International Tropical ConservationFund (ITCF-Nederland)
Notulenvande voorjaarsvergadering
vanhet Bestuur
op 16 maart2016,in Koninklijke
Burgers'Zoo,
Arnhem
Aanwezig
MaartenBijleveldvan Lexmond(voorzitter)
via Skype,Alexvan Hooff(vicevoorzitter),
Maut Star
(secretaris),
(ITCF-CH),
gast.
Busmann
MenzoKwint(penningmeester),
Caspar
Bijleveld
ArnoudSixheeftom gezondheidsredenen
afgezegd.
Agenda:
L.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Notulen2015engoedkeuring
daarvan
Financieeljaarverslag
201.5
en goedkeuring
daarvan
Ontwikkelingen
in Belize
Fondswervingsstrategie
Nederlandse
Shipstern
News
Ondersteuning
andereprojecten
Wat nogter tafelkomt

1. Opening
De voorzitter,MaartenBijleveld,
opentom ca. 17.00uur de vergadering,
die hij via Skypevoorzit
vanuitZwitserland.
2, Notulen2015en goedkeuringdaarvan
gehoudenop 24 juni 2015op Schiphol,
De notulenvan de ITCFvergadering,
zijnrondgestuurd
en
tijdensdevergadering
besproken.
Erz'rjnenkeleopmerkingen
overdezenotulen.
ln Bacafar
Chicoloopthet contractmet BlueVentures
in augustus
20L6af. Overhet hoenu verderis
nog geenduidelijkheid,
en dus zal daarverderover moetenwordennagedacht.Wat betrefthet
dagverblijf
aanhet strand(in zeerslechtestaat)en het visitorscentre/ guesthouse
in SanJuan,zal
plaatsvindenmet HeronMoreno.
verderoverleg
BijITCFFondswervingsstrategie
zullende genoemde
bedragen
uit de tekstwordenverwijderd.
3. Financiële
overzichten
2015
jaarverslagvoor het jaar 2015dat is rondgestuurd
Hetfinanciële
wordt
doorde penningmeester,
kortbesproken
en vervolgensunaniemgoedgekeurd.
Definanciën,
alhoewelgoedgekeurd
zullenookvoorcontrolebij de accountant
doorhet bestuur,
goedkeuring
neergelegd
wordenvooreendefinitieve
De Postcode/Vriendenloterijactie
heeft voor ITCFhet bedragvan ca. € 146.000opgeleverd!
Een
schitterend
resultaat.
Hetgehelebedragzalten goedezalkomenaanonzeactiviteiten
in Belize.
Dezeactiewordtin 2016voortgezet.
4. Ontwikkelingen
in Belize
jaar weer heelgoed en op alle
De stemming
en de teamspiritin Shipstern
warenhet afgelopen
fronteníser bijzonder
hardgewerkt.
In de beideNewsletters,
verschenen,
die in 201-5
is uitgebreid
verslaggedaanvande veleactiviteiten
in Belize,
zoals:

o
a
a
a

Het overhandigen
van het eersterapportover het duurzaambosbeheer
van Freshwater
CreekdoorhetteamvanCSFI
aande Minister
vanBosbouw.
De ondertekening
van het akkoordoverhet co-management
over Freshwater
Creekwaarin
hetbeheervanhetparkduidelijk
wordtgedefinieerd.
Hetbezoekvande eerstegroepvanstudenten
vande ETHZ
aanShipstern.
Hetin gebruiknemenvaneennieuwhoofdkwartier
in Freshwater
CreekFR.
Destartvande nieuwbouw
vandevlindervolière.
Enniette vergeten:
gebieden
Het bezoekvan Constanze
Mageraan Shipstern,
waarbijze de 3 beschermde
presentatie
geven
bezocht,
het Shipstern
heeft
team
lerenkennenen een
heeftkunnen
over
Burgers'
Zooen de fondswervíngsactiviteiten
aldaar.

Erzalop zo kort mogelijke
termijneencorrectieplaatsvindenaande grenzenvan Freshwater
Creek
FR.De geschatte
kostenhiervan,ca.€ 70.000,zoudenmogelijkgefinancierd
kunnenwordendoor
IUCNNederland.
De strategie
voor de pesticiden
zaakis en wordt doorgesproken
met HeronMoreno.Van8 -21 mei
zullenlr. D. Noomeen MaartenBijleveld
in het kadervaneensamenwerkingsproject
vanCSFI,
TFSP
(www.tfsp.info)
en de Universiteit
van Neucháteleen werkbezoek
aan Belizebrengen,waarbij
MaartenBijleveld
de bestuursvergadering
vanCSFI
op 20 meiin Belize
Cityzalbijwonen.
5. ITCFfondswervingsstrategie
fn Koninklijke
Burgers'
Zoozijnde fondswervingsactiviteiten
voorBelizegeïntensiveerd.
Devrijwillige
gidsenproberenbij het publiekactiefgiften los te krijgen:€ 5 per rondgeleide
bezoeker.
Ter
ondersteuning
wordthierbijde Belizeflyeruitgedeeld.
Dezestrategie
blijktzeersuccesvol
te z'rjn.
Constanze
Mageris verantwoordelijk
voor de fondswervingsactiviteiten
in Burgers'Zoo en in dat
kaderis hetheelgoeddatzijeenbezoek
heeftkunnenbrengen
aanBelize.
Constanze
zal zichook inzettenvoor het opzettenvan een Nederlandse
variantvan Vriendenvan
Tevenszal zij in de nabijetoekomstdeel gaan uitmakenvan het Bestuurvan ITCF
Shipstern.
(Nederland).
Naasthet voortzetten
zijn
vande Postcode/Vriendenloterijactie
in20t6, gaatde Bankgiroloterijook
bijdrageleveren:bezoekers
om lid te
van Burgers'Zoozullenbij de ingangwordenaangesproken
wordenen meete spelenmet de bankgiroloterij.
nieuwlid betekentdit dat
Periedermeespelend
gaat.
SOYovan
de inlegnaarhet Belizeproject
DaarITCF
vanca.
op hetmomentruimin zijnmiddelen
zit,zaleennoodfonds
wordengevormd
jaar
jaarbudget
€ 250.000
hetgeen
voldoende
vanBelize
Deze
is om bijv.gedurende
1
het
te dekken.
postzalin de balans
verschijnen
en helderwordentoegelicht.
6. Nederlandse
Shipstern
News
Dezewordtin principe
vanuitZwitserland
aanalledonateurs
toegestuurd.
7, Ondersteuning
andereprojecten
HoewelBelizespeerpuntis en blijft voor onzeactíviteÍten,
heefthet bestuurvan ITCFgemeendde
gift van € 5000 voor de aankoopvan
StichtingChimbote ondersteunen
met een eenmalige
gemaakt
trailcamera's
en GPSequipment
voorhaarprojectin GuineeBissau.
Hiervan
is melding
op
de website.

8. Wat nog ter tafe! komt
TVfilm "Lesracinesdu ciel",gemaakt
vestigtnogeensde aandachtop de prachtige
Desecretaris
(zielink
in Shipstern.
en diedeelsisopgenomen
Romande
Suisse
dooreenfilmteamvanTelevision

zijn,sluitdevoorzitterom 18.00 de vergadering.
Daarer geenverdereagendapunten

MautStarBusmann
Secretaris

vanLexmond
MaartenBijleveld
Voorzitter

