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1. Voorwoord

In 2011 heeft het Wildlife Fund weer 8 projecten gesteund, verdeeld over 7 landen in de wereld. Er
zijn goede contacten met de betrokken personen van de projecten en het Wildlife Fund wordt dan
ook constant op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Steeds weer blijkt dat de relatief kleine
bijdrage die we leveren aan de projecten enorme verschillen kunnen maken en dat motiveert ons om
op deze weg door te gaan.
In het voorjaar is de nieuwe website de lucht ingegaan. Door middel van nieuwsberichten proberen
we de site actueel te houden en bezoekers van de website te informeren over de voortgang van onze
projecten.
In november 2011 is er voor het eerst in de geschiedenis van DierenPark Amersfoort een Indische
Neushoorn geboren. Deze gebeurtenis, die uitgebreid is gevierd, is gelijk aangegrepen om aandacht
te schenken aan de situatie van de Indische Neushoorn in het wild, en het project dat het Wildlife
Fund daar ondersteund. Tijdens de bestuursvergadering in november is besloten om een bedrag van
€13.800,- te doneren voor de translocatie van 3 neushoorns naar Manas Nationaal Park in India.
Inmiddels weten we dat deze translocatie succesvol is afgerond en dat de doelstellingen van dit
project weer een stapje dichterbij zijn gekomen.
Halverwege het jaar is Peter Kuipers gestopt als algemeen directeur van DierenPark Amersfoort en
daarmee is ook zijn rol als voorzitter van het Wildlife Fund ten einde gekomen. Als afscheidscadeau
heeft Peter Kuipers op zijn receptie de genodigden gevraagd om een donatie te doen aan het Wildlife
Fund. We zijn erg blij met de gulle giften die een totaal bedrag van €2000,- hebben opgeleverd. We
danken Peter Kuipers voor deze bijdrage en voor al zijn werk en inzet in het fonds de afgelopen jaren.
Dhr Ronald van der Zande heeft Peter Kuipers vervangen als directielid van het DierenPark en zal als
waarnemend voorzitter optreden.
Dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer hebben ingezet met het geven
van rondleidingen. De opbrengsten uit deze rondleidingen vormen de voornaamste bron van
inkomsten voor het fonds. En tot slot natuurlijk dank naar de donateurs die het fonds ondersteunen
met hun giften.
Namens het bestuur van de Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund
Raymond van der Meer, secretaris en penningmeester
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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
Halverwege het jaar heeft Peter Kuipers afscheid genomen als directeur van DierenPark Amersfoort
en als voorzitter van het bestuur van DPAWF. Peter is opgevolgd door Ronald van der Zande,
directielid van DierenPark Amersfoort. Ronald van der Zande neemt de rol als a.i. voorzitter op zich.

Voorzitter a.i.

Ronald van der Zande

Directie 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

Ontwerper 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 2011 de volgende projecten ondersteund:
Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Iran
Plan 4 The Land Society/ Anatolian Leopard Foundation (ALF)
Mens-Roofdier conflict
5.000 euro

In 2007 is de Plan 4 The Land Society gestart met het
Perzische Panter Project. Het doel is om inzicht te krijgen in
de leefwijze en bedreigingen van Perzische Panters in en
buiten beschermde gebieden. Het project heeft ook een
sterke educatieve component en werkt veel samen met de
lokale bevolking om uiteindelijk de houding ten aanzien
van grote roofdieren te verbeteren. Een gebied dat nog
weinig onderzocht is, is de Hormozgan Provincie in
zuidoost Iran. De regio is getroffen door een lange droogte
waardoor er m eer conflicten ontstaan tussen de bevolking
en de grote roofdieren. Uit een rondje langs de dorpen
blijkt dat de mensen bereid zijn de dieren met rust te
laten als zij effectief het verlies van hun vee aan
roofdieren kunnen helpen voorkomen. Een van de
oplossingen is het plaatsen van elektrisch
beschermde hekken rondom de veekralen. Met het
gedoneerde geld zal een eerste test hiermee worden
ondernomen. Dit is tevens de eerste keer dat deze
methode wordt beproefd in Iran. Naast deze
beschermmiddelen zullen ook de lokale autoriteiten
worden getraind om te bemiddelen bij conflicten
tussen de bevolking en de dieren.

Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Suriname
Stichting Paramaribo Zoo
Masterplan Paramaribo Zoo
5.000 euro
Met de gekregen donatie is Paramaribo Zoo
begonnen
met
de
voorbereidingen
voor
‘Geheimzinnige bewoners van het regenwoud’. De
educatieve presentatie zal worden gerealiseerd in
een bestaand gebouw wat in de jaren negentig als
veterinair centrum is gebouwd maar nooit als
zodanig in gebruik is genomen. Door de achthoekige
vorm en de positionering van de (half afgebouwde)
muren is het een ideale locatie om met een relatief
gering budget natuurlijke accommodatie te creëren
voor piranha’s, pijlgifkikkers, slangen, vogelspinnen
en andere koudbloedigen. Mensen hebben vaak
vooroordelen over de diverse soorten en middels
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hands-on presentaties zal meer worden verteld over deze dieren waar iedereen wel van gehoord
heeft maar die veel kinderen nooit in levende lijve hebben gezien.

Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Namibië
Namibia Nature Foundation
Caprivi Carnivore Project
7.715 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 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
5.225 euro
In Kenia en Ethiopië wordt onderzoek gedaan naar
de kleine populatie Grévy zebra’s. Een van de grote
bedreigingen voor de Grevy zebra zijn ziektes.
Omdat het vee van lokale boeren en de Grevy
zebra’s regelmatig elkaars pad kruisen is het risico
op overdragen van ziektes zeer aanwezig. Bij zo’n
kleine populatie kan een flinke uitbraak tot
desastreuze gevolgen leiden. Er is dan ook behoefte
om lokaal voldoende capaciteit te hebben zodat bij
uitbraken snel kan worden ingegrepen. Met het geld
dat wij in 2011 hebben overgemaakt is een
veldlaboratorium opgezet. Dit lab wordt gebruikt
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om zo snel mogelijk ziektes te detecteren. Ondertussen wordt het lab al goed gebruikt voor
onderzoeken die anders niet hadden kunnen plaatsvinden.
Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Ivoorkust
Wild Chimpanzee foundation
Fish-farm Project
3.317 euro
Club PAN (Personnes, Animeaux Nature) is een
natuurbehoud en educatie project van de Wild
Chimpanzee Foundation. PAN heeft de activiteiten het
afgelopen jaar aanzienlijk uitgebreid. De club maakt
kinderen uit de omgeving van het Tai Reservaat
enthousiast voor de dierenwereld. Het reservaat is het
thuis van de laatste levensvatbare groepen chimpansees in
Ivoorkust. Dat gebeurt door theatervoorstellingen over de
dieren in het bos
en de stroperij.
© Wild Chimpanzee Foundation – Club P.A.N. Maar ook door
excursies en spelen. De menselijke bevolkingsdruk rond het
reservaat is ook het afgelopen jaar weer hoger geworden.
Elk kind, waar ook ter wereld, heeft een natuurlijke
interesse voor dieren en zelfs in een land met een zeer lage
levensstandaard als Ivoorkust, is dat te merken. De Club
PAN zorgt er voor dat die interesse wordt gevoed en
ontwikkeld.

Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Zuid-Afrika
Bristol Zoo Gardens
Chick Bolstering Project (Zwartvoetpinguïn)
1.000 euro
In 2011 zijn er 5 jonge met de hand grootgebrachte pinguïns
voorzien van een radio zender en uitgezet. Het doel is om op
deze manier inzicht te krijgen in het gedrag en de
bewegingen van jonge pinguïns. De vraag is of ze terugkeren
naar de kolonies waar ze uit voortgekomen zijn of dat op
zoek gaan naar een nieuwe kolonie. De eerste data komen al
binnen en leveren veel informatie op.

In 2011 is tevens
het Kuiken Opfok
Centrum geopend
in Kaapstad. Het doel is om lokaal expertise op te bouwen
bij het uitbroeden en met de hand groot brengen van
kuiken ten behoeve van het uitplaatsen. Tijdens het
schrijven van dit rapport waren er al 68 eieren
binnengekomen waarvan er 37 succesvol zijn uitgebroed.
Er zullen in de toekomst nog vele eieren volgen.
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Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Nationale parken in Namibië
Africat North/ CCCP
Leeuwen in Namibië
3.700 euro

