramaribo
Associacion pour la Sauvegarde des giraffes du Niger in Niger
SANCCOB in Zuid Afrika
Biodiversity & Elephant Conservation Trust in Sri Lanka
Namibia Nature Foundation (voorheen Caprivi Carnivore Project) in Namibië
Iranian Cheetah Society in Iran
International Rhino Foundation in Assam
AfriCat North in Namibië
Vultures Conservation Foundation in Bulgarije
Little Fireface Project op Java
University of Dodoma in Tanzania
Stichting Ravon in Nederland
Red Panda Network in Nepal
IUCN in Assam
Universiteit in Nederland
African conservation in Kameroen
Wanicare in Indonesië
Biodiversity conservation in Kenia
IBREAM in Ethiopië

Over de concrete acties van de projecten is meer te lezen in de jaarverslagen van de stichting.
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4. Doelen 2020 - 2023 van de stichting
Het bestuur heeft de ambitie om het Wildlife Fund verder te professionaliseren en meer
naamsbekendheid te geven met als doel meer fondsen te kunnen werven.
Het bestuur heeft haar doelstellingen geformuleerd voor de komende jaren:
▪ Een goede basisstructuur (door o.a. bestaande documenten bij te werken en de website te
vernieuwen) leggen die er toe bijdraagt dat het fonds een professionele, transparante en
betrouwbare uitstraling krijgt
▪ Het DPAWF moet bekend worden onder een groter publiek waarvoor de boodschap breder
wordt uitgedragen en tevens meer partners kunnen aantrekken. In het dierenpark mist een
fysieke plek van de stichting. Hierdoor zijn veel bezoekers niet op de hoogte van de stichting.
Door een plek te creëren wordt er meer aandacht getrokken voor de stichting.
▪ Een 25% verhoging van de inkomsten in het fonds op jaarbasis door o.a. meer naamsbekendheid
en actief cartridges en telefoons te verzamelen voor de stichting.

Beleidsplan 2020 - 2023

Pagina 6/8

5. Financiën en verantwoording van de stichting
Het vermogen van het fonds wordt opgebouwd door:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De opbrengsten van de rondleidingen in DierenPark Amersfoort, verzorgt door vrijwilligers en
andere medewerkers
Jaarlijkse bijdrage door DierenPark Amersfoort
Periodieke of incidentele bijdragen van derden
Schenkingen, erfstellingen en legaten
Vergoedingen voor verleende diensten
Inleveren van oude mobiele telefoons en cartridges

De Stichting heeft geen winstoogmerk en is niet-BTW plichtig.
Aan het einde van het boekjaar maakt de penningmeester een balans op en een staat van baten en
lasten. Deze jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur
aangeboden, die de jaarstukken vervolgens vaststelt.
Schenkingen / testament
Het DierenPark Wildlife Fund is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Deze status brengt met zich mee dat het DPA WF geen schenk- en/of erfbelasting
hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen resp. erfenissen. Giften aan het DPA WF zijn voor
de gever aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Beheer en verantwoording
In 2019 hebben KraBé accountant en Van Benthem & Keulen notaris toegezegd de stichting in natura
te willen ondersteunen.
Prognose de aankomende drie jaren
De inkomsten in het fonds fluctueren van jaar tot jaar. Gemiddeld is in de afgelopen 5 jaar € 30.000,per jaar binnen gekomen. In 2019 is er een nieuwe start voor de stichting. Hierdoor is de verwachting
dat de aankomende jaren er extra fondsen worden geworven, maar eerst de focus ligt in het weer op
de rails zetten van de stichting. Het doel is om de fondsen te laten stijgen met 25%.
Hoewel er geen meerjarige formele verplichtingen zijn aangegaan met de projectaanvragers, is het
streven ernaar om projecten langdurig te steunen. Om te voorkomen dat in slechte jaren niet aan de
(morele) verplichting kan worden voldaan is het van belang een reserve te hebben zodat projecten
kunnen worden doorbetaald. Met het bestuur is afgesproken om een reserve aan te houden van
€ 75.000,-.
Over de laatste jaren gaat er gemiddeld € 200,- euro uit aan lasten. Dit zijn bankkosten. De
bankkosten zullen waarschijnlijk toenemen door de toename van het aantal mutaties en
overboekingen naar het buitenland voor ondersteuning projecten.
Dit wordt ook de aankomende drie jaar verwacht. Dit betekent dat er ruim € 100.000,- over blijft om
te besteden aan projecten. Met een inkomstenstijging van € 90.000 euro over de drie jaar, kan er de
aankomende drie jaar € 60.000,- per jaar worden uitgegeven aan projecten.
Op de volgende pagina is de begroting te vinden.
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Verkorte balans
Activa
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Vermogen
Saldo per 1 januari
Resultaat boekjaar
Reservefonds, beschikbaar voor doelstelling

Verkorte staat van baten en lasten
Baten
Fondswering
Besteed aan doelstelling

Lasten
Kantoorkosten en inkopen materialen
Bankkosten
Mutatie op het van reservefonds
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2020
€
533
129.573

2021
€
533
106.413

2022
€
533
90.743

2023
€
533
82.573

130.106

106.946

91.276

83.106

163.256
-33.150
130.106

130.106
-23.160
106.946

106.946
-15.670
91.276

91.276
-8.170
83.106

2020
€
27.500
60.000
-32.500

2021
€
37.500
60.000
-22.500

2022
€
45.000
60.000
-15.000

2023
€
52.500
60.000
-7.500

406
244

406
254

406
264

406
264

-33.150

-23.160

-15.670

-8.170
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