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Doel; Het bevorderen van projecten die het behoud op lange termijn van natuurlijke
leefgebieden van primaten nastreven en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.

Om haar hoofddoelstelling—impact genereren op het gebied van
natuurbescherming—te behalen, zullen de volgende twee criteria leidend zijn: impact
en urgentie. Met APCT willen wij 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.

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.

Het overgrote deel van de inkomsten van APCT zijn afkomstig van de bezoekers van
Stichting Apenheul. 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 APCT 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.



N.v.t.

APCT levert 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.

https://apenheul.nl/media/1085218/beleidsplan_apct.pdf

https://apenheul.nl/media/1085362/anfjaarverslag2020.pdf
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