
Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund  Info@wildlifefund.nl  KvK 32096523 
Postbus 1075      Tel. +31 33 422 71 02  ANBI 8123.50.169 
3800 BB Amersfoort – NL    www.wildlifefund.nl   Triodos 19.84.00.543 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jaarverslag  
 

2014 
 

 

mailto:Info@wildlifefund.nl
http://www.wildlifefund.nl/


Jaarverslag 2014                                        Pagina 2/10 

Inhoud 
 
 
 

 

1. Voorwoord   
     
2. Ontstaan, geschiedenis  
      
3. Missie en doelstelling    
 
4. Organisatie 
 
5. Projecten van de partners van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund 

 
6. Verkorte Jaarrekening 

pag. 3 
 
pag. 4 
 
pag. 4 
 
pag. 4 
 
pag. 6 
 
pag. 12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag 2014                                        Pagina 3/10 

 
1. Voorwoord  
In 2014 heeft het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund één project gesteund. Het Kwando Carnivore 
Project werd al eerder door de stichting gesteund, maar dan onder een andere naam. Natuurlijk gaat 
zij door met het beschermen van de roofdieren in de Caprivi regio in Namibië. Door de bijdrage van 
het Wildlife Fund konden er nieuwe satellietbanden worden aangeschaft die voor kostbare 
informatie zorgen.  
 
Afgelopen jaar is er tijd gestoken om in kaart te brengen waar de stichting op het moment staat en 
naartoe wil. Na ruim tien jaar DierenPark Amersfoort Wildlife Fund terugblikken en vooruitblikken 
was daar nu het juiste moment voor. 
 
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 
Het bestuur bestaat per 1 januari 2014 uit: 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
Lid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lid 

Erik van Vliet 
 
 
 
 
 
 
L.E.M de Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan  A.R.A.M. van Hooff 

Ontwerper DierenPark Amersfoort B.V. 
Nevenfuncties: 
▪ Lid van het EAZA Committee for Technical 

Assistance 
▪ Eigenaar van Erik van Vliet Zoo Design  

 
 

▪ 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) 
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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 ANBI- 
status toegekend (8123.50.169) 
  

mailto:Info@wildlifefund.nl
http://www.wildlifefund.nl/
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5. Projecten van de partners van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund 
DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft in 2013 zes projecten ondersteund. Hieronder de 
voortgang van de gesteunde projecten. 
 

Gebied: Namibië 
Partner: The AfriCat Foundation 
Project: The Hobatere Lion Research Project  
Bedrag:  7.000 euro  

In de Hobatere regio in Namibië is weinig informatie over de 
beweging van de  leeuwenpopulatie. Door het gebrek aan 
informatie kunnen de lokale veehouders hun vee niet goed 
beschermen tegen de roofdieren en wordt er regelmatig kostbaar 
vee opgegeten. De veehouders hebben een hekel aan de leeuwen 
en doden ze. Hierdoor daalt het aantal leeuwen in de regio hard.  
Om de veehouders en de leeuwenpopulatie te helpen heeft het 
Hobatere Lion Project als doel informatie over de leeuwenpopulatie 

in de Hobatere regio te verzamelen.  
 
Voor het onderzoek hebben een aantal leeuwen een halsband met GPS. Hierdoor ontstaat er 
informatie over het aantal leeuwen in het gebied en de locaties waar de roofdieren zich bevinden. 
Met deze gegevens wordt de hoeveelheid conflicten tussen mens en leeuw in kaart gebracht en 
wordt de impact hiervan. Daarnaast helpt het project de lokale bevolking om leeuwbestendige 
nachthokken voor het vee te bouwen. Hiermee wordt het verlies van vee geminimaliseerd.   
 
Vlak na de start van het project heeft een leeuwin een halsband gekregen. Een paar weken na het 
aanbrengen van de halsband werd meteen positief resultaat behaald. De veehouders werden 
gewaarschuwd voor de komst van de leeuwinnen en konden hun vee op tijd in veiligheid brengen. 
Op het moment wordt er hard gewerkt aan het bouwen van nachthokken voor het vee.  
In 2014 heeft de AfriCat Foundation plannen om met de steun van het Wildlife Fund nog tien 
nachtverblijven te realiseren.  
 

Gebied: Zuid-Afrika   
Partner: SANCCOB 
Project: Chicken Bolstering Project  
Bedrag:  2.500 euro  

 
SANCCOB is een vereniging van opvangcentra voor pinguïns. Zij overzien het 
Chicken Bolstering Project in Zuid-Afrika. Bij dit project zijn twee 
opvangcentra betrokken. Het doel is om kuikens op te vangen die om welke 
reden dan ook zorg nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn door 
aanrijdingen of door het verlaten van de ouders.  
 
De zwartvoetpinguïn is een bedreigde diersoort.  Hierdoor is het belangrijk om elk individu te 
rehabiliteren en terug te plaatsen in het wild.  
 
