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Accountants G akertitly 

Aan het bestuur van 
Stichting International Tropical Conservation Fund 
Antoon van Hooffplein 1 
6816 SH ARNHEM 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Kerkenbos 10-27 
Postbus 10525 
6500 MB Nijmegen 

T: +31 (0)24 378 48 48 
F: +31 (0)24 378 35 68 

nijmegen@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl 

KvK:24425560 

Datum 
2 juli 2020 

Geacht bestuur, 

Referentie 
1002973 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting International Tropical 
Conservation Fund te Arnhem. 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting International Tropical Conservation Fund te Arnhem is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze 
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 
opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt 
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben 
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving 
toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid 
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal 
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting International 
Tropical Conservation Fund. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die 
ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 
getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met 
de door u verstrekte gegevens. 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. 

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze 
voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid 
opgenomen. 



G akertitly 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen 
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. 

Met vriendelijke groet, 

A.J.M. Vonk AA 
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND 
ARNHEM 

BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na voorstel resultaatbestemming) 

31-12-2019 31-12-2018 
€ € € € 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 
Vorderingen op handelsdebiteuren 1 145.850 276.927 

Liquide middelen 2 1.879.369 770.967 

Totaal activazijde 2.025.219 1.047.894 

PASSIVA 

STICHTINGSVERMOGEN 
Bestemmingsreserves 3 1.265.575 
Overige reserves 4 736.123 985.355 

2.001.698 985.355 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
Schulden aan leveranciers en handels- 5 
kredieten 9.558 45.348 
Schulden ter zake van belastingen en 6 
premies sociale verzekeringen 13.963 17.191 

23.521 62.539 

Totaal passivazijde 2.025.219 1.047.894 
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND 
ARNHEM 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018 
€ € € € 

Baten 7 
Ontvangen donaties 8 21.266 31.462 
Verzilverde entreebewijzen 1.573.993 1.154.295 
Geoormerkt werven 9 617.299 518.940 

2.212.558 1.704.697 

Lasten 
Lasten 10 1.196.215 1.017.860 
Totaal van netto resultaat 1.016.343 686.837 

Resultaatbestemming 
Overige reserves 1.016.343 686.837 

6/13 Samenstellingsverklaring afgegeven 



STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND 
ARNHEM 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMENE TOELICHTING 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting International Tropical Conservation Fund, statutair gevestigd te Arnhem, 
bestaan voornamelijk uit: 

- het leveren van een bijdrage aan het behoud van de tropische natuur, daarbij inzonderheid 
aandacht schenkend aan de bescherming van vlinders en andere invertebraten; 
- het tot stand brengen en beheren van natuurreservaten in tropische gebieden; 
- het verlenen van steun aan reeds bestaande reservaten; 
- het vergroten van de kennis en het verbeteren van de voorlichting en opleiding op het gebied 
van bescherming van de tropische natuur; 
- het bevorderen van de internationale samenwerking op het gebied van natuurbescherming in 
tropische gebieden; 
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn mits deze het algemeen belang dienen. 

Stichting International Tropical Conservation Fund heeft een ANBl-status en heeft geen winstoogmerk. 

De locatie van de feitelijke activiteiten 

Stichting International Tropical Conservation Fund is feitelijk gevestigd op Antoon van Hooffplein 1, 
6816 SH te Arnhem. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen 
voor de jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. 

GRONDSLAGEN 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 

Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van goederen minus de 
inkoopwaarde van de goederen, giften en baten uit fondswerving en overige baten. De baten worden 
bepaald met inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Giften en baten uit fondsenwerving 

Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. 

Lasten 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 
en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND 
ARNHEM 

TOELICHTING OP DE BALANS 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

1 Vorderingen op handelsdebiteuren 

Vorderingen op handelsdebiteuren 

31-12-2019 31-12-2018 
€ € 

145.850 276.927 

Een voorziening wordt niet noodzakelijk geacht. 

2 Liquide middelen 
ABN AMRO 
Triodos Bank 
Escrow account 

504.415 
109.379 

1.265.575 

1.879.369 

770.967 

770.967 

De liquide middelen bij de ABN AMRO en de Triodos Bank staan ter vrije beschikking. 

De escrow account betreft geblokkeerde gelden die niet ter vrije beschikking staan van de stichting. Deze 
bestemming heeft betrekking op Corozal Sustainable Future Initiative te Belize. 

PASSIVA 

3 Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserve 

Bestem min gs reserve 
Stand per 1 januari 
Onttrekking ten gunste van kosten 
Toevoeging 

Stand per 31 december 

31-12-2019 31-12-2018 
€ € 

1.265.575 

2019 2018 
€ € 

122.307 
-122.307 

1.265.575 

1.265.575 

Deze bestemming heeft betrekking op Corozal Sustainable Future Initiative te Belize. 

4 Overige reserves 
Stand per 1 januari 
Uit resultaatverdeling 
Toevoeging aan bestemmingsreserve 

Stand per 31 december 

2019 2018 
€ € 

985.355 
1.016.343 
-1.265.575 

736.123 

298.518 
686.837 

985.355 
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND 
ARNHEM 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

31-12-2019 
€ 

5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren 

31-12-2018 
€ 

9.558 45.348 

6 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 

Omzetbelasting 13.963 17.191 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Voor 2020 is USD 435.000,-- toegezegd bedoeld voor lopende kosten en de corridor. Een deel is al 
uitbetaald. 
De corona crisis die in Nederland uitbrak in maart heeft er toe geleid dat ITCF tot op heden nagenoeg niks 
ontvangen uit hoofde van Goede Doelen Dag kaartjes actie. De effecten van mindere opbrengsten uit 
hoofde van het geoormerkt werven zal later blijken, er worden op dit moment ook geen nieuwe leden 
geworven. ITCF hoopt dat met de versoepeling van de Corona maatregelen Burgers' Zoo genoeg mensen 
de gang weer naar Burgers' Zoo zullen vinden met gebruik van Goede Doelen Dagje weg kaarten en/of lid 
willen worden van het Geoormerkt Werven. 
De inkomsten voor 2020 zullen dan ook naar verwachting fors lager liggen dan in 2019 of 2018. Gelet op 
het aanwezige vermogen denkt ITCF de toezegging aan CSFI voor 2020 volledig te kunnen voldoen en 
eveneens positief gestemd te blijven voor een gelijkwaardige toezegging voor 2021. 

