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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund

C.I. Eekhart

www.wildlifefund.nl

W.A.H. Corbee

Barchmann Wuytierslaan 224

S. Bouwman

F.W. Vis

Nederland

3 2 0 9 6 5 2 3

0 , 2

8 1 2 3 5 0 1 6 9

0 3 3 4 2 2 7 1 0 0

Natuur en milieu

Dieren en planten - Dieren- en plantentuinen

Dieren en planten - Dierenrechten en -welzijn

R.J.M. Nuijten

wildlifefund@dierenparkamersfoort.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Het beschermen van de natuur en in het bijzonder bedreigde diersoorten, en voorts al 
hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund heeft als doel het beschermen van de 
natuur en in het bijzonder bedreigde diersoorten. Het DierenPark Amersfoort Wildlife 
Fund steunt verschillende projecten over de hele wereld. Van de chimpansee in 
Kameroen tot de honingbij in Amersfoort en van de brilbeer in Peru tot de gier in de 
Balkangebieden. Samen met de lokale bevolking wordt er gewerkt aan een veilige 
leefomgeving voor deze dieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door onderzoek en educatie. 
Dankzij een goed netwerk en nauwe samenwerking met natuurbeschermers in het veld, 
wordt iedere euro goed besteed. Het DierenPark Amersfoort Wildlife Fund is een 
kleinschalige stichting die persoonlijk contact heeft met de projecten die zij ondersteunt. 
De lijnen zijn kort en we kennen de mensen in het veld. Met het Wildlife Fund levert 
DierenPark Amersfoort een bijdrage om ervoor te zorgen dat ook onze kinderen en 
volgende generaties nog olifanten, leeuwen, chimpansees en vele andere soorten in het 
wild kunnen tegenkomen.

Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund ontvangt subsidies, legaten en donaties 
van derden. Daarnaast ontvangt zij inkomsten uit rondleidingen die door medewerkers 
en vrijwilligers worden verzorgd in het DierenPark Amersfoort. Verder ontvangt de 
stichting ook bijdragen van de VriendenLoterij. Tot slot steunt DierenPark Amersfoort de 
stichting jaarlijks met een bijdrage.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

De bestuursleden van Stichting DierenPark Amersfoort Wildlife Fund ontvangen geen 
beloning.

Het bestuur is meermaals samengekomen om te vergaderen. Door de uitbraak van het 
coronavirus zijn een aantal projecten op de langere termijn geschoven. Helaas liepen 
door de sluiting van het DierenPark de inkomsten en giften terug. Gelukkig zijn er wel 
een aantal projecten voor bedreigde dieren gesteund. Er is een medewerker aangesteld 
die zich wekelijks een dag inzet voor het fonds. De nieuwe website is gelanceerd. De 
banden met het DierenPark zijn verder opgebouwd.  er wel een project rondom de 
Aziatische olifant gesteund. 

De inkomsten worden besteed aan (inter)nationale projecten die betrekking hebben op 
natuurbehoud, dierbescherming of educatie daarover. Het vermogen is ondergebracht 
op verschillende (spaar)rekeningen.

https://wildlifefund.nl/over-wlf/beleidsplan/

https://wildlifefund.nl/over-wlf/jaarverslagen/

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

52063

287676 194648

53856 376

289469

0

341.532 195.024

341.532

287.676 194.648

341.532

25000

170024

0

195.024

195.024

3 1 1 2 2 0 2 1

Door de coronaperiode was er een terugloop van projectaanvragen en is het vermogen gegroeid.Het bestuur heeft de ambitie om een inhaalslag te 
maken en in 2022 nog meer projecten te gaanondersteunen. Onze dank gaat uit naar iedereen die zich in 2021 heeft ingezet voor het Wildlife Fund. 
https://wildlifefund.nl/over-wlf/jaarverslagen/
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

0 0

3354 40768

134751

25100

159.851 0

163.205 40.768

67077

617

4445

93.028 31.775

2483

70.177

4548

8.993
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Het jaar 2021 was net als 2020 een jaar dat gekenmerkt werd door het coronavirus. 
Veel plannen werden daardoor op de lange termijn geschoven en ook was het door 
lockdowns niet altijd mogelijk om DierenPark Amersfoort te bezoeken. Toch heeft het 
DierenPark Amersfoort Wildlife Fund in 2021 nog van betekenis kunnen zijn voor de 
bescherming van natuur en in het bijzonder bedreigde dieren. Zo zijn er projecten 
gesteund voor de Rode Panda in Nepal, de Grévy Zebra in Kenia en een organisatie die 
branden bestrijdt in natuurgebieden op Borneo. Lees hier meer over in ons jaarverslag: 
https://wildlifefund.nl/over-wlf/jaarverslagen/!

https://wildlifefund.nl/over-wlf/jaarverslagen/ Open


