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Accountants

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 Referentie
26 juli 2022 1002973

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 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 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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.

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

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.



Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,

Baker Tilly (Netherlands) N.V.

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

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 1 103.826 190.910
Overlopende activa 2 260 -

104.086 190.910

Liquide middelen 3 774.584 635.714

Totaal activazijde 878.670 826.624

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Overige reserves 4 878.589 826.511

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

5 
81 113

Totaal passivazijde 878.670 826.624
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND
ARNHEM

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Baten 6 
Ontvangen donaties 259.473 20.463
Verzilverde entreebewijzen 7 - 79
Geoormerkt werven 342.468 470.049

601.941 490.591

Lasten
Lasten 8 549.863 400.203

Totaal van netto resultaat 52.078 90.388

Resultaatbestemming
Overige reserves 52.078 90.388
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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 ANBI-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.

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

31-12-2021 31-12-2020
€ €

1  Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 103.826 190.910

Een voorziening wordt niet noodzakelijk geacht.

2  Overlopende activa

Assurantiepremie 260 -

3  Liquide middelen
ABN AMRO 674.314 468.748
Triodos Bank 100.270 166.966

774.584 635.714

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 

2021 2020
€ €

Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari 826.511 2.001.698
Resultaat boekjaar 52.078 90.388
Kosten ten laste van reserve - -1.265.575

Stand per 31 december 878.589 826.511

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari - 1.265.575
Onttrekking ten gunste van kosten - -1.265.575

Stand per 31 december - -

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

2021 2020
€ €

4  Overige reserves
Stand per 1 januari 826.511 736.123
Uit resultaatverdeling 52.078 90.388

Stand per 31 december 878.589 826.511
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND
ARNHEM

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020
€ €

5  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 81 113
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND
ARNHEM

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 2020
€ €

6  Baten
Ontvangen donaties 259.473 20.463
Verzilverde entreebewijzen - 79
Geoormerkt werven 342.468 470.049

601.941 490.591

7  Verzilverde entreebewijzen
BankGiroloterij - 79

8  Lasten
Donaties 547.972 383.685
Kostprijs verzilverde entreebewijzen - 22
Overige kosten 1.891 16.496

549.863 400.203

Donaties
Donaties CSFI Belize 543.584 383.685
Donaties Dag van de Natuur 4.388 -

547.972 383.685

Overige kosten
Lasten geoormerkt werven - 15.456
Bankkosten 1.378 790
Overige algemene kosten 513 250

1.891 16.496

Arnhem, 26 juli 2022
Stichting International Tropical Conservation Fund

M.F.I.J. Bijleveld van Lexmond A.P.J.M. van Hooff G.M. Star Busmann
Voorzitter Vice voorzitter Secretaris

M.M.H.G. Kwint C. Mager
Penningmeester Bestuurder
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND
ARNHEM

1. Bestuursverslag

In het kort

 Het succes van het project zijn is te danken aan nauwe en efficiënte samenwerking tussen een

kleine groep mensen.

 De lokale gemeenschappen worden steeds meer betrokken bij de activiteiten en de band met hen

wordt versterkt.  

 Monitoring van de biodiversiteit blijft een zeer belangrijke focus in het projectgebied.

 Door de illegale activiteiten in het gebied zijn en blijven de rangerpatrouilles zeer noodzakelijk. Er is

besloten tot een tijdelijke uitbreiding van de staf met 14 mensen. Mede dankzij een Zwitserse donor

zal het aantal controleposten kunnen zal worden uitgebreid.

 De druk van stroperij en illegale houtkap blijft nog steeds hoog, maar gaandeweg onstaat een

redelijke controle.

 Ook het verbouwen van hennep in het project gebied is bijna niet te stoppen.

 De sterk verbeterde accommodaties van onze rangerteams zijn klaar en zien er schitterend uit!

 Begin 2021 was de pandemie helaas nog niet onder controle, waarmee het toeristenseizoen 2021

voor internationale toeristen als verloren moest worden beschouwd. Tegen het einde van het jaar

verbeterde de situatie.

 De Vrienden van Belize hebben in 2021 bijna € 18.000,-- bijeengebracht. Een geweldige prestatie.