Met de steun van het Wildlife Fund heeft dit project in 2013 ruim 885 kuikens opgevangen. Hiervan 
is ruim vijfenzestig procent vrijgelaten. Elk jaar streven de centra ernaar om zoveel mogelijk pinguïns 
in het wild terug te plaatsen. Binnen het project worden elk jaar verschillende onderzoeken 
uitgevoerd. Momenteel voorziet het onderzoekscentrum de kuikens van een transponder om de 
effectiviteit hiervan te testen. Daarnaast is er een onderzoek uitgevoerd naar het voedingsschema 
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van de jonge pinguïns. Het Chicken Bolstering Project laat veel onderzoeken uitvoeren door 
studenten van universiteiten over de hele wereld.  
 

Gebied: Tanzania  
Partner: Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research & University of Dodoma 
Project: Human Wildlife Conflict Tanzania  
Bedrag:  3.060 euro  

Veehouders in de Rorya regio in Tanzania hebben steeds meer last 
van de roofdieren in het gebied. Er ontstaat een steeds groter 
conflict tussen mens en dier. De veehouders verliezen hun vee en 
daarmee een deel van hun jaarlijks inkomen. Om de predatie 
tegen te gaan, doden de veehouders de roofdieren door middel 
van vergiftigd vlees.  
 
De University van Dodoma en het Leibniz Institute for Zoo and 
Wildlife Research zijn een onderzoek gestart naar de impact van 

de vergiftigingen en naar manieren om het conflict op een andere manier op te lossen. Door de 
steun van het Wildlife Fund hebben de onderzoekers cameravallen voor het tellen van het aantal 
roofdieren neergezet in de dorpen. Uit de eerste resultaten blijkt dat er vooral schapen en geiten 
gedood worden door roofdieren. Daarnaast blijkt dat veehouders een groot deel van  hun vee 
verliezen door ziekte. Hieruit valt nog veel winst te behalen. De lokale bevolking wordt ook gesteund 
door het Wildlife Fund. Met het geld wordt er gezocht naar een manier om hun vee te beschermen, 
zoals het bouwen van nachthokken.  
 

Gebied: Kenia 
Partner: Marwell Zoo 
Project: Grevy’s Zebra Conservation  
Budget: 5.000 

Het Grévy Zebra Conservation project in Kenia wordt al sinds 2007 
gesteund door het Wildlife Fund. Door de continue steun kan het 
project jaarlijks een aantal nieuwe projecten opstarten.  
 
In 2013 was de focus het verbeteren van de monitoring van de 
populatie zebra’s. Om een conservatieplan voor de zebra’s op te 
stellen moet de grootte van de populatie bekend zijn. Door middel 
van tellingen vanuit een vliegtuig zijn er gegevens verzameld. Door 
de steun van het Wildlife  Fund is er ruim 220 uur gevlogen en is er ruim  56.000 km2 
geïnventariseerd. Bij vergelijking met een onderzoek uit 2008 blijkt dat de populatie zebra’s is 
afgenomen met ongeveer 20%. Het conservatieplan moet deze neergaande spiraal doorbreken.  
 
De individuele zebra’s zijn geïdentificeerd door middel van een ‘streep-database’. Op het moment 
zijn er ruim 14.500 foto’s opgeslagen in de database. Met deze foto’s zijn er bijna 3.000 individuen te 
identificeren. Daarnaast hebben er vierentwintig zebra’s een GPS halsband om de locaties en 
verplaatsing  van de kuddes te volgen. De wegen in de regio kunnen op basis van deze data worden 
aangepast, om de veiligheid van de zebra’s in het wegennetwerk te optimaliseren.  
Met de GPS halsbanden worden er ook gegevens verzameld over de toegankelijkheid van de 
watervoorzieningen in het gebied.  
Door de ontwikkelingen in de regio kunnen de routes naar de watervoorzieningen worden  
afgesneden.  Om de populatie gezond te houden is er een dierenarts in dienst van het project. Hij 
onderzoekt de ziektes in de populatie.  
 



Jaarverslag 2014                                        Pagina 8/10 

Al deze projecten bij elkaar vormen een basis voor de conservatie van de Grévy zebra.  Met de steun 
van het Wildlife Fund kan er de komende jaren nog meer worden bereikt.   

 

Gebied: Nederland  
Partner: RAVON 
Project: SOS Vuursalamander  
Bedrag:  1.150 euro  

Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dreigt er een 
amfibie in ons land  acuut uit te sterven; de vuursalamander. Deze 
soort komt  van nature voor op slechts drie locaties in Zuid-
Limburg. Daar vormde jarenlang een stabiele populatie bestaande 
uit vele honderden individuen. Sinds 2008 worden er echter 
steeds vaker dode vuursalamanders aangetroffen. In 2011 zijn 

slechts een handvol levende exemplaren waargenomen. Hiermee staat de vuursalamander op dit 
moment op het randje van uitsterven in Nederland.  
 
