International Tropical Conservation Fund (ITCF-Nederland)
Notulen van de zomervergadering van het Bestuur
op 4 juli 2020 (TEAMS-vergadering)
Aanwezig
Maarten Bijleveld van Lexmond (voorzitter), Alex van Hooff (vicevoorzitter),
Maut Star Busmann (secretaris), Menzo Kwint (penningmeester), Constanze Mager (lid)
Agenda
1. Opening
2. Notulen vergadering 13 december 2019 en goedkeuring daarvan
3. Vaststelling jaarrekening en afwikkeling natte handtekeningen
4. Financieel jaarverslag 2019 en vooruitblik
5. Wat verder ter tafel komt
6. Sluiting
1. Opening
De voorzitter, Maarten Bijleveld van Lexmond, opent om 11.00 de vergadering en heet
iedereen welkom.
2. Notulen vergadering 13 december 2020
Punt 3: “Na inlijving van Warre Bight zal het project gebied ruim 26.000 hectare groot zijn”.
Dit moet zijn: “Ongeveer 43.000 hectare”
Verder zijn er geen opmerkingen en worden de notulen goedgekeurd.
3. Vaststelling jaarrekening en afwikkeling natte handtekeningen
De jaarrekening 2019 wordt unaniem goedgekeurd. Wat betreft Warre Bight zal het bedrag
voor de aankoop naar verwachting in week 28 worden overgemaakt. Hiervoor is € 1.266.000
gereserveerd en dit bedrag staat op een escrow account van ITCF.ch.
4. Financieel jaarverslag 2019 en vooruitblik
Door de Covid 19 crisis zullen de inkomsten van ITCF voor 2020, zoals het zich nu laat
aanzien, fors lager zijn dan vorig jaar en 2018. Gelukkig is de vermogenspositie zodanig dat
hoogstwaarschijnlijk aan toezeggingen voor CSFI volledig kan worden voldaan.
Een tegenvaller is ook dat de toerisme inkomsten in Belize vanwege de totale lockdown veel
lager zijn.
De penningmeester wordt gecomplimenteerd voor zijn degelijke werk.

5. Wat verder nog ter tafel komt
Bij dit punt gaat alle aandacht naar de ontwikkelingen in Belize.
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Alex van Hooff:
• Ondanks de vele crises lijkt het erop dat Belize er goed doorheen komt. Er gebeurt
veel positiefs. Hij deelt mee dat over het beheer van de laatste stukken bos in Noord
Belize (100.000 hectare) op het moment gesprekken gaande zijn.
• Het toevoegen van het oostelijk deel van Warre Bight aan het bestaande
projectgebied wordt binnenkort afgerond.
• In het bestuur van ITCF hebben op het moment teveel buitenlanders zitting door het
vertrek van een van de Belizaanse bestuursleden.
• Heron Moreno heeft Mexico kunnen verlaten en heeft in Belize 2 weken in
quarantaine doorgebracht. Hij kan nu weer volop actief zijn in Shipstern.
Constanze Mager:
• In september gaan de schoolprojecten in Shipstern weer van start.
• De airport van Belizes City staat gaat waarschijnlijk 15 augustus weer open, waardoor
het toerisme weer een beetje op gang kan komen.
• Volgend jaar zijn er wellicht weer bezoeken aan het project mogelijk.
• De staf in Shipstern krijgt een brandweeropleiding om beter om te gaan met de
grote branden die dit jaar plaatsvonden door de extreme droogte.
Maarten Bijleveld:
• De gesprekken over het toevoegen van Bacalar Chico National Park en Marine
reserve een het projectgebied ontwikkelen zich positief.
• Een slecht ontwikkeling is dat de Mennonieten aan de Mexicaanse kant van de grens
op grote schaal pesticiden gebruiken (neonics). Dat is op het moment een groot
probleem en duidelijk te merken aan het verdwijnen van indicatoren zoals vlinders.

6. Sluiting
Daar er geen verdere vragen zijn, sluit de voorzitter om 11.45 de vergadering, nadat de
vicevoorzitter de hoop heeft uitgesproeken dat de volgende vergadering weer “live”
gehouden kan worden.

Maut Star Busmann
Secretaris

Maarten Bijleveld van Lexmond
Voorzitter
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