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International Tropical Conservation Fund (ITCF-Nederland) 
 

Notulen van de herfstvergadering van het Bestuur 
op 13 december 2019, in Koninklijke Burgers’ Zoo, Arnhem 

 

Aanwezig 
Maarten Bijleveld van Lexmond (voorzitter), Alex van Hooff (vicevoorzitter), Maut Star 
Busmann (secretaris), Constanze Mager (lid) 
Afwezig: Menzo Kwint en Caspar Bijleveld, beiden met kennisgeving. 
 

Agenda 
1. Opening 
2. Notulen vergadering 26 april 2019 en goedkeuring daarvan 
3. Ontwikkelingen in Belize  
4. Fondsenwerving  
5. Financieel beleid, waar onder: 

 
a) Formele bekrachtiging/bevestiging van: 

 Steun aan CSFI voor operational costs 2019 ad USD 515.000,-- en extra costs incurred 
2018 zoals 1 november 2018 aan CSFI is toegezegd 

 Steun aan CSFI voor special funds ad USD 168.000,-- zoals 22 augustus 2019 is 
toegezegd 

 Steun aan CSFI voor aankoop Warree Bight South perceel 151 tot USD 1.500.000,-- 
zoals goedgevonden door bestuursleden bij verschillende e-mails oktober 2019 

       
b) Ondertekening jaarcijfers 2018 

 

6. Vrienden van Belize 
7. Toerisme 
8. Wat nog ter tafel komt 

 
1. Opening 
De voorzitter, Maarten Bijleveld van Lexmond, opent om 14.55 de vergadering en heet 
iedereen welkom. 
 

2. Notulen vergadering 29 oktober 2018  
 
Punt 2: De News Letter van CSFI is pas één keer ontvangen. De reden wordt nagegaan. 
 
Punt 3:  Over het verkrijgen van een grant voor het opzetten van een Sustainable Forest 
Management Plan is nog geen nieuws. Hopelijk gaat het lukken. 
 
Het zeer belangrijke artikel met de titel “A survey and risk assessment of neonicotinoids in 
water, soils and sediments of Belize” is door Heron Moreno aangeboden aan de minister.   
 
Tevens is er een protocol geschreven door Dr. Sanches-Bayo voor de monstername , zoals 
gecommuniceerd door Maarten Bijleveld aan Heron Moreno (zie hieronder). 
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“Please find attached the Protocol quickly established by Dr. Sanchez-Bayo. I think it is 
excellent and so do the other TF members I consulted. As far as I'm concerned you can go 
ahead now. In regard to the 4 sites concerned I would say Bacalar Chico (you could ask for 
Melanie Mc Fields’ advice if possible), Shipstern Lagoon, and two further sites west towards  
Chetumal “.  
Het gaat hier om monstername om de aanwezigheid aan te tonen van systemische 
pesticiden (neonicitinoiden) in het Belizeaans-Mexicaans grensgebied van Chetumal Bay, 
zoals voorgesteld door melanie McField. 
Het in 2018 toegekende budget voor het nemen van monsters in de wateren rond Shipstern 
wordt door het bestuur unaniem doorgeschoven naar 2020. Heron Moreno zal hierover 
worden ingelicht.  
Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 
 

3. Ontwikkelingen in Belize 
Alex  van Hooff deelt mee  dat voor de aankoop van de 2.750 hectare van Warree Bight nu 
alle seinen op groen staan en dat  e.e.a. moet alleen nog worden geformaliseerd.  
De  Amerikanen zijn akkoord met de prijs.  Ook heeft  de regering van Belize de opname van 
Warree Bight in de trust goedgekeurd.  Er hoeft geen landbelasting worden betaald.Tevens 
is besloten dat we op Warre Bight en de corridor  CO2 rechten toegewezen krijgen, die we 
kunnen verkopen.  Gesprekken met bedrijven in West Europe die hun CO2 uitstoot willen 
compenseren zitten nu in het finale stadium. De totale CO2 rechten op  Warree Bight, 
Corridor, Freshwater Creek en Honey Camp  bedragen 4 miljoen ton per jaar en de verkoop 
daarvan zal een mooie bijdrage leveren aan de running costs van het project. 
 
Na inlijving van Warree Bight  zal het project gebied ruim 26.000 hectare groot zijn! 
 