 Het aantal actieve Vrienden van Belize is opgelopen naar 150, hetgeen aantoont dat het project

aanslaat bij het grote publiek. 

 Met de ontvangen bijdragen van de Vrienden van Belize is het bestuur van ITCF-NL akkoord gegaan

om een aantal kleine natuurprojecten  te financieren.

 2021 was het eerste jaar van de langdurige samenwerking met Stichting Burgers Zoo Conservation.

1. Ontwikkelingen in Belize

De Covid besmettingen nemen ook in Belize snel af en de staf van ons project is inmiddels
gevaccineerd. Dat geldt niet voor de rest van het land, waar het niet goed gaat met het vaccineren: nog
maar 50% van de bevolking is gevaccineerd. 
Ook is er door de Corona crisis veel sociale onrust ontstaan door grootschalige werkeloosheid. Dit is
duidelijk merkbaar in het projectgebied, waar veel wordt gestroopt om aan voedsel te komen. Heron
Moreno besteedt veel tijd aan het verbeteren van de contacten met de lokale dorps- en andere
gemeenschappen rondom het project , mede om problemen te voorkomen.  Het accent ligt daarbij op de
noodzaak van natuurbehoud duidelijk te maken aan deze gemeenschappen. Er wordt hiertoe ook een
meerjarenplan voor de overheid gemaakt. 
Door de recente regeringswissel ligt een verandering van beleid in de verwachting. 
Maar de fundamenten van ons project zijn dankzij Heron Moreno en Caspar Bijleveld heel sterk waarbij
alles juridisch goed is dichtgetimmerd en dat begint nu zijn vruchten af te werpen, zeker ook voor de
mensen in de omgeving van het project. 
Wat Heron nu doet is heel goed. Door de lokale gemeenschappen bij veel activiteiten te betrekken wordt
de band met hen versterkt.  Voorkomen moet n.l. worden dat je als project arrogant overkomt en alles
wel even voor iedereen zal regelen. 

Monitoring van de biodiversiteit blijft een zeer belangrijke focus in het projectgebied. Dit omvat o.a. het
verzamelen van data, het volgen van de bewegingen van het wild o.a. door middel van camera traps,
het bijhouden van het waterniveau in de lagoons en bepaling van de houtvoorraden in het recent
verkregen Warre Bight.  De rangers zijn nu ten volle betrokken bij deze activiteiten, naast hun
handhavingstaken. 

Door de onveiligheid in het gebied zijn en blijven de rangerpatrouilles noodzakelijk. Maar de
veiligheidssituatie van de rangers blijft ook heel precair. Er is daarom besloten tot een uitbreiding van de
staf met 14 mensen. Ook het aantal controleposten zal worden uitgebreid. Dit alles zal worden
gefinancierd door ITCF-Zwitserland.
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND
ARNHEM

In Shipstern is een ranger ontslagen vanwege stroperij. Deze man had inside information over waar en
wanneer in bepaalde gebieden werd gepatrouilleerd. 
Met name in het recent toegevoegde gebied Warree Bight South is er helaas bijzonder veel
jachtactiviteit waargenomen. 
Naast de stroperij gaat ook de ontbossing in de regio gestaag door. Met name door de Mennonieten
wordt veel gekapt precies tot aan de grenzen van ons project wat bijzonder pijnlijk is om te zien.  
Ook het verbouwen van hennep in het project gebied is bijna niet te stoppen. Een probleem daarbij is dat
onze rangers ongewapend zijn en dus groot gevaar lopen wanneer zij daar tegen optreden. Het enige
wat zij kunnen doen is doorgeven aan de politie die wel mogen ingrijpen. 
Een andere optie is het negeren en ze hun gang laten gaan, wat misschien wel de beste oplossing is. De
rangers hebben ook nog voortdurend te maken met grootschalige stroperij. Ook het optreden daartegen
is levensgevaarlijk. Er zal dan onherroepelijk wraak worden genomen. Het is een wanhopig en
voortdurend gevecht tegen overmachten. 
Gelukkig wordt er heel goed samengewerkt met het Police Department.

Nog een laatste positief punt: de sterk verbeterde accommodaties van onze rangerteams zijn klaar.
Zowel in Shipstern als in Freshwater Creek zien de onderkomens er schitterend uit!

