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ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

International Tropical Conservation Fund (ITCF)
4 1 1 5 6 8 0 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Antoon van Hooffplein 1, 6816SH Arnhem

Telefoonnummer
E-mailadres
Website (*)
RSIN (**)
Actief in sector (*)

www.itcf.nl
8 0 6 0 2 5 9 4 3

Natuur en milieu
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland (fondsenwerven), Belize (ondersteunen natuurbehoudsprojecten)

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Maarten Bijleveld

Secretaris

Maut Star Busmann

Penningmeester

Menzo Kwint

Algemeen bestuurslid

Alex van Hooff

Algemeen bestuurslid

Constanze Mager

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Inde statuten staan de doelstelling van de stichting als volgt vermeld:
a. het leveren van een bijdrage aan het behoud van de tropische natuur, daarbij
inzonderheid aandacht schenkend aan de bescherming van vlinders en andere
invertebraten;
b. het tot stand brengen en beheren van natuurreservaten in tropische gebieden;
c. het verlenen van steun aan reeds bestaande reservaten;
d. het vergroten van de kennis en het verbeteren van de voorlichting en opleiding op
het gebied van bescherming van de tropische natuur;
e. het bevorderen van de internationale samenwerking op het gebied van
natuurbescherming in tropische gebieden;
f. 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.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Stichting ITCF werkt aan habitatbescherming en soortbehoud in Belize en daarmee
aan de instandhouding van de biodiversiteit aldaar. Dit geschiedt hoofdzakelijk door het
financieel ondersteunen van de Belizaanse NGO Corozal Sustainable Future Initiative
(CSFI), welke meer dan 400km2 natuurgebied beheert. Tevens geven de
bestuursleden in kind-ondersteuning aan het project in Belize vanuit hun professionele
expertise.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten kwamen in 2020 hoofzakelijk en direct en indirect via Koninklijke Burgers'
Zoo, met wie de stichting een nauwe samenwerking - in de vorm van een meerjarige
overeenkomst - heeft.

ITCF onderhoudt nauw contact met Koninklijke Burgers' Zoo. Dit dierenpark is het
platvorm dat de natuurbehoudsdoelstellingen van ITCF zichtbaar maakt voor de
normaliter meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar. Dit gebeurt onder meer via
informatiepanelen in het dierenpark en via artikelen in het magazine voor
abonnementhouders van de zoo. Bestuursleden van ITCF letten er ook op, dat
medewerkers en vrijwilligers van het dierenpark goed op de hoogte zijn van de
voortgang van het door ITCF gepsonsorde natuurbehoudsproject in Belize, zodat
derden juist kunnen worden geinformeerd en geenthousiasmeerd.

Indirect: Samenwerking met Goede Doelen Loterijen, door geoormerkt werven door de
loterij bij de ingang van het dierenpark en door de marge bij de doorverkoop van
gunstig verworven entreekaarten aan de loterij.
Direct: Gelden uit donatiebussen in het dierenpark worden aan ITCF gedoneerd;
bezoekers doneren ook op andere wijze in het park (b.v. voor deelname aan een
workshop of kinderactiviteit).
Tevens doneert de Stichting Vrijwilligers van Burgers' Zoo een deel van de opbrengst
van rondleidingen. Ook ontvangt de stichting ITCF kleinere bedragen van de goede
doelen-activiteiten van de Stichting GlobeGuards, waar ITCF bij is aangelsoten, zoals
een deel van de opbrengst van een veilig voor het goede doel.
Daarnaast zijn er schenkingen en donaties van bedrijven en particulieren aan ITCF.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

StIichting ITCF heeft een langjarige samenwerking met de Belizaanse NGO CSFI.
CSFI stelt jaarlijks budgetplannen op met verwachte kosten, en stuurt aan het eind van
het jaar een financiele verantwoording over de besteding van de gedoneerde gelden.
ITCF draagt wezenlijk bij aan het ter beschikking stellen van de operationele kosten
van deze Belizaanse NGO, zoals salariskosten voor rangers, materieel & uitrusting,
training, infrastructuur etc.
Daarnaast ondersteunt ITCF in overleg met onder meer de Belizaanse overheid de
aankoop van land om reeds bestaande reservaten met elkaar te kunnen verbinden en
zo grotere leefgebieden te beschermen.Het door CSFI beheerde gebied behoort tot
een van de Global Biodiversity Hotspots.
Vermogen wordt aangehouden in de orde van grootte om continuiteit van de
ondersteuning voor een aantal maanden van tegenvallende inkomsten te garanderen.

http://www.itcf.nl/about-itcf/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Alle taken voor ITCF Nederland worden onbezoldigd verricht.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie jaarverslag 2020

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

http://www.itcf.nl/about-itcf/

Open

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

635.714

Herwaarderings
reserve

€

€

€

635.714

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

€

€

1.879.369

€

1.879.369

€
€

190.910

+
€

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

826.624

€

+

736.123

+
€

826.511

2.001.698

145.850

+
€

190.910

826.511

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

113

Totaal

€

826.624

145.850

+
Totaal

+

1.265.575

+
€

2.025.219

zie verder website voor jaarrekening en jaarverslag 2020

€

23.521

€

2.025.219

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

470.128

+

€
€

0

+

+
0

€
€

0

2.191.292

+
0

€
€

20.463

21.266

+

+

€

490.591

€

2.212.558

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

15.478

€

563.143

Verstrekte subsidies & giften

€

383.685

€

630.146

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

1.040

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€

2.926

400.203

€

1.196.215

90.388

€

1.016.343

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

zie verder jaarrekening en jaarverslag 2020 op de website

http://www.itcf.nl/about-itcf/

Open

