International Tropical Conservation Fund (ITCF-Nederland)
Notulen van de voorjaarsvergadering van het Bestuur
op 26 april 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 29 oktober 2018 en goedkeuring daarvan
3. Ontwikkelingen in Belize
4. Fondsenwerving
5. Financieel beleid
6. Vrienden van Belize
7. Toerisme
8. Wat nog ter tafel komt
1. Opening
De voorzitter, Maarten Bijleveld, opent om 10.50 de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen vergadering 29 oktober 2018
Punt 2: In Shipstern is een van de lodges vernoemd naar ons overleden bestuurslid Arnoud
Six en heet voortaan de “Arnoud Six Lodge”, wat het bestuur een passend eerbetoon vindt.
De donaties voor Arnoud ten bedrage van € 15.000 krijgen nu geen andere bestemming
meer en gaan naar de algemene middelen.
Alex gaat zich verder bezighouden met het aantrekken van een nieuw bestuurslid. Het moet
in ieder geval iemand zijn die zich betrokken voelt bij natuurbehoud.
Punt 5: Sommige bestuursleden hebben de eerste Newsletter van CSFI nog niet ontvangen.
Constanze zal deze nogmaals distribueren.
Vervolgens worden de notulen goedgekeurd.
3. Ontwikkelingen in Belize
Van Caspar ontvingen wij de volgende update van de ontwikkelingen in Belize (zonder de
gevoelige informatie):
“In Belize niet veel te melden, alles loopt goed, hoewel heel druk op alle gebieden. Ik denk
dat Alex en Constanze zeker veel te vertellen zullen hebben, die zijn beiden net geweest.
Verder zijn wij op het niveau van Freshwater Creek aan het werken om van de Wereld Bank /
Key Biodiversity Area een grote «grant» te krijgen om een Sustainable Forest Management
Plan te kunnen opzetten, hopelijk horen wij spoedig of het gaat lukken.
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Re: fundraising internationaal, een Franse dierentuin gaat vanaf het einde van het jaar ook
meedoen aan fundraising, en Walter Zoo in Zwitserland heeft besloten zijn jaarlijkse
contributie te verdubbelen.
Met WLT gaan wij praten over carbon compensation (voor individuele mensen), misschien
gezamenlijk, en met Menzo zijn wij bezig met initiële contacten met Shell.
Dat is het ongeveer. Het blijft allemaal veel werk, maar het is de moeite waard gezien het
feit dat Centraal Amerika bijna geen bos meer heeft’’.
Zoals gezegd zijn Alex en Constanze recentelijk in Belize geweest en doen verslag van hun
ervaringen.


Het blijkt dat de destijds aangekochte drone operationeel is en deze wordt nu actief
in het veld ingezet. Op het wenslijstje stond een tweede drone. Een van de
toeristengroepen die recentelijk een bezoek aan Belize bracht, heeft het project een
tweede drone van hetzelfde merk en type aangeboden. Dit gebaar wordt zeer op
prijs gesteld.



De tweede lodge is nu klaar en operationeel en voorlopig is er voldoende
accommodatie voor de toeristen n.l. 16 bedden. Er is in Shipstern echter grote
behoefte aan accommodatie voor de medewerkers en het idee is om de fondsen die
bestemd waren voor de derde lodge daarvoor aan te wenden. Er bestaat een nieuwe
eenvoudige accommodatie voor toeristen in Freshwater Creek, met vier kamers en
tot nu toe met één gezamenlijke douche. Een douche blok met toiletten is onder
constructie, voldoende voor 8-12 mensen.



Sinds 1859 is er tussen Guatemala en Belize een dispuut over land in die zin dat
Guatemala het bezit claimt van het deel van het land bezuiden Belize City. Op 8 mei
a.s. wordt hierover in Belize een referendum gehouden waarin de bevolking zich kan
uitspreken. Politiek best spannende tijden dus.



Er komen veel verzoeken van HBO studenten die in Shipstern hun afstudeerstage
willen doen. Deze verzoeken moeten worden afgewezen met name omdat er in
Shipstern onvoldoende mankracht aanwezig is om deze studenten te begeleiden.



Tellingen hebben uitgewezen dat er in het gebied van Freshwater Creek meer
mahoniebomen zijn dan eerder werd gedacht. Besloten is om meer andere soorten
te planten, zoals Ceiba, Santa Maria, Cerapote en andere hardhoutsoorten.

