Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Burgers' Zoo Conservation
7 6 6 1 4 7 7 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem

Telefoonnummer
E-mailadres

info@burgerszoo-conservation.nll

Website (*)

www.burgerszoo-conservation.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 6 0 7 0 3 4 9 6

Natuur en milieu
Dieren en planten - Dieren- en plantentuinen
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Stichting gezeteld in Nederland, gesteunde projecten wereldwijd

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Diederik Laman Trip

Secretaris

Bertine van Hooff - Nusselder

Penningmeester

Maarten Schellingerhout

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

In de statuten staan de doelstelling van de stichting als volgt vermeld:
1. het beschermen en in stand houden van de natuur en de natuurlijke ecosystemen
2. het bevorderen voor 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.
Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken, verzamelt de Stichting Burgers' Zoo
vooral fondsen om natuurbehoudsprojecten te ondersteunen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting Burgers' Zoo Conservation beheert en verdeelt gelden die ten baten van
natuurbehoud aan de stichting zijn toevertrouwd. Het bestuur weegt nieuwe
projectvoorstellen, buigt zich over een verdeelsleutel en evalueert aan de hand van
rapportages vanuit de projecten de behaalde effecten voor natuur- en soortbehoud.
Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar, en keurt dan ook de nieuwe
projectaanvragen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

In 2021 ontving de Stichting ontving, zoals in de financiële jaarstukken inzichtelijk,
inkomsten uit een samenwerking met de Goede Doelen Loterijen.

Ook wensen zich particulieren, bedrijven of stichtingen die aan natuurbehoud willen
doneren, zich tot de stichting wenden. De stichting adviseert dan over geschikte
projecten en treedt in voorkomende gevallen als intermediair op tussen geldgever en
projecten in het veld.

Omdat de stichting in continuiteit geloofd wat het effectieve ondresteunen van
natuurbehoudsprojecten betreft, zijn in 2021 meerjaren convenanten gesloten met twee
gegunstigde stichtingen welke Burgers' Zoo Conservation structureel wil steunen:
Future For Nature en ITCF Nederland. Om zekerheid te krijgen over voldoende
inkomsten te genereren om deze verplichtingen na te komen, is in 202 tevens een
garantstelling door Koninklijke Burgers' Zoo BV getekend.
In het rapportjaar ontving de stichting donaties van Stichting Abri voor Dieren; deze
werden zoals overeengekomen besteed aan geselecteerde natuurbehoudsprojecten in
onder meer Belize, India, Bangladesh en Vietnam verdeeld.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

In 2021 zijn de volgende projecten ondersteund:
ITCF Nederland (230.000 euro)
Future For Nature (300.000 euro)
Belize Bird Rescue Centre/Belize (50.000 euro)
Wildtracks Foundation/Belize (50.000 euro)
Silent Forest Campaign/ EAZA voor Indonesië (25.000 euro)
Foundation For Ecological Research Advocacy & Learning/ India (25.000 euro)
Save Vietnam’s Wildlife /Vietnam (25.000 euro)
Ape Action Afrika (25.000 euro) en Creative Conservation Alliance / Bangladesh (25.00

https://www.burgerszoo-conservation.nl/media/jekd1tr0/beleids
plan-burgers-zoo-conservation-def.pdf

Open

De bestuurders van Burgers' Zoo Conservation verrichten hun bestuurstaken
onbezoldigd, net als de vaste adviseurs op gebied van projectselectie.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€
€

140.695

€

+
€

731.937

+
781.449

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

235.310

430.833

+
€

-87.181

430.833

49.512

€

235.310

€

+
€

€
94.615

-87.181

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

322.491

Totaal

€

235.310

+
€

781.449

€

350.616

€

781.449

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

€

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

145.370

Overige giften

€

230.149

Giften

€

375.519

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

€

+

+
0

623.478

€
€

+
623.478

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

375.519

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

756.107

€

Aankopen en verwervingen

€

133.410

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

1.243

Overige lasten

€

2.773

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

623.478

€

190.999

€

71

€

1.575

893.533

€

192.645

-518.014

€

430.833

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

