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International Tropical Conservation Fund (ITCF-Nederland) 
 

Notulen van de herfstvergadering van het Bestuur 
op 29 oktober 2018, in Koninklijke Burgers’ Zoo, Arnhem 

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

1. Opening 
2. Overlijden bestuurslid Arnoud Six 
3. Notulen vergadering 26 maart 2018 en goedkeuring daarvan 
4. Northern Biological Corridor 
5. Verdere ontwikkelingen in Belize  
6. Burgers’ Mangrove 
7. Fondsenwerving  
8. Financieel beleid 
9. Aansprakelijkheidsverzekering voor de stichting en bestuurders 
10. Vrienden van Belize 
11. Toerisme 
12. Wat nog ter tafel komt 

 
1. Opening 
De voorzitter, Maarten Bijleveld, opent om 10.20 de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Overlijden bestuurslid Arnoud Six 
Arnoud  is na een slopende ziekte van 3 jaar overleden. Menzo en Alex waren bij de afscheidsdienst 
aanwezig die een zeer bijzonder en persoonlijk karakter had. Arnoud had te kennen gegeven dat de 
mensen in plaats van bloemen een donatie zouden kunnen doen voor een nog nader te bepalen doel 
in Belize.  Hiermee is een bedrag van € 15.000 beschikbaar gekomen. De besteding van dit bedrag 
moet nog nader bekeken worden. Tijdens de vergadering zijn verschillende voorstellen gedaan, 
variërend van een boot, meer, kreek of bos naar hem te vernemen. Of een uitkijkpunt. Dit moet in 
eerste instantie worden afgetast bij Heron en Caspar. 
Het bestuur zal de mensen die hebben gedoneerd persoonlijk bedanken. 
 
Het bestuur zal zich beraden over het mogelijk aantrekken van een nieuw bestuurslid. 
 
3. Notulen vergadering 28 augustus 2017  
De bij punt 6 genoemde via de traditionele fondswervingsactiviteiten binnen gekomen bedragen zijn 
nog niet bijgeschreven op de rekening van ITCF.  Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren.  
Vervolgens worden de notulen goedgekeurd. 
 
4. Northern Biological Corridor 
Heel veel dank is verschuldigd aan Heron en Caspar voor hun inspanningen bij het tot stand komen 
van deze corridor, waardoor dieren zich nu vrij en beschermd kunnen bewegen tussen de drie 
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beschermde gebieden. Het is een uniek project, het eerste in dit deel van Amerika. De traditionele 
rechten van de lokale bevolking zullen hierbij zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Dat kunnen we 
rustig aan Heron overlaten. 
De rapportage van Caspar tijdens het proces van het tot stand komen van de corridor was heel 
zorgvuldig, waarvoor we hem ook veel dank verschuldigd zijn. 
 
5. Verdere ontwikkelingen in Belize 
De eerste Newsletter van CSFI is door het bestuur ontvangen.  
De resultaten van de in 2016 genomen sedimentmonsters in het Shipsterngebied zijn in Zwitserland 
geanalyseerd en de wetenschappelijke resultaten zijn bekend gemaakt en worden aan een 
gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift aangeboden voor plaatsing. Dit zal op korte termijn 
gebeuren. 
Er worden verontrustende berichten ontvangen over een verdere verontreiniging van de wateren 
rond Shipstern met pesticiden. Er zijn enkele vissoorten verdwenen en de vogelstand loopt verder 
terug. Ook blijken koralen te zijn aangetast. 
 
Het bestuur is akkoord met het reserveren van ca. € 15.000 voor verder onderzoek naar het 
voorkomen van pesticiden in de Chetumal Bay, Shipstern lagoon en Bacalar Chico. Hiertoe zullen 
monsters worden genomen van water en sediment, die in Zwitserland zullen worden geanalyseerd. 
 
