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1. Voorwoord

In 2003 is op initiatief van de toenmalige directie van DierenPark Amersfoort de Stichting Jellow
Wildlife Fund opgericht.
De Stichting had tot doel “ het werven van fondsen ten behoeve van het in stand houden van
bedreigde diersoorten in binnen- en buitenland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord” .
In maart 2009 is een nieuw bestuur aangetreden dat het werk van het voorgaande bestuur
onderstreept, voortzet en het fonds een nieuwe impuls wil geven. Vandaar dat ook de statuten zijn
aangepast.
Tegelijkertijd werd de Stichting Jellow Wildlife Fund omgedoopt tot het huidige: Stichting DierenPark
Amersfoort Wildlife Fund. Natuur –en soortbehoud is één van de belangrijkste taken van DierenPark
Amersfoort. We willen onze bezoekers en andere “stakeholders” enthousiast maken voor
natuurbehoud. De kleinschaligheid van onze projecten maakt een effectieve inzet van de fondsen
mogelijk, meer dan bij de grote natuurbeschermingsorganisaties het geval is. De dieren van
DierenPark Amersfoort zijn de ideale ambassadeurs voor hun bedreigde soortgenoten in het wild.
Mijn dank gaat uit naar de vele vrijwilligers van DierenPark Amersfoort. De opbrengst van de
rondleidingen die zij geven worden gedoneerd aan het Stichting Amersfoort DierenPark Amersfoort
Wildlife Fund. Mijn dank ook aan DierenPark Amersfoort voor hun jaarlijkse bijdrage aan het fonds.
In 2010 is er een groot bedrag uitgegeven aan de projecten. Door een goede reserve bestond er
ruimte om wat meer projecten geld toe te kennen. In totaal zijn er 10 projecten ondersteund voor
een bedrag van €53.532. Hoe het geld is besteed is te lezen in dit verslag in hoofstuk 5: Projecten.
Namens het bestuur van de Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund

Peter Kuipers, voorzitter
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2. Ontstaan, geschiedenis
In 2003 is op initiatief van de toenmalige directie van DierenPark Amersfoort de Stichting Jellow
Wildlife Fund opgericht. Met als doel “ het werven van fondsen ten behoeve van het in stand houden
van bedreigde diersoorten in binnen- en buitenland en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord” .
Een bestuurswisseling en aanscherping van de statuten in 2009 werd tegelijk aangegrepen om de
naam te wijzigen in: Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund.

3. Missie en doelstelling
Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund wil een structurele bijdrage leveren aan de
instandhouding van bedreigde diersoorten, onder andere door bescherming van de natuurlijke
leefomgeving. Dit gebeurt door onderzoek, educatie en andere middelen.

4. Organisatie
Door het einde van het bestuurslidmaatschap van de in 2003 aangetreden bestuursleden is in 2009
een nieuw bestuur aangetreden:
Voorzitter

Peter Kuipers

Algemeen Directeur DierenPark Amersfoort B.V.

Secretaris/
Penningmeester

Raymond van der Meer

Curator DierenPark Amersfoort B.V.
Nevenfuncties:
 Bestuurslid NVD Natuurbescherming Fonds (NNBF)
 Voorzitter EAZA Canid & Hyaenid TAG

Lid

Erik van Vliet

Hoofd Storytelling (educatie en ontwerp) DierenPark
Amersfoort B.V.
Nevenfuncties:
 Lid van het EAZA Committee for Technical
Assistance
 Eigenaar van Erik van Vliet Zoo Design

Lid

L.E.M de Boer







Lid
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Adviseur Stichting Apenheul Primate Conservation
Trust (APCT)
Voorzitter Stichting Dr. L.E.M. de Boer
Natuurbehoudfonds (gekoppeld aan GaiaPark,
Kerkrade)
Hoofdredacteur Grondboor & Hamer (tijdschrift
van de Nederlandse Geologische Vereniging)
Adviseur Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven
Penningmeester Stichting Duurzaam
Natuurbehoud Peru (DNP)

Jan van Hooff
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Secretariaat

Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund
Postbus 1075
3800 BB Amersfoort – NL
wildlifefund@dierenparkamersfoort.nl
Telefoon +31 33 422 71 02
www.wildlifefund.nl

Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund is ingeschreven in het Stichtingenregister van de
Kamer van Koophandel Eem, Gooi, en Flevoland onder nummer 32096523
Bankrekening Triodos 19.84.00.543
IBAN NL16 TRIO 0198 4005 43
De belastingdienst heeft Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund per 1 januari 2008 een ANBIstatus toegekend (8123.50.169)
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5. Projecten van de partners van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund
DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft in 2010 de volgende projecten ondersteund:
Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Iran
Iranian Cheetah Society
Behoud van de Perzische Panter
10.000 euro

In Iran leeft zo’n 65% van de wilde populatie van de
Perzische Panter. Een gebrek aan voedsel en een
conflictsituatie met de lokale inwoners heeft als resultaat
dat er veel wordt gejaagd op deze panter.
Dit project heeft als doel om het aantal Perzische Panters
in stand te houden dan wel te vermeerderen.
Met dit project wordt geprobeerd de wetenschappelijke
kennis over de Perzische Panter te laten toenemen.
Hierbij valt te denken aan de demografische gegevens van
de panter, hun aantal, habitat, bedreigingen, ziektes, de
hoeveelheid prooi, e.d. Met deze gegevens wil men jachtopzieners en locale experts trainen zodat ze
beter de panter kunnen beschermen, en om het besef van de waarde van de panter bij de locale
bevolking te laten toenemen.
Met de 10.000 euro die gedoneerd is, is de helft besteed aan de aanschaf van een nieuwe jeep. De
andere helft is gebruikt voor onderzoek.

Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Suriname
Stichting Paramaribo Zoo
Masterplan Paramaribo Zoo
3.333 euro

Er is in de dierentuin van Paramaribo een kwaliteitslag
gemaakt voor wat betreft de dierverzorging. In het
verslagjaar is de curator van Paramaribo Zoo twee
weken in Nederland geweest voor een korte stage in
Dierenpark Amersfoort en voor werkbezoeken aan
andere Nederlandse dierentuinen. Tevens is er een
bezoek gebracht aan Zoo Dortmund waar de basis is
gelegd voor samenwerking op het gebied van beheer
van de ex-situ reuzenotterpopulatie. De otters uit
dierentuinen in Suriname en andere ZuidAmerikaanse landen zouden een belangrijke
genetische inbreng kunnen bewerkstelligen in het
Europese fokprogramma dat gebaseerd is op een smalle genetische basis. Na het bezoek zijn er
enkele dieetwijzigingen geïntroduceerd in Paramaribo die met name voor de bladetende brulapen
een gunstig effect hebben gehad. Ook is er vanuit Nederland een container met materialen
verscheept naar Suriname om te gebruiken in Paramaribo Zoo. Veel materialen die voor onze
dierverzorgers makkelijk te bestellen zijn, zijn daar niet altijd beschikbaar. Met deze levering kunnen
ze daar voorlopig weer even aan de slag.
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Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Niger
Association pour la Sauvegarde des Girafes du Niger (ASGN)
Behoud giraffen in agrarische omgeving
7.085 euro

Association pour la Sauvgarde des Girafes du Niger heeft
in het verslagjaar door veldonderzoek een beter inzicht
gekregen in de samenstelling van de giraffenpopulatie en
de verspreiding over het gebied. Het project loopt nu tien
jaar en er zijn verantwoorde uitspraken te doen over de
populatiedynamica van de populatie. Geconcludeerd kan
worden dat er sprake is van een groei van het aantal
giraffen. Het verplaatsen van een deel van de populatie
naar Fadon, een geschikter gebied dat nog niet door
houtkap is aangetast, was een belangrijke stap. In Fadon
is extra geïnvesteerd in het bewust maken van de
bevolking, met name het interesseren van schoolkinderen. Een andere actie gericht op de menselijke
bevolking is het creëren van alternatieven voor houtkap.
In een deel van het projectgebied, Ayaron, leeft een
behoorlijke populatie nijlpaarden. Onderzoek wijst uit dat
deze soort mee kan profiteren van de beschermingsmaatregelen ten behoeve van de giraffen. Het gaat deels
om dezelfde problematiek, een zeer grote diersoort die
desondanks goed in een omgeving met hoge menselijke
bevolkingsdruk kan overleven mits er bepaalde grenzen in
acht worden genomen voor het gebruik van grond. Ook
hier ligt de sleutel bij het vinden van alternatieve
inkomstenbronnen.
Daarnaast zijn er gebieden waar het land heringericht wordt, om het weer geschikt te maken voor
giraffen. Met het gedoneerde geld is voor zo’n 500 m2 aan planten gekocht, waarmee het leefgebied
van de giraf weer voor een stukje is uitgebreid.

Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Namibië
Namibia Nature Foundation
Caprivi Carnivore Project
6.750 euro
De onderzochte hyenapopulatie in Namibië blijkt, meer dan
verwacht, te leiden onder het human/wildlife-conflict. De
clanstructuren hebben in de onderzochte populatie stabiele
maar lage aantallen. In de buurt van menselijke bewoning
zijn de aantallen laag.

Trofeeënquota zijn een punt om
aandachtig in de gaten te houden. Er
worden quota opgesteld waarmee de
aantallen hyena’s waarop wordt
gejaagd, beperkt worden. In deze gevallen wordt er vaak door toeristen
gejaagd, waarna ze hun gejaagde dier, hun trofee, mee naar huis mogen
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nemen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat populaties niet te groot worden. De inkomsten die
hiermee worden verworven, worden gebruikt voor natuurbeheer. Geconstateerd is dat de wijze
waarop NGO’s de overheid adviseren wat betreft de trofeeënquota, niet gebaseerd is op
wetenschappelijke data maar meer op de druk en de negatieve ideeën van de lokale bevolking. Op
deze manier zijn de trofeeënquota een gevaar voor de stabiliteit van de clans. Diverse populaties
verliezen dus regelmatig een exemplaar aan de jachtindustrie. Wenselijker zou zijn de quota toe te
wijzen op basis van kennis van de structuur van de clan. Grotere stabiele clans kunnen gemakkelijker
met enige regelmaat een exemplaar missen dan de vele kleinere clans in de gebieden met menselijke
bevolking.
Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Kenia
Marwell Preservation Trust
Onderzoek afname Grévy zebrapopulatie
6012 euro
In Kenia wordt onderzoek gedaan naar de afname
van de populatie Grévy zebra’s. Onderzoeken
suggereren dat Grévy zebra’s snel afnemen in
aantal en habitat. Probleem is echter dat er te
weinig recente data is voor de meest noordelijke
en mogelijk de meest gevoelige subpopulaties in
Kenia. Tijdens dit project wordt de distributie van
de zebra onderzocht, en gekeken wat de
bedreigingen zijn om te overleven. Dit wordt
gedaan door interviews te houden met de locale

bevolking en door veldonderzoek. Het resultaat
hiervan suggereert dat Grevy’s standhouden bij
de Samburu eco-unit, rond Sibiloi National Park
en in de oostelijke Chalbi Desert.
Met het geschonken bedrag werden twee
beurzen
gefinancierd
waarmee
twee
veldonderzoekers in dienst werden genomen.
Deze onderzochten het migratiepatroon van de
Grévy zebra’s.

Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:
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Paraguay
Asunción Zoo Paraguay
Asunción Zoo
5.000 euro
In Asunción is in 2010 een in verval geraakt kooiencomplex met
bescheiden middelen geschikt gemaakt als vogelopvangcentrum,
welke met name geschikt is voor ibissen, reigers en andere vogels
van de wetlands. Naast herintroductie van opgeknapte vogels is
de educatieve functie belangrijk. Een klein educatief centrum is
gerealiseerd. De groeiende groep vrijwilligers benadert hier de
bezoekers persoonlijk met het verhaal over de bedreigde
vogelwereld. Tonen hoe mooi vogels eigenlijk zijn blijkt het beste
instrument.
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Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Ivoorkust
Wild Chimpanzee foundation
Fish-farm Project
5.000 euro

