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Jaarverslag 2020 Stichting Burgers’ Zoo Conservation te Arnhem 

 

De Stichting ‘Burgers’ Zoo Conservation’ werd opgericht op 9 december 2019 ten overstaan van 

mevrouw Karin Astrid Verkerk, notaris te Arnhem. Sindsdien zijn de statuten niet gewijzigd.  

 

De statutaire doelstellingen van de Stichting zijn als volgt:  

1. het beschermen en in stand houden van de natuur en de natuurlijke ecosystemen 

2. het bevorderen van de belangstelling voor de natuur 

3. het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De Stichting houdt adres aan het Antoon van Hooffplein 1 te 6816 SH Arnhem, tel. 026-4424534.  

Het fiscaal nummer van de Stichting is 860703496. De Stichting heeft bij de belastingdienst de ANBI-

status aangevraagd en verkregen.  

 

Het bestuur van de Stichting bestond op 1 januari 2020 uit de volgende drie leden: 

- De heer Diederik Laman Trip (voorzitter) 

- Mevrouw Bertine van Hooff – Nusselder (secretaris) 

- De heer Maarten Schellingerhout (penningmeester) 

 

Het bestuur wordt ondersteund door een adviesraad, op 1 januari 2020 bestaande uit de volgende 

twee leden:  

- De heer Alex van Hooff 

- Mevrouw Constanze Mager 

 

In het verslagjaar werd vergaderd op 17 maart en 9 juni. 
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In het verslagjaar hebben de bestuursleden van de nog zeer jonge Stichting vooral gewerkt aan 

beleidsstukken, zoals een beleidsplan en een taakomschrijving voor de adviesraad. Ook werd onder 

meer gewerkt aan het realiseren van een website van de Stichting en aan de criteria waaraan 

projectaanvragers die om financiële ondersteuning vragen, dienen te voldoen. Daarnaast is een 

accountant voor de Stichting bepaald en is de ANBI-status aangevraagd en verkregen. Tevens is een 

bankrelatie aangegaan met de ABN AMRO. 

De Stichting ontving inkomsten uit een samenwerking met de Goede Doelen Loterijen.  

In dit eerste boekjaar van de Stichting zijn nog geen natuurbehoudsprojecten in het veld 

ondersteund.  

Aldus vastgesteld 22 juni 2021. 

 