Dit komt allemaal net op tijd want heel noord Belize dreigt ontbost te worden door de 
Mennonieten, die zo kapitaalkrachtig zijn dat ze praktisch alles kunnen kopen. 
In noord Belize staat nog ca. 100.000 ha land  te koop en hier wordt actie op genomen.  Als 
dit gebied bij ons project getrokken zou kunnen worden, zou dat fantastisch zijn, aldus Alex 
van Hooff. CSFI houdt de vinger aan de pols wat deze ontwikkelingen betreft. De 
Mennonieten worden op deze manier “ingekapseld”.  
 
Mede door de inzet van Maarten Bijleveld en Janet Gibson in de jaren 90 is is Bacalar Chico 
tot nationaal park verklaard en tevens tot World Heritage Site. Dit geld zowel voor het 
landgedeelte als voor het marine reserve. De totale oppervlakte van beide gebieden is ruim 
11.000 hectare. 
Er wordt  nog steeds gesproken over de toevoeging van Bacalar Chico aan de trust en dat 
moet zowel voor het land- als het marine gedeelte gelden. De combinatie dient in stand te 
worden gehouden. Op het moment is er nog te weinig bekend over de laatste 
ontwikkelingen  rond Bacalar Chico.     
 
4. Fondsenwerving  
Deze verloopt nog steeds naar wens. De Dag van de Natuur  heeft dit jaar € 4.200,- 
opgebracht. 
De loterijen gaan het komend jaar gewoon door en dat geldt ook voor de moneyspinner.  
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Alex van Hooff deelt mee dat het de bedoeling is dat er vanuit Burgers’ Zoo een nieuwe 
stichting wordt opgezet die de fondsen voor andere projecten gaat beheren en verdelen.  
Alle binnengekomen bedragen van de loterijen zullen ook via de nieuwe stichting lopen. 
 
5. Financieel beleid 
De door onze penningmeester, Menzo Kwint,  ingebrachte stukken, genoemd onder punt 5 
van de agenda, n.l.  Steun aan CSFI voor operational costs 2019, Steun aan CSFI voor special 
funds en Steun aan CSFI  voor aankoop Warree Bight South perceel 151, worden door de 
vergadering unaniem goedgekeurd.  
De penningmeester wordt gecomplimenteerd voor de grote zorg waarmee steeds weer 
belangrijke financiële stukken worden gepresenteerd.  
 
6. Vrienden van Belize 
Het aantal Vrienden van Belize is opgelopen naar 165. De bijeenkomsten worden goed 
bezocht. De Newsletter komt binnenkort uit.    
 
7. Toerisme 
Vanuit Burgers’ Zoo gaan er begin volgend jaar (januari – maart) 5 groepen naar Belize, 
waarvan Constanze Mager  er een zal leiden. Voor het organiseren van de reizen naar Belize 
zal naar samenwerking worden gezocht met een Nederlands reisbureau b.v. Koning Aap. 
Ook dient er gezocht te worden naar een lokale tussenpersoon voor het regelen van 
praktische zaken ter plaatse. 
De verbouwing van de eetzaal in Shipstern is nog niet voltooid.  
 
Punt van zorg blijft het vrij grote verloop onder het personeel, met name in de catering. Naar 
de redenen daarvoor zal gekeken moeten worden. 
 

8. Wat verder nog ter tafel komt 
Constanze Mager steekt veel tijd in de toerisme activiteiten in Belize. Deze zijn tot nu toe 
zeer succesvol. Deze dragen al behoorlijk bij aan het dekken van de lokale kosten. In februari 
zal Constanze weer een reis leiden.  
Het punt van de niet up-to-date zijnde website van CSFI komt weer ter sprake. Daar zal wat 
aan gedaan moeten worden.  Er staan n.l. nog steeds namen van staf op die al geruime tijd  
niet meer werkzaam zijn in Shipstern. Daarnaast zou het goed zijn een jaarverslag en 
financieel jaarverslag op de website te plaatsen, zoals dat bij ITCF.nl ook gebeurt. Het zou 
sowieso goed zijn van CSFI jaarlijks genoemde verslagen te ontvangen. 
 
Daar er geen verdere vragen zijn, sluit de voorzitter om 16.10 de vergadering. 
 
 
                                    
 

                         
 
 

 

Maut Star Busmann    Maarten Bijleveld van Lexmond 
Secretaris     Voorzitter 


