International Tropical Conservation Fund (ITCF-Nederland)
Notulen van de voorjaarsvergadering van het Bestuur
op 26 maart 2018, in Koninklijke Burgers’ Zoo, Arnhem
Aanwezig
Maarten Bijleveld van Lexmond (voorzitter), Alex van Hooff (vicevoorzitter), Maut Star Busmann
(secretaris), Menzo Kwint (penningmeester), Constanze Mager (lid), Caspar Bijleveld (ITCF-CH), gast.
Afwezig: Arnoud Six (lid) om gezondheidsredenen.
Agenda
1. Opening
2. Notulen vergadering 28 augustus 2017
3. Northern Biological Corridor
4. Verdere ontwikkelingen in Belize
5. Burgers’ Mangrove
6. Fondsenwerving
7. Financieel beleid
8. Vrienden van Belize
9. Toerisme
10. Wat nog ter tafel komt
1. Opening
De voorzitter, Maarten Bijleveld, opent om 17.15 de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen vergadering 28 augustus 2017
De notulen van de ITCFvergadering, gehouden op 28 augustus 2017 in Koninklijke Burgers’ Zoo,
worden goedgekeurd. Enkele opmerkingen over deze notulen zullen aan de orde komen tijdens de
behandeling van de agendapunten.
3. Northern Biological Corridor
Voordat Caspar Bijleveld hierover aan het woord komt, klinkt een welgemeend applaus voor al
diegenen die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor de totstandkoming van deze corridor,
een van de grootste in Centraal Amerika. Deze mijlpaal kon worden bereikt door het jarenlange
intensieve diplomatieke werk van met name Heron Moreno, Executive Director van CSFI.
Deze corridor vormt een verbinding tussen de drie beschermde gebieden waardoor de fauna met zijn
vele grote diersoorten zich tussen deze gebieden vrijelijk kan blijven bewegen.
Een stuk land ter grootte van ca. 4000 ha moet ter voltooiing van de corridor nog worden aangekocht
en toegevoegd worden aan de Shipstern Trust. De kosten hiervoor zullen ca. US$ 1 miljoen
bedragen, waarvoor binnen de komende 12 maanden de fondsen gevonden zullen moeten worden.
De regering vraagt nu de koop van het land aan en op korte termijn wordt daarvoor een
downpayment van 50% worden verwacht.
Een tot corridor behorend stuk land wordt momenteel door Paul Walker van Wildtracks beheerd,
maar wordt door de regering aan de corridor toegevoegd. Een soort partnership met Wildtracks zou
mogelijk gevormd kunnen worden, iets wat aan Heron Moreno zal worden overgelaten.
De financiële middelen zijn aanwezig om op dit moment een downpayment van US$ 500.000 te
kunnen doen. Het resterende deel dient dan te worden overgemaakt voor de verkiezingen in Belize
in het voorjaar van 2019.
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4. Verdere ontwikkelingen in Belize
Er zijn op dit moment verder geen belangrijke ontwikkelingen in Belize, behalve die welke bij punt 9
aan bod komen.
5. Burgers Mangrove
Er is veel belangstelling van de bezoekers voor de mangrove expositie. De vegetatie ontwikkelt zich
voorspoedig en het aantal vlinders handhaaft zich. Er worden poppen aangekocht.
Door de ophokplicht vanwege de vogelgriep zijn er op het moment echter geen eenden en een
aantal andere vogels in de hal te zien
6. Fondsenwerving
Er zijn aanmoedigende bedragen binnengekomen via de traditionele fondswervingsactiviteiten.
Verkoop oliebollen: € 2850,Verkoop buttons: € 8500,Rondleidingen: € 500,Vrienden van Belize: ca.€ 5000,Veiling: “Dag van de Natuur”/Globeguards bracht € 9900,- op, waar tegenover uitgaven voor de
natuurbelevenissen staan van ca. € 3500,-, die ITCF-NL zal moeten dragen.
Ook bij ITCF Zwitserland zijn behoorlijke bedragen opgehaald. De online inzamelingsactie voor de
Vrienden bracht Sw Fr 200.000,- op. De money spinner gaf 45.000,7. Financieel beleid
Zie “Notitie verkenning financieel beleid 2018” die u van de penningmeester hebt ontvangen.
8. Vrienden van Belize
Momenteel zijn er ongeveer 90 vrienden. Twee keer per jaar komt de Newsletter voor de Vrienden
uit, wat in de praktijk goed haalbaar blijkt. De Newsletter wordt zeer gewaardeerd. Twee keer per
jaar wordt er een bijeenkomst voor de Vrienden gehouden.
9. Toerisme
Er zijn in januari/februari 2 reizen naar Belize georganiseerd, waarvan er een werd geleid door ons
bestuurslid Constanze Mager. Onder de deelnemers van beide reizen is een enquête uitgevoerd
waarvan de resultaten zijn vastgelegd door Constanze. De reizen zijn zeer goed bevallen bij de
deelnemers. De groepen gaven respectievelijk de cijfers 9,2 en 8,1. Voor details zie “Resultaten uit de
enquête deelnemers Belize reis 2018”.
De uitbreiding van de lodge in Shipstern met 4 kamers is nog niet klaar, maar zal dat wel zijn voor het
volgende toeristenseizoen. De derde fase met nog eens 4 kamers zal een jaar later gereed zijn.
Er is veel vooruitgang geboekt in Shipstern, ook wat betreft de restauratie.
Tim Lammers vertrekt binnenkort naar Belize voor marketing doeleinden.
10. Wat nog ter tafel komt
Er is een vraag naar de resultaten van de analyses van water,
sediment en grondmonsters op neonicotinoiden. Deze zijn door Ir Dominique Noome, voor het eerst
getoond op het Symposium over systematische pesticiden gehouden in Belmopan in 2017, en
georganiseerd door CSFI en de University of Belize. Een wetenschappelijk publicatie wordt door de
Task Force on Systemic Pesticides (TFSP) voorbereid.
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De dreiging van de neonicotinoiden - inmiddels een wereldwijd probleem - is nu ook in Shipstern en
andere door CSFI beheerde gebieden aangetoond. Melanie Mc Field, voorzitter van CSFI, meent dat
in dit opzicht de situatie in Chetumal Bay, alsook in de koraalriffen van Bacalar Chico N.P.
waarschijnlijk veel ernstiger is dan gedacht, wat zich o.a. lijkt te uiten in het teruglopen van de
vogelkolonies in het gebied. Een situatie, die mogelijk niet alleen door het gebruik van o.a
systemische pesticiden in Belize, maar ook in Mexico door deze middelen veroorzaakt wordt.
Op dit moment wordt over te nemen actie door Heron en Melanie overlegd. Financiële steun van
ITCF zal nodig zijn voor de nodige chemische analyses.
De secretaris heeft in januari brieven geschreven aan Ron Kuijpers van Moon Travel en Heron
Merono om het gesprek over de mogelijke betrokkenheid van Moon Travel bij het toerisme in
Shipstern op gang te brengen. Er is daar sindsdien niets op gehoord.
Om 19.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Maut Star Busmann
Secretaris

Maarten Bijleveld van Lexmond
Voorzitter
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