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1. Voorwoord  
In het begin van het jaar kwam er een verandering in het bestuur van het DierenPark Amersfoort 
Wildlife Fund. Directeur Ronald van der Zande vertrok begin maart bij DierenPark Amersfoort en 
stopte daarmee ook als bestuurslid bij de stichting. Om zijn plek op te vullen werd er besloten om 
directeur Fred Vis bij de stichting aan te laten sluiten als bestuurslid. 
 
In 2015 werd er één project ondersteund door het Wildlife Fund. De stichting en DierenPark 
Amersfoort kregen een oproep vanuit het  Little Fireface Project om met hen deel te nemen aan de 
SLOW Lori-week. Het aantal lori’s in het wild daalt en dat terwijl de halfaapjes zich niet snel 
voortplanten. De omstandigheden moeten namelijk perfect zijn voordat er jongen worden geboren. 
 
Speciaal voor de SLOW Lori-week zijn er SLOW motion opnames van de plompe lori in Amersfoort 
gemaakt. Op deze manier wilde het dierenpark op een positieve manier aandacht vragen voor de lori 
en laten zien dat deze nachtdieren op hun mooist zijn als zij hun natuurlijke gedrag vertonen. In de 
actieweek van 14 t/m 20 september werden er verschillende leuke activiteiten voor de bezoekers 
georganiseerd, zoals een voedermoment bij de lori’s en een kleurwedstrijd. Daarnaast heeft de 
stichting een  geldbedrag geschonken aan het Little Fireface Project zodat zij door kunnen gaan met 
hun goede werk. 
 
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 2015 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) 
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5. Projecten van de partners van het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund 
DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft in 2014 één project ondersteund. Hieronder de voortgang 
van het gesteunde project. 
 

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. 
 
DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft in 2015 één project ondersteund. 
 

Gebied: Java  
Partner: Anna Nekaris 
Project: Little Fireface Project 
Bedrag:  5.000 euro  

Het Little Fireface Project (LFP) is opgericht in 2011 om de plompe 
lori te redden van uitsterven.  Het project gebruikt ecologie, 
educatie en empowerment om hun boodschap over te brengen. In 
2012 ontving het project steun van het Wildlife Fund, waarmee het 
verschillende projecten kon uitvoeren. Sinds 2012 is er al 3000 uur 
aan gegevens verzameld door het continu observeren van de lori’s. 
Er is een educatieprogramma opgezet en zelfs een eigen school. 
Daarnaast zijn er ruim 200 onderzoeken gedaan in de illegale 

huisdierenhandel. Al deze waardevolle informatie is gedeeld met lokale, nationale en internationale 
instanties. 
In 2015 wil het project zich gaan focusen op het bestuderen van het gedrag en de ecologie van de lori’s 
in het wild. Deze resultaten leiden hopelijk tot inzicht over hoe een lori kan worden teruggeplaatst in 
de natuurlijke leefomgeving, de positieve impact van het herbebossen met de lokale bevolking en om 
kinderen de liefde voor natuur mee te geven door het planten van een eigen boom. 
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6. Verkorte jaarrekening 
 

 

Resultaten   2015  2014 

       

       

Baten       

       

Fondsenwerving    €           27.038,00    €           25.077,00  

Besteed aan doelstelling   €              5.000,00    €           10.760,00  

     €           22.038,00    €           14.317,00  

       

Afschrijvingen    €                           -      €                 185,00  

Kantoorkosten    €                           -      €                           -    

Bankkosten    €                 100,00    €                    90,00  

Ten bate van het vermogen   €           21.938,00    €           14.042,00  

       

Vermogen op 1 januari   €           78.754,00    €           64.712,00  

VERMOGEN OP 31 DECEMBER   €         100.692,00    €           78.754,00  

       

Saldo Triodosbank    €           98.996,00    €           59.539,00  

Vordering DPA    €              1.696,00    €           19.215,00  

Inventaris    €                           -      €                           -    

     €         100.692,00    €           78.754,00  
 

         

 
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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