
International Tropical Conservation Fund (ITCF-Nederland)

Notulen van de voorjaarsvergadering van het Bestuur
op 16 maart 2016, in Koninklijke Burgers'Zoo, Arnhem

Aanwezig
Maarten Bijleveld van Lexmond (voorzitter) via Skype, Alex van Hooff (vicevoorzitter), Maut Star
Busmann (secretaris), Menzo Kwint (penningmeester), Caspar Bijleveld (ITCF-CH), gast.
Arnoud Six heeft om gezondheidsredenen afgezegd.

Agenda:
L. Opening
2. Notulen 2015 en goedkeuring daarvan
3. Financieeljaarverslag 201.5 en goedkeuring daarvan
4. Ontwikkelingen in Belize
5. Fondswervingsstrategie
6. Nederlandse Shipstern News
7. Ondersteuning andere projecten
8. Wat nog ter tafel komt

1. Opening
De voorzitter, Maarten Bijleveld, opent om ca. 17.00 uur de vergadering, die hij via Skype voorzit
vanuit Zwitserland.

2, Notulen 2015 en goedkeuring daarvan
De notulen van de ITCF vergadering, gehouden op 24 juni 2015 op Schiphol, zijn rondgestuurd en
tijdens de vergadering besproken. Er z'rjn enkele opmerkingen over deze notulen.

ln Bacafar Chico loopt het contract met Blue Ventures in augustus 20L6 af . Over het hoe nu verder is
nog geen duidelijkheid, en dus zal daar verder over moeten worden nagedacht. Wat betreft het
dagverblijf aan het strand (in zeer slechte staat) en het visitors centre / guesthouse in San Juan, zal
verder overleg plaats vinden met Heron Moreno.

Bij ITCF Fondswervingsstrategie zullen de genoemde bedragen uit de tekst worden verwijderd.

3. Financiële overzichten 2015
Het financiële jaarverslag voor het jaar 2015 dat is rondgestuurd door de penningmeester, wordt
kort besproken en vervolgens unaniem goedgekeurd.
De financiën, alhoewel goedgekeurd door het bestuur, zullen ook voor controle bij de accountant
neergelegd worden voor een definitieve goedkeuring

De Postcode/Vriendenloterijactie heeft voor ITCF het bedrag van ca. € 146.000 opgeleverd! Een
schitterend resultaat. Het gehele bedrag zal ten goede zal komen aan onze activiteiten in Belize.
Deze actie wordt in 2016 voortgezet.

4. Ontwikkelingen in Belize
De stemming en de teamspiri t  in Shipstern waren het afgelopen jaar weer heel goed en op al le
fronten ís er bijzonder hard gewerkt.
In de beide Newsletters, die in 201-5 verschenen, is uitgebreid verslag gedaan van de vele activiteiten
in Belize, zoals:



o

a

a
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Het overhandigen van het eerste rapport over het duurzaam bosbeheer van Freshwater
Creek door het team van CSFI aan de Minister van Bosbouw.
De ondertekening van het akkoord over het co-management over Freshwater Creek waarin
het beheer van het park duideli jk wordt gedefinieerd.
Het bezoek van de eerste groep van studenten van de ETHZ aan Shipstern.
Het in gebruik nemen van een nieuw hoofdkwartier in Freshwater Creek FR.
De start van de nieuwbouw van de vl inder vol ière. En niet te vergeten:
Het bezoek van Constanze Mager aan Shipstern, waarbij  ze de 3 beschermde gebieden
bezocht, het Shipstern team heeft leren kennen en een presentatie heeft kunnen geven over
Burgers' Zoo en de fondswervíngsactiviteiten aldaar.

Er zal op zo kort mogelijke termijn een correctie plaats vinden aan de grenzen van Freshwater Creek
FR. De geschatte kosten hiervan, ca. € 70.000, zouden mogelijk gefinancierd kunnen worden door
IUCN Nederland.
De strategie voor de pesticiden zaak is en wordt doorgesproken met Heron Moreno. Van 8 -21 mei
zullen lr.  D. Noome en Maarten Bij leveld in het kader van een samenwerkingsproject van CSFI, TFSP
(www.tfsp.info) en de Universiteit van Neuchátel een werkbezoek aan Belize brengen, waarbij
Maarten Bij leveld de bestuursvergadering van CSFI op 20 mei in Belize City zal bi jwonen.

5. ITCF fondswervingsstrategie
f n Koninklijke Burgers' Zoo zijn de fondswervingsactiviteiten voor Belize geïntensiveerd. De vrijwillige
gidsen proberen bij het publiek actief giften los te krijgen: € 5 per rondgeleide bezoeker. Ter
ondersteuning wordt hierbij de Belize flyer uitgedeeld. Deze strategie blijkt zeer succesvol te z'rjn.

Constanze Mager is verantwoordelijk voor de fondswervingsactiviteiten in Burgers' Zoo en in dat
kader is het heel goed dat zi j  een bezoek heeft kunnen brengen aan Belize.
Constanze zal zich ook inzetten voor het opzetten van een Nederlandse variant van Vrienden van
Shipstern. Tevens zal zij in de nabije toekomst deel gaan uitmaken van het Bestuur van ITCF
(Neder land) .

Naast het voortzetten van de Postcode/Vriendenloterijactie in20t6, gaat de Bankgiroloterijook zijn
bijdrage leveren: bezoekers van Burgers' Zoo zullen bij de ingang worden aangesproken om lid te
worden en mee te spelen met de bankgiroloteri j .  Per ieder meespelend nieuw l id betekent dit dat
SOYovan de inleg naar het Belizeproject gaat.

Daar ITCF op het moment ruim in zi jn middelen zit,  zal een noodfonds worden gevormd van ca.
€ 250.000 hetgeen voldoende is om bijv. gedurende 1 jaar het jaarbudget van Belize te dekken. Deze
post zal in de balans verschijnen en helder worden toegelicht.

6. Nederlandse Shipstern News
Deze wordt in principe vanuit Zwitserland aan al le donateurs toegestuurd.

7, Ondersteuning andere projecten
Hoewel Belize speerpunt is en blijft voor onze actíviteÍten, heeft het bestuur van ITCF gemeend de
Stichting Chimbo te ondersteunen met een eenmalige gift  van € 5000 voor de aankoop van
trai lcamera's en GPS equipment voor haar project in Guinee Bissau. Hiervan is melding gemaakt op
de website.



8. Wat nog ter tafe! komt
De secretaris vestigt nog eens de aandacht op de prachtige TV film "Les racines du ciel", gemaakt

door een filmteam van Television Suisse Romande en die deels is opgenomen in Shipstern. (zie link

Daar er geen verdere agendapunten zijn, sluit de voorzitter om 18.0 0 de vergadering.

Maut Star Busmann
Secretaris

Maarten Bijleveld van Lexmond
Voorzitter