RAVON is daarom in 2012 het actieplan SOS Vuursalamander gestart met als doel de vuursalamander 
van de ondergang te behoeden. Dit actieplan voorziet in onderzoek naar de oorzaak van het 
ineenstorten van de populatie, monitoren van de restpopulatie, het veilig stellen van de allerlaatste 
exemplaren door opvang met als gevolg een kweekprogramma. Daarom is het jaar 2013 uitgeroepen 
tot ‘Jaar van de vuursalamander’.  
 
Dit jaar wordt het actieplan opgestart. DierenPark Amersfoort heeft aangeboden ruimte en 
personeel beschikbaar te stellen voor de opvang van eventuele nakweek-dieren.  
Daarnaast helpt het Wildlife Fund bij het dragen van de kosten voor het onderzoek naar de mogelijke 
oorzaken van de achteruitgang van de vuursalamander. Door de steun kan er herkenningssoftware 
worden aangeschaft en kunnen de gegevens worden verwerkt. Het beoogde resultaat van het SOS 
Vuursalamanderproject is het achterhalen van de oorzaak van achteruitgang, indien mogelijk deze 
oorzaak wegnemen en het duurzaam laten voortbestaan van deze bijzondere soort.  
 

Gebied: Ivoorkust 
Partner: Wild Chimpanzee Foundation 
Project: The continuation of Fish-Chicken farms around Tai National Park 
Bedrag:  5.000 euro  

De Wild Chimpanzee Foundation (WCF) kreeg in 2010 steun 
van het Wildlife Fund voor het opzetten van de vis- en 
pluimveeboerderijen in Ivoorkust. De boerderijen dienen als 
een duurzame en alternatieve optie voor bushmeat.  
 
Het doel was om een lange-termijnoplossing te vinden voor 
de bescherming van chimpansees en hun leefomgeving. Het 
project ging in 2010 voorspoedig van start, maar verkeerde 
daarna al snel in een dieptepunt. Na de crisis en de onveilige  situatie loopt het project sinds 2012 
weer voorspoedig. Vier van de tien boerderijen draaien inmiddels weer en genereren inkomsten.  
De belangrijkste vervolgstap is dat de overige zes farms worden aangestuurd, zodat daar ook weer 
productie komt. Om dit te bereiken wilt het WCF een ervaren werknemer met achtergrond in deze 
sector aannemen. Het Wildlife Fund gaat het salaris van deze persoon betalen. Daarnaast worden de 
boerderijen weer voorzien van een voorraad vis en kip. Naast de goede initiatieven als de 
boerderijen, voert WCF ook verschillende onderzoeken uit in de regio naar het aanbod van 
bushmeat. De onderzoeken worden in 2013 voortgezet met de steun van het Wildlife Fund.   
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DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft in 2014 één project ondersteund. 
 

Gebied: Namibië 
Partner: Namibia Nature Foundation 
Project: Kwando Carnivore Project 
Bedrag:  10.760 euro  

 De Caprivi regio heeft het hoogste aantal mens-wildlife conflicten 
van Namibië. Het vee van de lokale bevolking staat hier zwaar onder 
druk van de wilde dieren die hier ook leven, waaronder de gevlekte 
hyena. Om de hyena populatie onder controle te houden is er een 
trofeeënquota opgesteld, waardoor er beperkt op de dieren gejaagd 
mag worden. Geconstateerd is dat de wijze waarop de overheid tot 
de trofeeënquota komt, 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. 
 
Om meer te kunnen zeggen over de demografie van de clans observeert het Namibia Nature 
Foundation de hyena’s met behulp van infrarood camera’s en heeft het enkele dieren uitgerust met 
een satelliet halsband. Met deze informatie kan er gekeken worden waar de grootste probleem 
locaties zich bevinden en zo kunnen de management plannen voor het behoud van de gevlekte 
hyena’s geoptimaliseerd worden. 
 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de verworven data ervoor zorgt dat de hyena’s niet meer op de 
trofeeënquota staan.. Ook kan het evalueren van de probleem locaties helpen bij het verminderen 
van het aantal mens-wildlife conflicten. De mensen van het project gaan dan ook steeds het gesprek 
aan met de boeren en lokale bevolking. 
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6. Verkorte jaarrekening 
 

 

Resultaten   2014  2013 

       

       

Baten       

       

Fondsenwerving    €           25.077,00    €           26.202,00  

Besteed aan doelstelling   €           10.760,00    €           23.785,00  

     €           14.317,00    €              2.417,00  

       

Afschrijvingen    €                 185,00    €                 747,00  

Kantoorkosten    €                           -      €                           -    

Bankkosten    €                    90,00    €                 148,00  

Ten bate van het vermogen   €           14.042,00    €              1.522,00  

       

Vermogen op 1 januari   €           64.712,00    €           63.190,00  

VERMOGEN OP 31 DECEMBER   €           78.754,00    €           64.712,00  

       

Saldo Triodosbank    €           59.539,00    €           43.383,00  

Vordering DPA    €           19.215,00    €           21.144,00  

Inventaris    €                           -      €                 185,00  

     €           78.754,00    €           64.712,00  
 

         

 
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.  
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