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1. Voorwoord
De voornaamste bron van inkomsten voor de stichting komt vanuit de vrijwilligers van DierenPark
Amersfoort. Onder andere door het geven van rondleidingen halen zij geld op. Hierdoor zijn zij een
heel belangrijke groep voor het Wildlife Fund. Om de vrijwilligers meer te betrekken bij de stichting
en ook een stem te geven, is er besloten om een vrijwilliger plaats te laten nemen in het bestuur. Een
nieuw bestuurslid was ook nodig aangezien Erik van Vliet had aangegeven te stoppen met de
stichting. Na een vacature en enthousiaste sollicitatiegesprekken werd besloten om Wim Corbee de
functie te geven.
Vanuit de gesprekken met de andere vrijwilligers kwam ook zoveel enthousiasme en nieuwe input
dat er is besloten om met hen een werkgroep op te starten. De werkgroep zal een link vormen
tussen het bestuur en de verschillende doelgroepen (vrijwilligers, medewerkers, bezoekers,
potentiele sponsoren, scholen, etc.). Het doel in algemene zin zal zijn: “Het vergroten van de
naamsbekendheid van het Wildlife Fund naar de verschillende doelgroepen”.
Dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar weer hebben ingezet met het geven
van rondleidingen. Natuurlijk ook dank naar de donateurs die het fonds ondersteunen met hun
giften. Ten slotte ook dank naar Erik van Vliet voor zijn inzet de afgelopen jaren voor de stichting.
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 2017 uit:

Voorzitter a.i.

F. Vis

Secretaris/penningmeester

R. van der Meer

Lid

E. van Vliet

Lid

L.E.M de Boer

Lid

J.A.R.A.M. van Hooff

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 2016 één project ondersteund. Hieronder de voortgang
van het gesteunde project.
Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Nepal
Red Panda Network
Red Panda Network
9.880 euro
Met hun pluizige vacht en donkerbruine ogen zien de panda’s er schattig
en lief uit. Nu klinkt het heel leuk om populair te zijn, maar voor de panda’s
is dat niet handig. Doordat veel mensen een panda willen hebben, zijn
deze dieren zelfs bedreigd.
Er leven nog 10.000 rode panda’s in het wild en dat worden er steeds
minder. Naast dat deze dieren worden gevangen om als huisdier te
houden, worden zij ook doodgemaakt om jassen te maken van hun mooie
vacht. Er worden ook veel bomen gekapt, waardoor de panda’s steeds
minder leefruimte hebben.
Het Red Panda Network in Nepal traint de plaatselijke bevolking om woudwachter te worden. De
woudwachters observeren de panda’s en houden de stropers in de gaten. Op deze manier proberen
zij te voorkomen dat er nog meer dieren worden gestroopt. Ons Wildlife Fund steunt deze organisatie,
zodat wij samen de panda’s kunnen beschermen en deze dieren ook in het wild te zien blijven.
DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft in 2017 twee projecten ondersteund.
Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Assam
IUCN
Elephant Tag Meeting
1.500 euro
Vanuit de IUCN zijn er verschillende specialistgroepen, zo ook voor de
Aziatische olifant. De specialistgroep deelt met elkaar informatie vanuit
het werkveld en geeft het IUCN advies over de status van de olifant.
Daarnaast houden zij zich ook zeker bezig met
beschermingsmaatregelen en de toekomst van de Aziatische olifant.
Dit jaar wilt de specialistgroep voor het eerst samen te komen om de
huidige situiatie te bespreken en voornamelijk samen
toekomstplannen te maken voor het behoud van de olifant. Vanuit 16 verschillende landen zijn
deelnemers van de groep uitgenodigd en belangrijke bestuursleden. Dit iniatief wordt volledig
gefinancieerd door de specialistgroep die afhankelijk is van giften. Helaas is niet elke deelnemer in
staat om de onkosten te betalen. Daarom heeft het Wildlife Fund ook een bijdrag geleverd om te
zorgen dat elk lid uit de specialistgroep aanwezig kan zijn.
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Gebied:
Partner:
Project:
Bedrag:

Namibië
Africat North
CCCP
4.000 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 kerktaak 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.
Op het kantoor van Africat North is tevens een educatiecentrum aanwezig waar bijvoorbeeld
regelmatig schoolkinderen uit de omringende concervancies (met leeuwenproblemen) worden
uitgenodigd.
Op dit moment richt het CCCP van Africat North zich op het voorlichten van een aantal specifieke
gemeenschappen en het opzetten van grote kralen in deze gebieden. Hun doelstelling is om door de
verbeterde nieuwe kralen en continue steun (educatie/training) aan de bevolking, het verlies van vee
zal afnemen, wat leidt tot minder inkomensverlies. Dit moet op zijn beurt weer leiden tot meer
tolerantie en begrip naar roofdieren zoals de leeuw.
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6. Verkorte jaarrekening
2016
€

2017
€

0
7.769
128.956

0
321
174.753

136.725

175.075

136.725

175.075

2016
€
46.042
9.880
36.162

2017
€
43.961
5.500
38.461

Lasten
Afschrijvingen
Kantoorkosten en inkopen materialen
Bankkosten

0
0
130

0
0
112

Saldo ten gunste van reservefonds

36.033

38.350

Verkorte balans
Activa
Inventaris
Vordering DPA
Liquide middelen

Passiva
Vermogen
Reservefonds, beschikbaar
voor doelstelling
Verkorte staat van baten en lasten
Baten
Fondswering
Besteed aan doelsteling

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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