Financieel jaarverslag ICF 2019 en vooruitblik 2020 en verder
Arnhem, juni 2020
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 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
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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.
2.
3.
4.

Steun aan CSFI voor lopende kosten.
Incidentele steun voor gespecificeerde uitgaven.
Opbouw fonds ter grootte van euro 500.000,-- als reservering voor een jaar budget CSFI.
Steun aankoop zogenaamde Corridor gronden, de link tussen de noordelijke en zuidelijke
delen.
5. In principe alleen donaties geven die CSFI ondersteunen.
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 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, 23 juni 2020
M.M.H.G. Kwint, penningmeester
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