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Het jaar 2020 gaat waarschijnlijk geen bedrijf of stichting meer vergeten. Het jaar dat
volledig in het teken stond van het coronavirus. Maandenlang een dicht dierenpark,
afstand houden van elkaar en zoveel mogelijk thuiswerken waren uitdagingen waar
dagelijks mee om moest worden gegaan. Hierdoor zijn veel activiteiten ook van de
stichting uiteindelijk gestopt en konden bestuursvergaderingen niet doorgaan.
Dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar zo ver het kon 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.
Op naar een beter en gezond jaar!
Namens het bestuur van de Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund,
Carlijn Speksnijder
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1. Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund
Toen Wim Tertoolen en Piet Knoester in 1948 met het dierenpark begonnen waren de liefde en
zorg voor de dieren al een belangrijk element. Dat is nog steeds zo, al is er veel veranderd in
DierenPark Amersfoort sinds zij met hun droom zijn begonnen, ruim 70 jaar geleden. Natuurlijk
is het park in aanzien veranderd, maar ook de omgang met onze dieren en de rol die wij als
dierenpark kunnen vervullen, zijn anders geworden. Dit komt, niet in de laatste plaats, doordat
de wereld om ons heen sterk veranderd is. Het gaat slecht met veel diersoorten in het wild en
hun leefgebied. Dit legt een verantwoordelijkheid op onze schouders en verplicht ons om
inspanningen te leveren die soorten voor uitsterven te behoeden. Je kunt geen mooi dagje uit
tussen de dieren bieden zonder aandacht te hebben voor de status van wilde soortgenoten.
Natuurlijk spelen onze soortbehoudprogramma’s daarbij een rol, maar deze zijn vooral bedoeld
om de soorten in de dierentuinen in stand te houden, zodat ze hun rol als ambassadeur kunnen
vervullen.
Om ook internationaal duurzame steun te kunnen bieden aan natuur- en soortbehoudprojecten
heeft DierenPark Amersfoort in 2003 een eigen natuurbehoudsfonds opgericht. Het DierenPark
Amersfoort Wildlife Fund biedt steun aan natuurbeschermingsprojecten verspreid over de hele
wereld. Met het Wildlife Fund levert DierenPark Amersfoort een bijdrage om ervoor te zorgen
dat ook onze kinderen en volgende generaties nog olifanten, leeuwen en chimpansees en vele
andere soorten in het wild kunnen zien. De Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund wil
een structurele bijdrage leveren aan de bescherming van de natuur en in het bijzonder
bedreigde diersoorten, onder andere door bescherming van de natuurlijke leefomgeving. Dit
gebeurt door onderzoek, educatie en andere middelen. Door een goed netwerk en nauwe
samenwerking met natuurbeschermers in het veld, wordt iedere euro goed besteed. De lijnen
zijn kort en we kennen de mensen in het veld. De stichting krijgt op verschillende manieren
inkomsten, zoals door het inzamelen van oude telefoons en cartridges, opbrengsten van
verschillende gidsenactiviteiten en legaten.
Het bestuur bestaat in 2020 uit de volgende bestuursleden:
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

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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2. Gesteunde projecten
DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft in 2020 een project ondersteund. Hieronder het
project beschreven.
Gebied:
Partner:
Diersoort:
Bedrag:

Nederland
Universiteit Utrecht
Aziatische olifant
3.874 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. In 2020 is de opbrengst van een SMSdienst en een donatiezuil naar dit
project gegaan.
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3. Verkorte jaarrekening
Verkorte balans
Activa

2019
€

2020

Vorderingen
Liquide middelen

533
162.723

25.000
170.024

163.256

195.024

163.255

194.648

Te betalen posten

0
163.255

376
195.024

Verkorte staat van baten en lasten
Baten
Fondswering
Besteed aan doelsteling

2019
€
20.152
-51.600
-31.448

2020

Passiva
Vermogen
Reservefonds, beschikbaar voor
doelstelling

Lasten
Kantoorkosten en inkopen materialen
Marketing en websitekosten
Kosten SMS dienst herpesvirus
Transactie- en huurkosten donatiezuilen
Bankrente en -kosten
Mutatie op het reservefonds

406

40.768
-4.445
36.323

234

314
1.899
1.584
751
382

-32.089

31.393

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 15 juni 2021 is er een samenstellingsverklaring door KraBé accountants & adviseurs B.V. opgesteld.
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