
STICHTING BURGERS’ ZOO CONSERVATION 
 

 

BELEIDSPLAN 

 

 

 
1. Inleiding 

 

De Stichting Burgers’ Zoo Conservation (kortweg Stichting Conservation) is op 9 december 2019 te 

Arnhem opgericht met het doel om financiële ruggensteun te bieden aan diverse organisaties die 

zich inzetten voor natuurbehoud. De Stichting Conservation is een initiatief van Koninklijke Burgers’ 

Zoo. Burgers’ Zoo wil niet alleen passie en bewondering voor dieren en natuur overbrengen op de 

bezoekers, maar ook op actieve wijze een bijdrage leveren aan natuurbeschermingsprojecten over 

de hele wereld. Naast de beschikbaarheid van kennis en kunde op het gebied van de natuur kan 

Burgers’ Zoo ook bogen op goede relaties die behulpzaam kunnen zijn bij het zo effectief mogelijk 

aanwenden van de gelden. De Stichting Conservation is weliswaar gelieerd aan Burgers’ Zoo en aan 

andere stichtingen van waaruit een lange termijn relatie bestaat met Burgers’ Zoo zoals ITCF en FFN, 

de Stichting Conservation neemt als zelfstandige stichting beslissingen zonder ruggespraak. 

 

Dit beleidsplan is in principe geldig tot 2025. Daarna zal een evaluatie plaatsvinden.  

 

2. Doelstellingen en Strategie 

 

2.1 Kernprincipes van de Stichting Conservation 

Door het steunen en financieel mogelijk maken van natuurbeschermingsprojecten beoogt de 

Stichting een bijdrage te leveren aan het behoud van de natuur en ecosystemen. Op deze wijze wil 

de Stichting Conservation haar steentje bijdragen aan het in stand houden van de mondiale 

biodiversiteit. Bijgevolg beoogt de Stichting ook het grote algemeen belang dat hiermee gediend is 

te bevorderen.  

 

Om dit te bereiken werft de Stichting Conservation fondsen bij het publiek, zowel via donaties van 

bezoekers aan de dierentuin Koninklijke Burgers’ Zoo als via loterijen, en zamelt daarnaast geld in via 

bedrijven. De ambitie is om tussen de half miljoen en twee miljoen euro per jaar te verwerven in de 

komende jaren. 



2.2 Breed maatschappelijk belang 

Aan de motivatie van de Stichting Conservation ligt de overtuiging ten grondslag, dat zij met haar 

doelstellingen een breed maatschappelijk belang dient. De menselijke soort en zijn culturele en 

technische ontwikkeling heeft als schaduwzijde dat het natuurlijke milieu, waarvan wij voor onze 

ontwikkeling en voor ons welzijn afhankelijk zijn, in toenemende mate wordt aangetast. Dit betreft 

allerlei vormen van gebruik, waardoor vernietiging van biotopen, versnippering van landschappen, 

verandering van klimaat en uitroeiing van soorten optreedt en dientengevolge de biodiversiteit – 

soms onherstelbaar – wordt ondermijnd. Tegelijkertijd groeit het besef dat hiermee ook factoren op 

het spel staan die voor de menselijke welzijnservaring nu en in de toekomst van wezenlijk belang 

zijn. Derhalve dienen de doelstellingen van de Stichting Conservation een wezenlijk maatschappelijk 

perspectief, namelijk het behoud van een wereld waarin het mogelijk maar vooral ook de moeite 

waard is om te leven. 

 

 

3. Afwezigheid winstoogmerk 

 

De Stichting Conservation heeft geen winstoogmerk. Eventuele uit de activiteiten van de Stichting 

voortvloeiende opbrengsten komen geheel ten goede aan het verwezenlijken van haar doelstelling. 

 

Mocht het tot liquidatie van de Stichting Conservation komen, dan zal een eventueel batig saldo ter 

beschikking worden gesteld aan een andere ANBI met een soortgelijke doelstelling.  

 

 

4. Werkzaamheden  

 

De Stichting Conservation wil haar doelstelling verwezenlijken door het werven en (tijdelijk) beheren 

van donaties en fondsen waaruit subsidies worden verstrekt aan organisaties/projecten/stichtingen 

die succesvol en efficiënt werk leveren op het gebied van natuurbehoud en natuurbescherming. 

Natuurbeschermingsprojecten over de hele wereld die aan de gestelde doelstellingen voldoen 

komen voor de subsidies in aanmerking. Het werven van de gelden vindt onder meer plaats door 

(bevordering van) actieve benadering van de bezoekers in Burgers’ Zoo en het sluiten van 

arrangementen met loterijen en instellingen. 