6. Fondsenwerving 
Er is dit jaar tot nu toe in totaal € 650.000 binnengekomen en te verwachten is nog ca.  € 300.000. 
Daarnaast is er binnengekomen € 15.000 aan donaties voor Arnoud en € 8.500 van de Vrienden van 
Belize. 
Dit jaar is al voor bijna.  € 400.000 besteed aan Belize. Voorgesteld wordt om het verzoek van CSFI 
voor USD 515.000,- aan lopende kosten goed te keuren. Mogelijk dat een deel al dit jaar ten laste 
wordt gebracht. Het bedrag zal in 2019 in verschillende tranches worden overgemaakt. 
Mogelijk dat er nog andere verzoeken binnen komen. De gelden zullen anders beheerd/besteed 
worden conform de nog te bespreken notitie onder 8. 
 
Ook zijn er weer mooie bedragen binnengekomen via de traditionele fondswervingsactiviteiten. 
Moneyspinner jan t/m sept 2018                    € 25.300 
Buttons  jan t/m sept 2018                     € 5.000 
Rondleidingen jan t/m sept.2018                                  € 4.000 
Oliebollen/glühwein winter 2017/18                            € 2.700 euro bruto 
Wandelen door Mangrove 2018 via Globeguards      € 3.600 
Reis Belize 2018 via Globeguards                                   € 8.500 bruto (€ 5.000 netto) 
 
Op de Globeguardsveiling oktober 2018 zijn weer belevenissen weggegeven die netto rond de  
€ 6.500 netto gaan opleveren, namelijk een reis naar Belize en twee rondleidingen in Burgers’ Zoo 
met avondeten.   
 
7. Financieel beleid 
Zie “Notitie verkenning financieel beleid 2018” die u van de penningmeester hebt ontvangen. Deze 
kan ook vanuit de Dropbox worden gedownload. De notitie zal op de website worden geplaatst en 
ieder jaar worden herzien. 
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8. Aansprakelijkheidsverzekering voor de stichting en bestuurders 
Er is de mogelijkheid om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor bestuurders en 
commissarissen tot een limiet van € 2.500.000. Premiekosten € 500 per jaar. 
De penningmeester stelt dat de bestuurders van ITCF-NL geen handelingen verrichten die deze 
verzekering noodzakelijk maken. De vergadering vindt het daarom unaniem niet nodig deze 
verzekering af te sluiten. 
 
9. Vrienden van Belize 
Er zijn op dit moment ongeveer 90 Vrienden. In juni is er weer een bijeenkomst voor de Vrienden 
georganiseerd. 
 
10. Toerisme 
De uitbreiding van de lodge in Shipstern met 4 kamers is voor het komende toeristenseizoen gereed.  
Het komende seizoen zullen er weer meer reizen naar Belize worden georganiseerd dan verleden 
jaar en wel vier. Er is zelfs een wachtlijst! Deze reizen vinden allemaal in februari en maart plaats. Er 
is dus nog duidelijk meer ruimte voor meer toeristen in de maanden ervoor en er na.  
De reizen kunnen nog steeds zeer voordelig worden aangeboden tegen de daadwerkelijk gemaakte 
kosten: € 1400 voor 14 dagen, inclusief de reis via Atlanta of Houston. Van dit bedrag blijft € 550 
achter voor CSFI. 
 
Er dient vervanging te komen voor Constanze die tot nu toe alle reizen naar Belize heeft 
georganiseerd en begeleid. Handhaving van de kwaliteit van deze eco-reizen dient daarbij voorop te 
staan. 
In de toekomst zal CSFI meer moten gaan genereren uit het toerisme om in de toekomst meer op 
eigen benen te kunnen staan dan tot nu toe het geval is. 
 
 
11. Wat nog ter tafel komt  
Daar er geen verdere vragen zijn, sluit de voorzitter om 12.45 de vergadering. 
 
 
 
                             
 
 
 
Maut Star Busmann    Maarten Bijleveld van Lexmond 
Secretaris     Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 


