Beleidsplan Stichting
Apenheul Primate
Conservation Trust
Dit plan geeft inzicht in de manier waarop Stichting Apenheul Primate Conservation
Trust (APCT), in onze communicatie: het Apenheul Natuurbehoud Fonds (ANF), haar
doelstellingen wil bereiken. Het APCT is gelieerd aan Stichting Apenheul en het grootste deel van haar fondsen verkrijgt het APCT via deze stichting. Apenheul is een groen
dierenpark midden in de natuur op de Veluwe met ongeveer 35 verschillende soorten
primaten, waarvan de meerderheid vrij rondloopt. Als stichting beoogt Apenheul geen
winst, en alle opbrengsten van het park gaan, naast het verhogen van dierenwelzijn en
ontwikkelingen binnen het park, naar het APCT. De steun die APCT van Apenheul
ontvangt, geeft de stichting zekerheid om de ondersteuning van projecten op de lange
termijn te kunnen garanderen. Zo dragen Apenheul en haar bezoekers dus indirect bij
aan het herstel, behoud en ontwikkeling van natuurgebieden en de bijhorende unieke
primaten. De kennis over primaten in het wild en uitkomsten van internationale
beschermingsactiviteiten van APCT worden gecommuniceerd naar bezoekers van
Apenheul en kunnen gebruikt worden om het welzijn van de dieren in het park te
verhogen. Zo versterken beide stichtingen elkaar.

MISSion:

By conserving primates
in the wild, we aim to
inspire a love for nature
and a change in behaviour towards nature in
our visitors, as well as
gather knowlegde about
wild primates.

Dit beleidsplan bouwt voort op het beleid dat APCT de afgelopen jaren heeft gevoerd.
De daadwerkelijke impact van APCT op bedreigde primatensoorten zal echter meer
centraal staan in de selectie en continuatie van projecten en de lijntjes tussen de
projecten en APCT zullen korter worden. Om dit te bereiken zal APCT meer aandacht
gaan besteden aan het selecteren en monitoren van projecten om daarmee de
daadwerkelijke impact op natuurbehoud te waarborgen. Er zal ook meer aandacht
komen voor natuurbehoud en -ontwikkeling door middel van onderzoek en ecotoerisme.
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Zakelijke gegevens
• Naam
• RSIN
• Vestigingsadres
• Postadres
• Mailadres
• KvK nummer
• Bank

: Apenheul Natuurbehoudfonds (APCT)
: 816129873
: J.C. Wilslaan 31, 7313 HK Apeldoorn
: P.P. Box 97, 7300 AB Apeldoorn
: APCT@Apenheul.nl
: 41042026
: Triodos bank NL06TRIO0197986145

APCT is door de Belastingdienst aangewezen als zijnde een ‘Algemeen Nut Beogende
Instelling’ (ANBI). Daardoor kunnen zowel particulieren als bedrijven de gift van de
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende
regels. Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.

MISSion:

By conserving primates
in the wild, we aim to
inspire a love for nature
and a change in behaviour towards nature in
our visitors, as well as
gather knowlegde about
wild primates.

Visie
Het APCT zet zich in voor de bescherming van primaten en hun leefgebieden in het
wild. Primaten zijn belangrijk voor het in stand houden van een natuurlijke balans in
het ecosysteem waar ze deel van uitmaken. Zo spelen veel primaten een essentiële rol
in ecologische processen, zoals de zaadverspreiding van bomen en planten en daarmee
de regeneratie van bossen. Middels de bescherming van primaten en het in stand te
houden of vergroten van hun leefgebied ondersteunt APCT ook de bescherming van
vele andere diersoorten en planten die in hetzelfde gebied voorkomen. Een grote
biodiversiteit in het beschermde gebied maakt het ecosysteem veerkrachtiger en
gezonder. Dergelijke natuurgebieden zijn van levensbelang voor de lokale bevolking,
het voortbestaan van biodiversiteit en mondiaal als opslagplaats voor koolstofdioxide.
Impact creëren, en dus een daadwerkelijk bijdrage leveren aan de bescherming van
bedreigde primatensoorten, staat centraal.

