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1. Voorwoord
Het jaar 2019 heeft voornamelijk in het teken gestaan om de stichting weer op te starten met een
nieuw bestuur. Jaarverslagen bijwerken, website updaten, beleidsplan op papier zetten en contact
opnemen met liggende projectaanvragen zijn een aantal activiteiten die zijn opgepakt en afgerond.
Om het bestuur weer compleet te maken is er een wervingsronde geweest bij de
vrijwilligersorganisatie van DierenPark Amersfoort. De vrijwilligers spelen een grote rol voor de
stichting. Vanuit de sollicitatieronde is Wim Corbee naar voren gekomen als geschikte kandidaat. Met
de andere enthousiaste vrijwilligers die hebben gesolliciteerd naar de functie is een werkgroep
opgezet. De werkgroep heeft als doel “Het vergroten van de naamsbekendheid van het Wildlife Fund
naar de verschillende doelgroepen”. De laatste plek in het bestuur wordt ingevuld door Rascha
Nuijten. Rascha heeft Biologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast heeft zij
ervaring bij de Future for Nature Academy met het beoordelen van projecten.
In het afgelopen jaar zijn twee bestuursvergaderingen geweest met het bestuur om alle liggende
projectaanvragen te beoordelen. Het nieuwe bestuur gaat met frisse moed er tegenaan!
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. Natuurlijk ook dank naar de donateurs die het fonds ondersteunen met
hun giften.
Namens het bestuur van de Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund,
Carlijn Speksnijder
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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
De Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft als doel het beschermen van de natuur en in
het bijzonder bedreigde diersoorten. Dit gebeurt door onderzoek, educatie en andere middelen.
4. Organisatie
Het bestuur bestaat in 2019 uit:

Voorzitter

F. Vis

Secretaris/Penningmeester

C. Speksnijder

Lid

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

Lid

R.J.M Nuijten

Lid

W.A.H Corbee

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 2019 acht project ondersteund. Hieronder de
voortgang van het gesteunde project.
Gebied:
Partner:
Diersoort:
Bedrag:

Ethiopië
IBREAM
Ethiopische wolf
10.000 euro
De Ethiopische wolf is een zeer bedreigde diersoort. De wolven leven
alleen op een paar plekken in de eenzame gebergten van Ethiopië. Op dit
moment zijn er nog minder dan 500 van deze diersoort in leven. Het
IBREAM-project zet zich in voor het uitbreiden van de populatie, zodat
deze mooie wolvensoort niet verloren gaat. IBREAM (het Instituut voor
het fokken van zeldzame en bedreigde Afrikaanse zoogdieren) wil een
beschermd fokstation in Ethiopië opzetten, samen met andere ervaren
partners. Op deze veilige locatie kan de diersoort zich vermeerderen om daarna weer in het wild
uitgezet te worden. Het Wildlife Fund van DierenPark Amersfoort sponsort dit unieke initiatief en
maakt het mogelijk dat IBREAM-leden de exacte locatie van het programma met de regering van
Ethiopië kan gaan afstemmen en het stappenplan verder uit kan werken.
Gebied:
Partner:
Diersoort:
Bedrag:

Kenia
Biodiversity Conservation
Afrikaanse wilde hond
8.000 euro
Op dit moment leven er minder dan 3.000 wilde honden in Afrika. Hoe
dat komt? Er worden massaal bossen gekapt, waardoor de wilde honden
naar andere gebieden moeten uitwijken. Dit loopt vaak niet goed voor
hen af. Het is heel belangrijk dat lokale gemeenschappen weten dat de
wilde hond met uitsterven wordt bedreigd en dat zij deze soort moeten
beschermen. Daarom steunt het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund
een project dat zich hiervoor inzet. Het project richt zich op Kenia en
verzamelt belangrijke informatie over de natuur. Op die manier helpt het project mee aan een veilige
leefomgeving voor de Afrikaanse wilde hond.
Gebied:
Partner:
Diersoort:
Bedrag:

Indonesië
Wanicare
Helmkasuaris
2.850 euro
Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund steunt Stichting Wanicare in
Indonesië met hun opvangcentrum voor wilde dieren. In het centrum
verblijven meer dan 75 verschillende diersoorten. Eén daarvan is de
helmkasuaris. De vijftien helmkasuarissen die in het opvangcentrum
leven komen uit de illegale handel. Meestal zijn deze vogels op jonge
leeftijd gestroopt uit het wild en worden onder andere via Jakarta
verhandeld in het illegale circuit. De dieren leven in natuurlijke verblijven
naast elkaar op een heuvelachtig terrein. Door de hevige regenval op Java is de fundering en
ondergrond weggezakt en sluiten de hekwerken niet meer volledig. Voordat de dieren klaar zijn om
weer te worden vrijgelaten in het wild, moeten de verblijven worden aangepakt. Op die manier
kunnen ook toekomstige kasuarissen in de opvang worden ondergebracht en krijgen deze loopvogels
een fijn onderkomen.
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Gebied:
Partner:
Diersoort:
Bedrag:

Kameroen
African Conservation
Chimpansee
8.000 euro
Het leefgebied van de chimpansees in Nigeria en Kameroen wordt
steeds kleiner. Plantages en nederzettingen van de lokale bevolking
zorgen ervoor dat het gebied van de chimpansees verdeeld wordt in
steeds kleinere stukken. Bij dit project worden er doorgangen gemaakt
zodat de chimpansees en andere dieren ook naar andere delen van hun
leefgebied kunnen komen. Zo voorkomen we dat chimpansees
geïsoleerd raken van hun soortgenoten en zich daardoor niet meer
kunnen voortplanten. Een simpele doorgang van het ene naar het andere stuk regenwoud maakt
groot verschil. Met dit bijzondere project wordt de biodiversiteit in het gebied beschermd en helpen
we één van ’s werelds meest iconische diersoorten.
Gebied:
Partner:
Diersoort:
Bedrag:

Nederland
Universiteit Utrecht
Aziatische olifant
10.000 euro
Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund steunt het fonds Vrienden
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Dit fonds zet zich in voor
het behoud van de Aziatische olifanten. Het houdt zich bezig met
onderzoek en projecten die het welzijn en de gezondheid van de
olifanten beschermt. Zo wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar
een vaccin tegen het EEHV-virus dat veel bij jonge olifanten voorkomt.
Zo’n 25 procent van de jonge olifanten tussen de één en acht jaar
overlijdt aan EHHV (Elephant Edotheoliotropic Herpes Virus). Het fonds Vrienden Diergeneeskunde
doet onderzoek naar werkzaam vaccin. Door een goede diagnose en behandeling mogelijk te maken,
kan het onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan het in stand houden van een vitale populatie
Aziatische olifanten.
Gebied:
Partner:
Diersoort:
Bedrag:
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Wereldwijd
International Otter Survival Fund
Otter
4.750 euro
Het International Otter Survival Fund heeft wereldwijd een aantal
educatieve programma’s lopen om lokaal de aandacht te geven aan de
ottersoort in dat gebied. In Indonesie, Laos en Nepal zijn een aantal team
otterclubs die met kinderen enthousiast maken over dit diersoort. Zij
werken samen met lokale mensen en NGO’s om de problemen rondom de
otters onder de aandacht te brengen.
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Gebied:
Partner:
Diersoort:
Bedrag:

Zuid Afrika
SANCCOB
Zwartvoetpinguin
4.000 euro
SANCCOB heeft dankzij de bijdage van het DierenPark Amersfoort Wildlife
Fund ruim 2.500 lessen in 4 maanden kunnen geven aan kinderen in Zuid
Afrika over de zwartvoetpinguins en andere zeevogels. SANCCOB is een
opvangcentrum in Kaapstad die zich inzet voor het behoud van de
verschillende zeevogels. Zij ontvangen ook regelmatig bezoekers en
klassen die zij graag enthousiast maken over de vogels en hun willen laten
in zien welke bedreigingen zij allemaal mee te maken krijgen.

Gebied:
Partner:
Diersoort:
Bedrag:

Nepal
Red Panda Network
Rode panda
4.000 euro
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.
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6. Verkorte jaarrekening
Verkorte balans
Activa
Vordering DPA
Liquide middelen

Passiva
Vermogen
Reservefonds, beschikbaar
voor doelstelling

Verkorte staat van baten en lasten
Baten
Fondswering
Besteed aan doelsteling

Lasten
Afschrijvingen
Kantoorkosten en inkopen materialen
Bankkosten
Mutatie op het reservefonds

2018
€

2019
€

2.333
193.011

533
162.723

195.344

163.256

195.344

163.255

2018
€
22.288
0
22.288

2019
€
20.152
-51.600
-31.448

0
1.906
112

0
406
234

20.269

-32.089

Algemene toelichting
Waarderingsgrondslagen activa en passiva
De jaarrekening is opgesteld volgens algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving met in
achtneming van richtlijn 650 voor fondsenwervende 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.

Samenstellingsverklaring
Op 27 februari 2020 is er een samenstellingsverklaring door KraBé accountants & adviseurs B.V. opgesteld.
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