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Beleidsnotitie ITCF-Nederland voor 2018 en verder 
 
 
Arnhem, april 2018 
 
 
Deze notitie vloeit voort uit de wens van de bestuursvergadering van 26 maart 2018 ter actualisatie 
van de eerdere notitie van april 2016. De notitie beschrijft de potentiele inkomsten om vervolgens de 
eerdere voorstellen uit april 2016 te bestendigen. 
 
 
 
Inkomsten 
 
ITCF kent momenteel drie bronnen van inkomsten 
 
De Postcodeloterij/Vriendenloterij Goede Doelen Dagje Weg gelden 
 
De gelden uit deze actie komen voort uit verzilverde entreekaarten van prijswinnaars bij de 
Postcodeloterij/vriendenloterij. Prijswinnaars kunnen als prijs een keuze maken uit vele 
entreekaarten, waaronder Burgers’ Zoo.  
In 2017 heeft deze actie ca euro 205.000,-- opgebracht. 
 
Het geoormerkt werven middels de BankGiroloterij gelden  
 
Opgestart 1e kwartaal 2016 bestaat actie uit het volgende. Voor de ingang van Burgers’ Zoo worden 
bezoekers gevraagd of zij lid willen worden van de BGL loterij. Indien ja krijgen zij gratis 
toegangskaartjes voor Burgers’ Zoo en doen zij mee aan meerdere BGL trekkingen die elk kwartaal 
plaatsvinden. 
Deze actie heeft in 2017 bijna euro 225.000,-- opgebracht. Daar de deelnemers aan meerdere 
trekkingen meedoen valt redelijkerwijs te verwachten dat ook in 2018 een substantieel bedrag 
ontvangen mag worden. Voor 2019 zal veel afhankelijk zijn van nieuwe deelnemers en aan hoeveel 
trekkingen zij blijven meedoen. 
 
Overige donaties & Vrienden van Belize 
 
Over 2017 is ca 15.000 euro aan overige donaties ontvangen, mede dankzij de opening van de 
Mangrove op Burgers’ Zoo. 
Daarnaast zal ITCF gelden uit andere acties (moneyspinner bij de Mangrove) mogen verwachten. 
Separaat wordt voor de Vrienden van Belize een rekening beheerd. In 2017 hebben de Vrienden Van 
Belize bijna euro 5.000,-- bijeengebracht . 
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Uitgaven 
 
In lijn met een voorstel van CSFI is vorig jaar USD 400.000,-- overgemaakt, een combinatie van lopende 
kosten en de benodigde investering voor extra lodges. Deze donaties zijn gedeeltelijk ten laste van 
2016 gevallen. 
Voor 2018 is USD 500.000,-- toegezegd, deels ten laste van 2017. 
Netto is uiteindelijk in 2017 ruim euro 350.000,-- overgemaakt. 
Naast de toezegging speelt de noodzaak om CSFI te steunen bij de aankoop van de zogenaamde 
corridor, waarvoor uiteindelijk USD 1.000.000,-- nodig zal zijn. 
 
Vermogen 
 
Het berekende vermogen per 1 januari 2018 bedraagt ca 300.000,-- euro.  
 
 
Voorstel 
 
In lijn met de gedane giften en de eerdere notitie van april 2016 zou indachtig de statuten van ITCF en 
de ANBI verplichtingen de volgende invulling gegeven kunnen worden aan de bestedingen: 
 

1. Steun aan CSFI voor lopende kosten. 
2. Incidentele steun voor gespecificeerde uitgaven. 
3. Opbouw fonds ter grootte van euro 300.000,-- als reservering voor een jaar budget CSFI. 
4. Steun aankoop zogenaamde Corridor gronden, de link tussen de noordelijke en zuidelijke 

delen. 
5. In principe alleen donaties geven die CSFI ondersteunen. 

 
 
Tot Slot 
 
Alhoewel momenteel substantiële sommen ontvangen worden, heeft ITCF weinig zicht op hoeveel 
donaties daadwerkelijk binnen zullen komen. ITCF blijft afhankelijk van de continuering van de acties 
van de Postcodeloterij/Vriendenloterij en Koninklijke Burgers’ Zoo.  
ITCF kan derhalve alleen maar uitgeven wat daadwerkelijk ontvangen is. Zij kan en wil geen 
langlopende toezeggingen aangaan dan wel deze alleen aan te gaan zo lang voldoende gelden 
aanwezig zijn.  
Zij tenslotte vermeld dat ITCF nauw samenwerkt met haar zuster organisaties in Zwitserland en 
Amerika.  
 
 
 
 

Arnhem, 27 april 2018 
M.M.H.G. Kwint, penningmeester 

 
 
 