Strategie en beleid
Het doel van APCT is impact genereren op het gebied van natuurbescherming en
daarom bevordert het fonds (onderzoek naar) natuurbehoud en -ontwikkeling en de
duurzame benutting van de natuur. Het APCT wil mensen inspireren zich in te zetten
voor het behouden van de natuur en draagt bij aan de ontwikkeling van gemotiveerde
natuurbeschermers, natuurbeschermingsorganisaties en de lokale bevolking nabij de
betrokken natuurgebieden. Om dit te bereiken levert APCT een actieve bijdrage aan de
bescherming van verschillende soorten primaten middels het (financieel) ondersteunen
van projecten met een hoge impact. Hierbij ligt de nadruk op in situ soortbehoud. APCT
zoekt zelf haar projecten en selecteert relevante projecten die passen bij de gezamenlijke missie en expertise van APCT en Stichting Apenheul. Dit zijn veelal relatief kleinschalige projecten met een hoge urgentie en impact, waarbij de focus ligt op:
•
•

een sterke link met soorten die in Apenheul leven
duurzaamheid en welzijn van de primaten, natuur en lokale bevolking.

Ook staat APCT open voor relatief onbekende soorten. Het APCT biedt ondersteuning
aan verschillende natuurbehoudprojecten, zowel financieel als middels de uitwisseling
van kennis. APCT ondersteunt een combinatie van relatief kortlopende projecten met
een duidelijke kop en staart en een aantal langdurige projecten, waarbij een lange termijn
betrokkenheid essentieel is om de bescherming van de betreffende soorten te garanderen. Voor deze laatste projecten zal het APCT tenminste iedere drie jaar evalueren of onze
ondersteuning nog steeds urgent is en impact heeft. Ook streeft APCT naar een relatief
intensieve betrokkenheid bij een aantal hoofdprojecten. >>
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Dit houdt in dat APCT voor deze projecten bij voorkeur als hoofdsponsor wil optreden,
deze projecten voor een relatief lange termijn ondersteunt en een duidelijke invloed
heeft op de doelstellingen en daadwerkelijke impact. APCT geeft doorgaans de voorkeur
aan de ondersteuning van projecten die zichzelf kwalitatief hebben bewezen, maar is
ook bereid om nieuwe initiatieven te ondersteunen. APCT staat open voor het ondersteunen van nieuwe projecten en onderzoek door studenten � afhankelijk van het
beschikbare budget.

Realisatie
Het APCT ondersteunt wereldwijd projecten die de bescherming van wilde populaties
primaten en hun leefgebied tot doel hebben. Deze projecten omvatten bijvoorbeeld het
initiëren of steunen van herintroducties, (natuur)educatie, onderzoek en/of de ontwikkeling van de lokale bevolking op het gebied van natuurbescherming en duurzaam
omgaan met de natuur. De bescherming en het herstel van leefgebieden wordt op
meerdere manieren gerealiseerd, onder andere door de fysieke aanwezigheid, het
stichten van beschermde gebieden en het stimuleren van wethandhaving.

MISSion:

By conserving primates
in the wild, we aim to
inspire a love for nature
and a change in behaviour towards nature in
our visitors, as well as
gather knowlegde about
wild primates.

Om haar hoofddoelstelling � impact genereren op het gebied van natuurbescherming �
te behalen, zullen de volgende twee criteria leidend zijn: impact en urgentie. Met onze
bijdrage wil APCT maximaal impact creëren op het welzijn en de bedreigde status van
primatensoorten. Verder moeten projecten urgentie hebben waarbij direct handelen
nodig is om verdere achteruitgang van de soort te voorkomen. Naast impact en
urgentie houdt APCT onderstaande punten in acht bij het realiseren van haar plannen:
•

De focus ligt op soorten die volgens de Rode Lijst van het IUCN een bedreigde
status hebben.