Er worden verdere verontrustende berichten ontvangen over de verontreiniging met
pesticiden van de wateren rond Shipstern. De in de vorige notulen aangekondigde publicatie
van de resultaten van de in 2016 genomen sedimentmonsters in het gebied zijn in maart j.l.
verschenen onder de titel: “A survey and risk assessment of neonicotinoids in water, soil and
sediments of Belize”en het artikel is geplaatst in het magazine “Environmental Pollution”.
Deze publicatie dient ze snel mogelijk via Heron aan de Minister te worden aangeboden,
waarna op korte termijn symposia in Mexico en ook weer Belize moeten worden
georganiseerd. Het plan is om in juni 2019 opnieuw monsters te nemen in de wateren rond
Shipstern.
2

4. Fondsenwerving
Deze loopt goed. De loterijen doen weer hun best, ook in 2019. Er zijn enkele grotere
donaties binnengekomen van bedrijven (b.v. Fidato) en particulieren.
Uiterlijk 15 mei dienen weer voorwerpen en concrete doelen voor de Dag van de Natuur
veiling aangedragen te worden. Van deze veiling krijgen we jaarlijks rond 5000 euro winst,
maar hiervoor moet wel wat werk worden verzet.
5. Financieel beleid
Het blijkt dat de Notitie verkenning financieel beleid 2018 nog niet op de website is
geplaatst. De secretaris zal dit met Caspar opnemen.
Menzo stuurde het bestuur het volgende bericht:
“Komende vergadering kan ik niet aanwezig zijn. Het is de meivakantie en wij zijn een paar
dagen weg. Ik heb daarom Alex een volmacht gegeven. Zie de bijgesloten kopie. Het
origineel heb ik Alex opgestuurd.
Tenslotte moet ik als penningmeester op een formeel punt wijzen, namelijk de procesgang
ter zake de jaarcijfers/stukken. Wij dienen als bestuur voor 1 juli de jaarcijfers hebben
goedgekeurd en wij verwachten, zoals eerder vermeld, de cijfers pas na 1 juni. De
jaarstukken dienen door het bestuur ondertekend te worden en de stukken dienen 1 juli op
de website te staan. Ik stel daarom voor om een vergadering eind juni te beleggen zodat wij
een en ander kunnen afhandelen. Deze formaliteiten zijn statutair en wettelijk verplicht
gesteld en waarvoor het bestuur gezamenlijk verantwoordelijk c.q. aansprakelijk is.
Deze formele insteek is mede ingegeven door controlevragen van de fiscus over de ANBI
status bij Huis te Manpad, eveneens een ANBI stichting waar ik ook penningmeester ben.
Kortom er wordt gecontroleerd en de ANBI status is voor ITCF conditio sine qua non”.
6. Vrienden van Belize
Het aantal Vrienden van Belize is opgelopen naar 115. De bijeenkomsten worden goed
bezocht.
7. Toerisme
Constanze heeft de hele maand maart in Belize doorgebracht en heeft daar 3-4 groepen
begeleid. Een vierde groep werd door haar EDU-collega en een gids begeleid. In totaal
hebben 43 gasten via Burgers’ Zoo het project bezocht. Zij zorgen voor een omzet voor CSFI
van ca. € 25.000,-. Helaas zijn behalve onze groepen en 1-2 groepen vanuit
Papiliorama/Zwitserland, nog steeds weinig andere groepen die het project langer dan 1-2
dagen bezoeken.
Dat in de nabije toekomst het toerisme de totale kosten van onze activiteiten in Belize zou
kunnen dekken is uiteraard niet realistisch, maar het vormt wel een leuke zelfstandige bron
van inkomsten.
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Volgend jaar zal Constanze proberen om een reis voor Duitstalige toeristen naar Belize te
organiseren, met als eerste doelgroep de medewerkers van de andere deelnemende
dierentuinen.
Wat een impuls aan het toerisme zou kunnen geven is volgens Maarten het verbeteren van
de zichtbaarheid van het grotere wild zoals de poema en de White-lipped peccary.
Dit zou kunnen gebeuren door het vertonen van camerabeelden die zijn opgenomen met de
wildcamera’s. Ook zouden vanaf wildobservatie platforms met infrarood kijkers dieren
kunnen worden geobserveerd. In Xopol is al zo’n platform aanwezig, die echter niet in
goede staat is en herstel behoeft.
Helaas is er in Shipstern een vrij groot verloop onder het personeel. De toeristen manager en
de educatie medewerker die in de laatste digitale nieuwsbrief van CSFI zijn voorgesteld, zijn
beide inmiddels vertrokken. Datzelfde geldt voor de chauffeur. Daar wordt ook elk
reisseizoen iemand voor aangewezen of van buiten aangetrokken, maar hun “houdbaarheid”
lijkt beperkt.
8. Wat verder nog ter tafel komt
Maut: de website van CSFI dient zo snel mogelijk worden aangepast. Er staan namen van staf
op die 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 12.30 de vergadering.

Maut Star Busmann
Secretaris

Maarten Bijleveld van Lexmond
Voorzitter
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