 



Ter illustratie van succesvolle natuurbehoudsstichtingen die de Stichting Conservation een warm 

hart toedraagt kunnen ITCF in Belize en Future For Nature genoemd worden. 

 

Aanvragen tot ondersteuning dienen te zijn opgesteld overeenkomstig de richtlijnen die op de 

website van de Stichting Conservation staan vermeld. Ingediende verzoeken worden in principe 

twee maal per jaar in behandeling genomen: in december (sluitingsdatum voor indiening van 

aanvragen 30 november)  en in juni (sluitingsdatum voor indiening van aanvragen 15 mei). Voor 

nadere informatie zij verwezen naar de website van de Stichting (http://www.burgerszoo-

conservation.nl/). 

 

 

5. Het beheer van de middelen en de besteding van het vermogen 

 

De Stichting Conservation is, afgezien van de inkomsten uit haar vermogen, afhankelijk van giften en 

legaten van particulieren en bedrijven die de natuurbescherming en het welzijn van dieren willen 

ondersteunen alsmede van fondsen van loterijen.  

 

Het beheer en de regeling van de werkzaamheden van de Stichting Conservation worden 

uitgeoefend door het Bestuur van de Stichting. De financiële middelen en waarden zullen worden 

aangehouden bij de ABN AMRO. Bij de feitelijke beschikking daarover zijn twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden bevoegd. 

 

De Stichting Conservation zorgt ervoor dat er altijd een zodanige financiële buffer aanwezig zal zijn 

dat tenminste twee jaar lang haar eigen kosten, o.a. administratieve kosten, kunnen worden 

voldaan. In eerste instantie streeft zij niet naar vermogensvorming op middellange of langere 

termijn. In beginsel worden er alleen banktegoeden aangehouden en geen effecten. 

 

Ten aanzien van de besluitvorming en de feitelijke werkzaamheden geldt dat besluiten formeel 

genomen worden met minimaal volstrekte meerderheid van stemmen maar dat gestreefd wordt 

naar algemene stemmen. Daarnaast zal steeds advies worden gevraagd van de Adviesraad.  

 

Behalve de Stichting Conservation zelf, kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het 

vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen. 

 

http://www.burgerszoo-conservation.nl/
http://www.burgerszoo-conservation.nl/


Jaarlijks wordt een accountantsverslag opgemaakt door Baker Tilly. Publicatie hiervan geschiedt op 

de website van de Stichting.  

 

 

6. Het Bestuur 

 

Het Bestuur van de Stichting Conservation bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf leden. De 

selectie en benoeming van bestuursleden geschiedt bij coöptatie. In het Bestuur heeft te allen tijde 

één vertegenwoordiger van Koninklijke Burgers’ Zoo zitting. Voorts bestaat de meerderheid van het 

bestuur uit personen die geen relatie met elkaar hebben. Onder relatie wordt in dit verband 

verstaan: bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad, gehuwd, geregistreerd partners 

en/of samenwonende zijn. 

 

Het Bestuur laat zich adviseren door een Adviesraad. In deze Adviesraad kunnen uitsluitend 

personen zitting hebben met aantoonbare kennis op het gebied van de natuur en de doelstelling van 

de Stichting Conservation. De selectie en benoeming van de Adviesraadleden geschiedt bij coöptatie. 

 

Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur mogen voor hun beleidswerkzaamheden geen andere beloning ontvangen 

dan een vergoeding van gemaakte kosten in het kader van de uitoefening van hun functie.  

 

Het Bestuur waakt tegen elke vorm van belangenverstrengeling en handelt zonder last of 

ruggespraak.  

 

 

7. De administratieve organisatie  

 

Het kantoor van de Stichting Burgers’ Zoo Conservation is ondergebracht bij de administratieve 

dienst van Koninklijke Burgers’ Zoo, Antoon van Hooffplein 3, 6816 SH  Arnhem, tel. 026-4424534, e-

mail info@burgerszooconservation.nl. 

 

 

 



Onder verantwoordelijkheid van het Bestuur van de Stichting Conservation (in dit geval de 

penningmeester) voert het kantoor de financiële beheersmaatregelen uit, waaronder uitkering van 

subsidies en dergelijke. Onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de Stichting Conservation 

verzorgt deze dienst ook de agenderingen en verslagleggingen van de Stichting.  

 

 

Samenstelling Bestuur per 9-12-2019: 

 Jonkheer drs. Diederik Laman Trip, voorzitter 

 Mr. Maarten Schellingerhout, penningmeester 

 Mr. Bertine van Hooff-Nusselder, secretaris 