•

APCT ondersteunt bij voorkeur projecten voor primatensoorten (of nauwe verwanten)
die in de diercollectie van Apenheul aanwezig zijn. Op deze manier kan Apenheul
de projecten gebruiken in haar eigen educatie en PR om het publiek van Apenheul
effectief te bereiken en te motiveren het APCT te steunen.

•

Alle projecten moeten duurzaamheid als basis hebben.

•

Projecten bevatten liefst een op de lokale bevolking gericht educatief aspect.
Dit geldt vooral als het stimuleren van de economische ontwikkeling onderdeel
uitmaakt van het te ondersteunen project.

•

APCT richt zich veelal op de ondersteuning van relatief kleinschalige projecten en
ook op minder charismatische of onbekende soorten, zodat haar vaak bescheiden
bijdrage een verschil kan maken.

APCT zal bovenstaande criteria gebruiken om alle bestaande projecten te beoordelen
en zal deze tevens gebruiken bij het selecteren van nieuwe projecten. APCT steunt
ook drie andere type projecten.
1 | Allereerst is een deel van de ondersteunde projecten gekoppeld aan Europese
fokprogramma’s (i.e., Eaza Ex situ Programme, EEPs) waaraan Apenheul deelneemt. Zodoende kan APCT samen met andere EEP-participanten door middel van
een relatief geringe bijdrage een project voor de betreffende soort ondersteunen.
De begeleiding van het project wordt dan meestal door een collega-dierentuin of
betrokken natuurbeschermingsorganisatie gedaan. Wel wordt jaarlijks geïnventariseerd of de bijdrage van APCT daadwerkelijk impact heeft op de in situ bescherming van de betreffende soort.
2 | APCT wil jaarlijks één tot drie studiebeurzen beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek of stages van studenten van universiteiten en hogescholen
bij projecten van het APCT. Studenten zullen hierbij een wetenschappelijke vraag,
die betrekking heeft op de bescherming van primaten, of de impact van projecten
van APCT onderzoeken. >>
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Ook korte expedities, waarin een antwoord gezocht wordt op een dringende
wetenschappelijke vraag, kunnen worden ondersteund, mits dit de aanzet tot
eventuele natuurbeschermingsactiviteiten kan geven waar het APCT overweegt
bij betrokken te worden. Met deze onderzoeksbeurzen levert APCT indirect een
bijdrage aan de ontwikkeling van studenten en stimuleert een potentiele loopbaan
binnen natuurbescherming. De begeleiding van de studenten zal door de betreffende universiteiten of hogescholen worden uitgevoerd.
3 | Daarnaast promoten APCT en Stichting Apenheul ecoreizen naar locaties waar
APCT actief is op het gebied van natuurbescherming, waaronder Madagascar.
Het doel hierbij is het creëren van draagvlak binnen de lokale bevolking om zo het
duurzaam omgaan met de natuur en natuurbescherming te stimuleren. APCT zal
samenwerken met SNP Natuurreizen, een erkende reisorganisatie die voorop loopt
op het gebied van duurzaamheid. SNP doet er alles aan om eventuele negatieve
effecten van hun reizen tot een minimum te beperken, en lopen voorop op het
gebied van CO2-reductie en compensatie. Respect voor de natuur en de lokale
bevolking staan centraal. Tijdens de reizen wordt de belasting op het milieu tot
een minimum beperkt, o.a. door verplaatsingen per bus, auto of vliegtuig te
beperken en zoveel mogelijk te voet de natuur te beleven. De reizen zullen begeleid
worden door een ervaren natuurbeschermer en/of primatoloog om deelnemers
van de reizen te informeren over het belang van natuurbescherming. Op deze
manier laten we mensen zien hoe mooi en divers de natuur op de wereld is en
hopen tegelijk dat meer mensen zich in gaan zetten voor de bescherming van de
natuur. APCT wil zich voor langere termijn inzetten voor dergelijke reizen. Hiermee
hoopt zij een belangrijke bijdrage te leveren aan de duurzaamheid van een natuurbehoudproject door de lokale bevolking een alternatieve bron van inkomsten en
kennis te bieden. Door middel van deze reizen worden lokale gemeenschappen
namelijk economisch gestimuleerd, o.a. doordat zij kunnen verdienen aan bijvoorbeeld entreegelden, het rondleiden van bezoekers en het aanbieden van accommodaties en restaurants. Deze alternatieve inkomstenbron zorgt dat de lokale
bevolking minder druk uit hoeft te oefenen op de natuur om in hun levensonderhoud te voorzien en zal hen motiveren en in staat stellen zich in te zetten voor
hun inkomstenbron: de natuur.