2. Financieel

2021 was het eerste jaar waar de samenwerking met Stichting Burgers’ Zoo Conservation (SBZC) vorm
is gegeven. Dankzij de doorloop van de inkomsten uit hoofde van het Geoormerkt Werven is in 2021
ruim € 342.000,-- ontvangen. SBZC heeft € 230.000,-- gedoneerd. Uiteindelijk is totaal voor kosten bruto
€ 602.000,-- ontvangen en € 544.000,-- gedoneerd aan CSFI. Het beschikbaar vermogen ultimo 2021
bedraagt € 879.000,-- (een toename van € 52.000,--). In het financieel jaarverslag 2021 vindt u meer
details over de financieel situatie van ITCF.

Aan CSFI is voor 2022 een bedrag toegezegd van USD 550.000,--. Met de nieuwe afspraken en het
beschikbaar vermogen zal het geen probleem zijn om aan de toezegging te kunnen voldoen. Eveneens
zijn er genoeg buffers om CSFI minimaal één jaar te kunnen blijven steunen, indien onverhoopt alle
inkomsten zouden wegvallen.

3. Toerisme

Begin 2021 was de pandemie helaas nog niet onder controle, waarmee het toeristenseizoen 2021 voor
internationale toeristen als verloren moest worden beschouwd.  Gelukkig begint tegen het einde van het
jaar het toerisme langzaam weer op gang te komen en vanaf 1 november kon er weer vanuit Europa op
Belize worden gevlogen, zij het voorlopig alleen nog via Atlanta (USA). 
Twee reizen vanuit Zwitserland begin 2022, zijn al bijna volgeboekt. In tussen is er in Shipstern een
toerisme-coördinator aangenomen. 
Constanze Mager zal in december weer naar Belize vetrekken.

4. Vrienden van Belize

De vrienden hebben in 2021 bijna € 18.000,-- bijeengebracht. Een geweldige prestatie.
Het aantal actieve Vrienden van Belize is opgelopen naar 150, hetgeen aantoont dat het project aanslaat
bij het grote publiek. 
Begin september was er een bijeenkomst over toerisme en met name de reizen naar Belize.
Daarbij waren 60 mensen aanwezig. 
Met de ontvangen bijdragen van de Vrienden van Belize is het bestuur van ITCF-NL akkoord gegaan om
een aantal kleine natuurprojecten in Belize te financieren. Het gaat met name om
natuurbehoudsinitiatieven die door de aanhoudende pandemie en de daarmee samenhangende
economische crisis in de problemen zijn gekomen. Het zijn goede projecten waar met kleine bedragen
veel kan worden bereikt. 
De fondsen worden als volgt besteed:
 € 500.- aan het Red Bank Community Project voor de bescherming van de geelvleugel ara.

 € 2.100.- aan het Bird Rescue Centre in Belmopan voor het fokprogramma van de bedreigde
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND
ARNHEM

geelkopamazonepapegaai. 

 € 1.700.-  aan de Sarteneja Alliance for Conservation and Development, en specifiek voor natuur en

milieueducatie van kinderen.

5. Samenwerking met Stichting Burgers’ Zoo Foundation 

In 2021 is de langjarige samenwerking met Stichting Burgers’ Zoo Conservation (SBZC) gestart. SBZC
wil gedurende 12 jaar jaarlijks aan ITCF € 500.000,-- doneren. Met dit bedrag zal ITCF langdurig CSFI
kunnen steunen. Gelet op het specifieke karakter van de inkomsten van de actie Geoormerkt Werven
die ITCF nog rechtsreeks worden overgemaakt zal op de jaarlijkse steun vanuit SBZC de Geoormerkt
werven gelden in mindering gebracht worden.  De verwachting is dat deze jaarlijks zullen afnemen met
als gevolg dat de donatie van SBZC zal toenemen.
De afspraken die ITCF had met de BankGiroloterij worden overgedragen aan SBZC. De samenwerking
biedt meer zekerheid voor een continue ondersteuning daar SBZC namens meerdere stichtingen
afspraken kan maken met de BankGiroloterij. De administratieve lasten zijn dankzij de samenwerking
fors verminderd.

Arnhem,                      juni        2022

Maarten Bijleveld van Lexmond Maut Star Busmann
Voorzitter Secretaris
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