Notulen van de gewone vergadering van het Bestuur van het
International Tropical Conservation Fund (ITCF),
24 juni 2015, Schiphol, Nederland
Aan de Bestuursleden:
Maarten Bijleveld van Lexmond (voorzitter), Alex van Hooff (vicevoorzitter), Maut Star
Busmann (secretaris), Menzo Kwint (penningmeester), Arnoud Six
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Notulen 2014 en goedkeuring daarvan
Financiële overzichten 2014
Activiteiten in Belize
ITCF fondswervingsstrategie

Opening
De voorzitter, Maarten Bijleveld, opent om 14.30uur de vergadering, die gehouden werd op
24 juni 2015 in de NS Business Lounge op Schiphol.
Notulen 2014 en goedkeuring daarvan
De notulen van de ITCF vergadering, gehouden in juni 2014 door middel van een
conference call, zijn rondgestuurd en tijdens de vergadering unaniem goedgekeurd.
Financiële overzichten 2014
Het financiële jaarverslag voor het jaar 2014 dat is rondgestuurd door de penningmeester,
werd kort besproken en vervolgens unaniem goedgekeurd.
Activiteiten in Belize
In de beide Newsletters, die in 2014 verschenen, is uitgebreid verslag gedaan van de
activiteiten in Belize, zoals het gereedkomen van het restaurant en slaapzalen in het
hoofdkwartier in Shipstern.
Op de dag van de vergadering keerden Maarten Bijleveld en Maut Star Busmann terug van
een 14-daags bezoek aan Shipstern, waarvan de voorzitter verslag doet.
De stemming en de teamspirit in Shipstern zijn uitstekend en op alle fronten is er bijzonder
veel bereikt het afgelopen jaar. De boomkwekerij in Freshwater Creek is voltooid en in
gebruik genomen. Ook werd het bosbestand in Freshwater Creek NR geïnventariseerd en in
kaart gebracht.
De voorzitter is geschokt door de verwoestingen die door de Mennonieten zijn aangericht in
de bossen rond Freshwater Creek en Shipstern. Daarnaast is er een ongecontroleerd
gebruikt van insecticiden (o.a. neonicotinoiden) en herbiciden door de Mennonieten, waarvan
de invloed op de omgeving, ook in de beschermde gebieden, al duidelijk begint te worden.
Zodra dit financieel mogelijk is ,zullen er watermonsters worden genomen die zullen worden
geanalyseerd om met een rapport te kunnen komen, waar van Belizeaanse zijde om is
gevraagd.
In Bacalar Chico loopt het contract met Blue Ventures in augustus 2015 af. Het plan is om
dit met een jaar te verlengen om zo wat meer tijd te hebben voor de ontwikkeling van
verdere plannen in het gebied. Daarvoor ontbreken echter op het moment nog de fondsen.
Deze worden hopelijk uit de verdere ontwikkeling van het toerisme gegenereerd.

Voor het ontwikkelen van het toerisme in Shipstern zou interesse kunnen worden opgewekt
bij clubs van ornithologen en vogelliefhebbers, die belangrijke doelgroepen vormen. Er moet
verder bekeken worden hoe het toerisme in het gebied zo snel mogelijk kan worden
ontwikkeld om de prachtige nieuw gebouwde accommodaties zo goed mogelijk te benutten
en rendabel te maken.
ITCF fondswervingsstrategie
De vernieuwde website van ITCF is gereed en zal nu volledig ingezet kunnen worden bij de
fondswerving activiteiten, ook buiten de dierentuinen. Ook de Nederlands-Duitse flyer kan
hierbij nu ingezet worden en b.v. uitgedeeld worden door de gidsen in Koninklijke Burgers’
Zoo. Bij donaties zal door het team van Constance in Burger’s Zoo een bedankbriefje
worden geschreven.
ITCF zal tegen een gereduceerd tarief toegangskaarten voor Burgers’ Zoo inkopen. Het gaat
hierbij om een tarief van 15 euro. Deze kaarten zal de Postcode Loterij voor 18 euro per stuk
inkopen bij de ITCF. Het verschil van 3 euro zal ten goede komen van Belize. Een en ander
zal worden uitgewerkt door de vicevoorzitter en de penningmeester.
Menzo Kwint heeft met Caspar Bijleveld een bezoek gebracht aan Greenchoice te
Rotterdam. Deze energieleverancier beschermt tropisch bos als compensatie voor CO2
uitstoot en is bereid iets te doen ter ondersteuning van activiteiten in Freshwater Creek
Forest Reserve. Daartoe dient ITCF vòòr eind augustus een voorstel in te dienen.
Daar er geen verdere agendapunten zijn, sluit de voorzitter om 17.30 de vergadering.
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