MISSion:

By conserving primates
in the wild, we aim to
inspire a love for nature
and a change in behaviour towards nature in
our visitors, as well as
gather knowlegde about
wild primates.

Organisatie structuur
Stichting Apenheul werkt wereldwijd actief mee aan natuurbehoud en -ontwikkeling,
middels haar fonds genaamd APCT. APCT is een onafhankelijke stichting met ideële
doelstellingen. De Raad van Toezicht van Stichting Apenheul vormt het bestuur van
het APCT. De directeur van APCT (Iris de Winter) legt periodiek verantwoording af aan
het bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit Olaf Prinsen (voorzitter) en Liesbeth
Sterck, Barbara Lamberts, Alfons Willemsen, Frank Verstappen en Gerwin Hop (algemeen bestuursleden). Binnen stichting Apenheul werkt het management van APCT
samen met de werkgroep APCT, die momenteel bestaat uit Martijn Nagel, Roel
Welsing, Thomas Bionda, Susan Fledderus en Min Hsiu Kwang. Deze personen zijn
gekozen op basis van hun expertise en zijn werkzaam in verschillende facetten binnen
de organisatie van stichting Apenheul. Hierdoor wordt een zo breed mogelijk draagvlak
en maximale kennisuitwisseling gecreëerd. De leden binnen de werkgroep kunnen van
jaar tot jaar wisselen. De Code of Governance, die in januari 2019 is ingegaan, is te
vinden op: www.apenheul.nl/media/1395/code-of-governance-stichting-apenheul.pdf.

Financiering
Het overgrote deel van de inkomsten van APCT zijn afkomstig van de bezoekers van
Stichting Apenheul, zoals ook te zien is in de inkomsten van het APCT in 2018 (Fig. 1).
Stichting Apenheul stelt jaarlijks, indien het resultaat het toelaat, een bedrag tussen
de € 40.000 en 100.000 beschikbaar voor APCT om hiermee natuurbeschermingsprojecten te ondersteunen. >>
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Naast de bijdrage van Stichting Apenheul, genereert APCT inkomsten binnen het park
d.m.v. collectebussen, avondopenstellingen, fooien aan de vrijwillige gidsen en andere
acties. Ook de opbrengsten van de rondleidingen komt via de gidsenorganisatie bij
APCT terecht. Tevens organiseert Stichting Apenheul jaarlijks speciale activiteiten,
zoals een APCT-diner of lunchlezingen. Tijdens deze evenementen wordt er aan de
deelnemers een bijdrage gevraagd voor de projecten van APCT. Verder ontvangt APCT
regelmatig donaties van personen of bedrijven en wordt zij als begunstigde in een
testament opgenomen.
Bij een aantal van haar projecten werkt APCT nauw samen met andere organisaties,
zoals Rabo Foundation, Peeze, IUCN en AEECL. Ook is er een aanvraag ingediend toe te
treden tot GlobeGuards, een non-profit federatie van 20 Nederlandse organisaties die
zich richten op natuurbescherming over de hele wereld. In de toekomst wil APCT zich
actiever inzetten op het gebied van fondsenwerving. Vanaf september 2019 is er
daarom een fondsenwerver aangenomen voor Stichting Apenheul, om onder andere
de potentiele bijdragen van bedrijven verder te onderzoeken. Meerdere bedrijven
hebben door de jaren heen het werk van APCT ondersteund en deze sponsoring zal in
het park kenbaar gemaakt worden. Deze communicatie kan voor de betrokken bedrijven veel naamsbekendheid en goodwill opleveren en kan motivatie creëren om het
APCT op langere termijn of meer intensief te steunen.