9/13 Samenstellingsverklaring afgegeven 



STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND 
ARNHEM 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2019 2018 
€ € 

7 Baten 
Ontvangen donaties 21.266 31.462 
Verzilverde entreebewijzen 1.573.993 1.154.295 
Geoormerkt werven 617.299 518.940 

2.212.558 1.704.697 

Verzilverde entreebewijzen 
BankGiroloterij 432.935 711.691 
Postcodeloterij 653.462 292.492 
Vriendenloterij 487.596 150.112 

1.573.993 1.154.295 

10 Lasten 
Donaties 630.146 512.317 
Kostprijs verzilverde entreebewijzen 439.255 374.366 
Overige kosten 126.814 131.177 

1.196.215 1.017.860 

Donaties 
Donaties CSFI Belize 630.146 508.572 
Donaties Dag van de Natuur 3.745 

630.146 512.317 

Overige kosten 
Lasten geoormerkt werven 123.888 129.776 
Bankkosten 2.674 1.050 
Overige algemene kosten 252 351 

126.814 131.177 

Arnhem, 2 juli 2020 
Stichting International Tropical Conservation Fund 

M.F.I.J. Bijleveld van Lexmond 
Voorzitter 

A.P.J.M. van Hooff 
Vice voorzitter 

G.M. Star Busmann 
Secretaris 

M.M.H.G. Kwint 
Penningmeester 

C. Mager 
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND 
ARNHEM 

1. Bestuursverslag 

Inkomsten 

ITCF kent momenteel drie bronnen van inkomsten 

De PostcodeloterijNriendenloterij 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 2019 heeft deze actie na kosten ca euro 1.135.000,-- 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 2019 na kosten bijna euro 500.000,-- opgebracht. 

Overige donaties & Vrienden van Belize 

Over 2019 is ca 21.000 euro aan overige donaties ontvangen (waaronder de Vrienden van Belize). 
Daarnaast zal ITCF gelden uit andere acties (moneyspinner bij de Mangrove) mogen verwachten. 
Separaat wordt voor de Vrienden van Belize een rekening beheerd. In 2019 hebben de Vrienden Van 
Belize bijna euro 5.500,-- bijeengebracht totaal per 31 december 2019 bijna euro 17.000,--. 

Uitgaven 

In lijn met een voorstel van CSFI is vorig jaar circa euro 630.000,-- overgemaakt, een combinatie van 
lopende kosten, de koop van twee minivans, 3 autos en 2 quads, benodigde investeringen in het 
restaurant en materiaal/bebording ten behoeve van de corridor.. 
Naast de toezegging heeft ITCF euro 1.266.000,-- als bijdrage gereserveerd voor de aankoop het 2.800 
hectare grote Warree Bight. Het geld staat in een escrow account van haar zuster stichting ITCF.ch in 
Zwitserland in afwachting van de levering. Na levering zal Warree Bight gelijk de andere gronden in trust 
worden uitgegeven met een langjarig management contract voor CSFI. 

Vermogen 

Het vermogen (inclusief Vrienden van Belize) per 31 december 2019 bedraagt circa 736.000,-- euro (per 
31 december 2018 ruim euro 985.000,--). 

Voorstel 

In lijn met de gedane giften en de eerdere notitie van april 2016 en april 2018 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 500.000,-- 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. 
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND 
ARNHEM 

Vooruitblik 

Voor 2020 is USD 435.000,-- toegezegd bedoeld voor lopende kosten en de corridor. Een deel is al 
uitbetaald. 
De corona crisis die in Nederland uitbrak in maart heeft er toe geleid dat ITCF tot op heden nagenoeg niks 
ontvangen uit hoofde van Goede Doelen Dag kaartjes actie. De effecten van mindere opbrengsten uit 
hoofde van het geoormerkt werven zal later blijken, er worden op dit moment ook geen nieuwe leden 
geworven. ITCF hoopt dat met de versoepeling van de Corona maatregelen Burgers' Zoo genoeg mensen 
de gang weer naar Burgers' Zoo zullen vinden met gebruik van Goede Doelen Dagje weg kaarten en/of lid 
willen worden van het Geoormerkt Werven. 
De inkomsten voor 2020 zullen dan ook naar verwachting fors lager liggen dan in 2019 of 2018. Gelet op 
het aanwezige vermogen denkt ITCF de toezegging aan CSFI voor 2020 volledig te kunnen voldoen en 
eveneens positief gestemd te blijven voor een gelijkwaardige toezegging voor 2021. 

Tot Slot 

Het zal lastig blijven om zicht te krijgen op de daadwerkelijk donaties die jaarlijks binnen zullen gaan 
komen. ITCF blijft afhankelijk van de continuering van de acties van de PostcodeloterijNriendenloterij 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, 23 juni 2020 
M.M.H.G. Kwint, penningmeester 
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