Met het gedoneerde bedrag is begonnen met het realiseren van
in totaal 30 viskwekerijen in 10 verschillende dorpen. Plan is
om met deze viskwekerijen een duurzaam inkomen voor de
lokale bevolking te genereren vanaf 2011. Daarnaast werden er
slakkenkwekerijen en rietrattenboerderijen opgezet. Doel van
dit alles is om deelnemers met alternatieven van het
zogenaamde ‘bushmeat hunting’ bekend te maken, waardoor
ze de natuur niet hoeven leeg te stropen. Door het creëren van
deze kwekerijen worden mensen bewust gemaakt van een
goedkope en wenselijke alternatieve dierlijke eiwitbron. Dit
wordt ook duidelijk gemaakt aan kinderen, opdat zij niet in de
‘bushmeat hunting’-voetsporen van hun ouders treden. In
slechts twee jaar tijd is dit project zelfonderhoudend en al het
inkomen wordt vervolgens geïnvesteerd in het project. De
donatie van het Wildlife Fund is gebruikt om de viskwekerijen
op te zetten. Hiervoor was slechts 2.000 euro nodig; het
resterende bedrag wordt meegenomen naar 2011.

Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Sri Lanka
Biodiversity & Elephant Conservation Trust
Mens/olifant-conflict in Sri Lanka
4.568 euro
De Biodiversity & Elephant Conservation Trust heeft
in 2010 presentaties gegeven op meer dan duizend
scholen in Sri Lanka. Het thema was, net zoals in de
voorgaande jaren, olifanten in samenhang met de
behoeften van de menselijke bevolking in gebieden
waar nog olifanten voorkomen. De vernieling van
oogsten door olifanten en de daarmee
samenhangende confrontaties blijven mensen- en
olifantenlevens eisen. De sessies op de scholen gaan
in op manieren om mens en olifant in harmonie te
laten leven. Vooral scholen in de buurt van de
corridorgebieden worden bezocht. De praktijk van
het plaatsen van hekwerken rond de reservaten, de
oude oplossing, is gestopt. Met een totale populatieomvang van circa 4.500 exemplaren moet de
olifantenpopulatie zich als een geheel kunnen ontwikkelen dus de corridors zijn van vitaal belang.
Habitatfragmentatie zou een spoedig einde betekenen. Evaluatie van de onderwijs-programma’s
wijst op een groeiend inzicht in onderlinge relaties tussen mens en natuur maar ook op een grotere
appreciatie voor de aanwezigheid van olifanten als zodanig.
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Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Zuid-Afrika
Bristol Zoo Gardens
Chick Bolstering Project (Zwartvoetpinguïn)
3.284 euro

Zwartvoetpinguïns halen hun voedsel altijd uit een
bepaald gebied waar de voedseldichtheid hoog is. Vlakbij
dat gebied hebben ze de plek waar ze eieren leggen en
waar de kuikens uitkomen. Door de klimaatverandering is
het gebied waar ze voedsel vandaan halen verplaatst; het
ligt nu een stuk verder weg van de broedplaats. Omdat de
nieuwe voedselplaats niet geschikt is om te broeden, is de
afstand tussen voedsel en gelegde eieren een stuk groter
geworden. Het gevolg hiervan is dat pinguïns die normaal
gesproken broeden en eten afwisselen, na het eten niet
meer terugkeren naar hun eieren omdat de afstand te ver
is. Hierdoor worden dus veel eieren en kuikens achtergelaten.
In 2010 zijn in totaal 584 pinguïnkuikens in het opvangcentrum van SANCCOB in Kaapstad
opgenomen. Het grootste deel daarvan zijn verlaten pinguïnkuikens. Van het totaal aantal dieren is
driekwart weer uitgezet. Ze zijn uitgezet in 6 verschillende gebieden, waarvan in Betty’s Bay en Dyer
Island het grootste aantal is vrijgelaten. Een groot deel (74%) van de uitgezette pinguïns werd
uitgezet met een metalen ring om hun vleugels, zodat ze ook later te herkennen zijn. Een aantal
pinguïns ging alsnog dood in het opvangcentrum. Van al deze pinguïns is hun doodsoorzaak
onderzocht. De twee belangrijkste oorzaken zijn
luchtzakont-steking en ondervoeding. De jonge
opgenomen pinguïns waren meestal in slechte
lichamelijke conditie, waardoor ondervoeding
een belangrijke doodsoorzaak is, en waardoor
ze vatbaarder waren voor infecties.
De klein deel (4%) is niet vrijgelaten maar werd
langer in de opvang gehouden.
De gemiddelde duur van opvang van de jongen
was 56 dagen; 16 dagen langer dan in de
voorgaande jaren. De oorzaak hiervan ligt in het
feit dat alle pinguïns werden getest op het
herpesvirus.

Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Brazilië
Conservation des Espèces et des Populations Animales (CEPA)
Ecologie en gedrag van de Geelborstkapucijnapen
2.500 euro

Het verslagjaar kenmerkte zich door de ontwikkeling van een steeds beter inzicht in het
ruimtegebruik van de kapucijnapen. Het wordt dan ook steeds duidelijker wat de potentieel
geschikte gebieden zijn om te beschermen. Niet zozeer de omvang van het gebied, het aantal
fruitbomen en de nabijheid van menselijke aanwezigheid blijkt hierbij van belang. Het is in feite
voornamelijk de positionering ten opzichte van andere gebieden die bepaalt of bepaalde zones wel
of niet worden gebruikt. In een tot nu toe nog niet goed in kaart gebracht gebied, Calungá, blijken
meer groepen gedurende langere tijd te verblijven dan aanvankelijk gedacht. Het gaat om een gebied
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dat aanzienlijk droger is dan de andere tot dan toe
bestudeerde gebieden. Opvallend is het gebruik van
gereedschap door de apen met name voor het openen van
noten, welke in Calungá door gebrek aan fruit, de
belangrijkste voedselbron vormen.
In het verslagjaar is ook een inventarisatie gedaan naar de
Braziliaans ex-situ populatieomvang en
–kwaliteit. Veel dierentuinen houden de soort, vaak als
opvangdier of om anderszins toevallige redenen. Het
aanbieden van het juiste dieet en hybridisatie met andere
soorten, zijn problemen.

Jaarverslag 2010

Pagina 11/13

6. Verkorte jaarrekening
Stichting Dierenpark Amersfoort
Overzicht vermogenspositie per 31 december

2010
€

2009
€

Activa
Inventarissen
Vorderingen
Geldmiddelen

2.426
50.365
15.778
68.569

3.173
41.165
55.736
100.074

68.569

100.074

23.917
1.891

56.951
1.480

22.026

55.471

Passiva
Reserve fondsen, beschikbaar voor doelstelling

Inkomsten en uitgaven gedurende
Donaties, giften en soortgelijke inkomsten
Kosten organisatie

Besteed aan doelstelling
Geelborstcapucijn aap, Brazilië
Giraffe, Niger
Aziatische Olifant, Sri Lanka
Asuncion Zoo, Paraguay
Chimpansee, Ivoorkust
Gevlekte Hyena, Nambië
Perzische Panter, Iran
Parimaribo Zoo, Suriname
Pinguin, Zuid-Afrika
Grevy Zebra, Kenia
Geoffreoy Cat
Leeuwen, Namibië

Ten laste / gunste van het reserve fonds

2.500
7.085
4.568
5.000
5.000
6.750
10.000
3.333
3.284
6.012
0
0

0
0
0
5.000
3.068
0
0
157
1.000
5.000
7.468
0
53.532

21.693

-31.506

33.778

Bij de jaarrekening 2010 is door de accountant een goedkeurende beoordelingsverklaring afgegeven.
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Algemene toelichting
Waarderingsgrondslagen activa en passiva
De jaarrekening is opgesteld volgens algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving met in achtneming van
richtlijn 650 voor fondsenverwervende instellingen. De waardering van activa en passiva vinden plaats op basis van historische
kosten.
De vrije reserves zijn beschikbaar voor de besteding aan de doelstelling en dienen als buffer voor onverwachte tegenvallers.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Winsten worden genomen, voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's worden genomen, zodra deze bekend zijn geworden.

Accountantsverklaring
De jaarrekening 2010 is door Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. te Amersfoort beoordeeld en voorzien van een goedkeurende
beoordelingsverklaring
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