MISSion:

By conserving primates
in the wild, we aim to
inspire a love for nature
and a change in behaviour towards nature in
our visitors, as well as
gather knowlegde about
wild primates.

Continuïteitsreserve
Het APCT streeft ernaar gerealiseerde inkomsten zo snel mogelijk te besteden aan
haar doelstellingen. Uiteraard dient het voortbestaan van de organisatie en daarmee
het voortbestaan van de ondersteunde projecten te worden gewaarborgd. Het APCT
stelt zich daarom ten doel een totaal vrij besteedbaar vermogen, de zogenaamde
continuïteitsreserve, aan te houden die maximaal gelijk is aan de verplichtingen die
APCT is aangegaan. Hiermee voldoet het APCT ruim aan de richtlijn Reserves Goede
Doelen van de VFI. Conform deze richtlijn mag de continuïteitsreserve niet meer
bedragen dan anderhalf maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.

Overige inkomsten 10%

Directe fondsenwerving 3%

Sleutelhangers 2%
Buttons 6%

Gidsenrondleidingen 14%

Apenheulbijdrage 54%

Arrangementen 4%
Park donaties 7%
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Figuur 1 Inkomsten APCT over het jaar 2018 (let op: dit is een momentopname)

Communicatie
Organisaties die steun ontvangen van APCT zijn verplicht dit te noemen in publicaties,
websites en andere vormen van communicatie. Zelf communiceert APCT de resultaten
van haar projecten naar de bezoekers van Apenheul, o.a. via educatieve borden in het
park, de website, het jaarverslag (i.e., ZooJaar) en sociale media, met als doel:
•
•
•
•

bewustzijn te creëren voor het belang van natuurbescherming
handvaten te bieden om een steentje bij te dragen aan natuurbescherming
bezoekers kennis te laten maken met de belangrijke rol van dierentuinen voor
natuurbescherming, en hen mee te geven dat ze met hun bezoek een steentje
bijdragen aan de bescherming van primaten in het wild
het vergroten van de bekendheid met het APCT.

MISSion:

By conserving primates
in the wild, we aim to
inspire a love for nature
and a change in behaviour towards nature in
our visitors, as well as
gather knowlegde about
wild primates.

We hopen dat dit vervolgens bij bezoekers van Apenheul een grotere betrokkenheid bij
wereldwijde natuurbescherming tot gevolg heeft. APCT streeft ook een intensieve
communicatie tussen alle medewerkers van Apenheul en het management van APCT
na. APCT communiceert haar plannen, doelstellingen en behaalde resultaten intern,
o.a., in de werkgroep APCT, het wekelijkse interne nieuwsoverzicht (i.e., Weekdier), het
digi-scherm in de kantoorruimte en tijdens missie meetings. Een korte lijn met de
gidsen en dierverzorgers van Apenheul is essentieel. APCT communiceert daarom
direct met de gidsen en dierverzorgers door middel van het geven van lezingen, het
organiseren van gidsenavonden en via de gidsennieuwsbrief. De verstrekte informatie
en updates over APCT kunnen als input gebruikt worden in gidsenrondleidingen en
dierpresentaties.
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