Het aantal leeuwen in Namibië is de afgelopen
100 jaar met meer dan 80% afgenomen. De
populatie in dit land is wereldwijd echter van
grote toegevoegde waarde omdat wordt
aangenomen dat deze populatie één van de
weinigen in Afrika is zonder het FIV virus. Africat
North heeft als doelstelling leeuwen binnen en
buiten Nationale parken, zoals Etosha, te
behouden en beschermen. Om dat te kunnen
doen, moet ook de lokale gemeenschap, die
vaak hinder ondervindt van roofdieren, ondersteund worden. Vandaar dat het CCCP is opgezet.
Gemeenschappen waarvan bekend is dat zij met leeuwen geconfronteerd worden, worden
regelmatig bezocht door medewerkers van het CCCP. Er wordt dan o.a. aandacht gegeven aan
educatie en training. Belangrijke kerntaak is eveneens dat, indien nodig, bestaande (vee)kralen
verbeterd worden of dat er nieuwe kralen gebouwd worden. Dit leidt tot minder veeverlies, wat
weer leidt tot minder inkomstenverlies van de
veelal arme boeren.
Voordat mensen kunnen worden overtuigd van de
voordelen van roofdieren, zoals leeuwen, op hun
land (bijvoorbeeld ecotoerisme), zal allereerst in
de primitieve levensbehoeften moeten worden
voorzien. Daarom is de bouw van kralen zo enorm
belangrijk. Het geld dat wij hebben gestuurd is dan
ook voornamelijk gebruikt voor het bouwen van
goede veekralen.
Op het kantoor van Africat North is tevens een educatiecentrum aanwezig waar bijvoorbeeld
regelmatig schoolkinderen uit de omringende gemeenschappen (met leeuwenproblemen) worden
uitgenodigd.
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Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

India – Provincie Assam
Indian Rhino Fund (IRF)/WWF India
Indische neushoorn in India
7.000 euro

De Indiase deelstaat Assam, in het
uiterste noordoosten van India, is de
thuishaven van 2.200 van Indische
neushoorns. Doel van de Indian Rhino
Vision is om dit aantal in 2020 te
hebben verhoogd tot 3.000
exemplaren. Onderdeel van dit
programma zijn zogenoemde
translocaties: het overbrengen van de
dieren uit dichtbevolkte g ebieden naar
plaatsen waar ze veel minder
voorkomen. Momenteel leeft 90% van
de Indische neushoorns in Assam namelijk in één wildpark; Kaziranga. De neushoorns zijn hierdoor
extra gevoelig voor bijvoorbeeld ziekten, natuurrampen of inteelt. Om de totale neushoornpopulatie
minder kwetsbaar te maken, moet het aantal dieren dat in andere gebieden leeft worden uitgebreid.
Een translocatie kan daaraan bijdragen, zoals in het geval van Manas Nationaal Park, waar
momenteel nog maar 5 neushoorns leven. Vanaf december 2010 werden in totaal 20 neushoorns
naar het park overgebracht, te beginnen met het wijfje en haar jong dat op 28 december zijn
verhuisd. Om ervoor te zorgen dat het aantal neushoorns in andere nationale parken ook groeit,
worden ook daar translocaties voorbereid.
Het Wildlife Fund heeft financiële
ondersteuning geboden bij de verhuizing
van vier Indische neushoorns. Andere
dierentuinen en
natuurbeschermingsorganisaties nemen de
kosten op zich van zestien andere
neushoorns. Dankzij strenge
beschermingsmaatregelen leven er
momenteel weer 2.400 Indische neushoorns
in het Indiase Assam en in het buurland
Nepal.
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6. Verkorte jaarrekening
Stichting Dierenpark Amersfoort
Overzicht vermogenspositie per 31 december

2011
€

2010
€

1.679
23.256
32.837
57.772

2.426
50.365
15.778
68.569

57.772

68.569

29.269
2.109

23.917
1.891

27.160

22.026

Activa
Inventarissen
Vorderingen
Geldmiddelen
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
Indische Neushoorn, India
Leeuwen, Namibië

Ten laste van het reserve fonds

0
0
0
0
3.317
7.715
5.000
5.000
1.000
5.225
7.000
3.700

2.500
7.085
4.568
5.000
5.000
6.750
10.000
3.333
3.284
6.012
0
0
37.957

53.532

-10.797

-31.506

Bij de jaarrekening 2011 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 2011 is door Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. te Amersfoort beoordeeld en voorzien van een goedkeurende
beoordelingsverklaring
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