STICHTING OUWEHAND ZOO FOUNDATION
Rhenen

Hoofdpunten uit het beleidsplan 2017-2020
1.

Inleiding

De Stichting Ouwehand Zoo Foundation (“Stichting”) is op 13 juli 2007 opgericht ter ere van het 75jarig bestaan van Ouwehands Dierenpark. Met het instellen van deze Stichting werd een platform
gecreëerd om natuur en milieu te beschermen en projecten op dit terrein financieel te
ondersteunen. De rechtsvorm van de Stichting heeft als voordeel dat een optimale rechtszekerheid,
een goede en transparante bedrijfsvoering en een non-profit karakter kunnen worden gewaarborgd.
Een kopie van de statuten is bijgevoegd (bijlage 1).

2.

Doelstelling

Het doel van de stichting is het beschermen en in stand houden van de in het wild en de vrije natuur
levende soortgenoten van de in Ouwehands Dierenpark the Rhenen levende dieren en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.
De Stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

3.

Fondsenwerving

Het vermogen van de Stichting zal worden opgebouwd door donaties en subsidies, schenkingen,
erfstellingen en legaten.
De kosten van werving van gelden en beheer van de Stichting zullen in redelijke verhouding staan
tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de Stichting. Tot op heden zijn er nog niet of
nauwelijks kosten gemaakt voor werving van gelden.

4.

Fondsenbeheer

Het bestuur van de Stichting heeft zich vanaf de eerste ontvangen schenking op het standpunt
gesteld dat de ontvangen gelden op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd. Daartoe
wordt een deel van de ontvangen schenkingen aangehouden op een rentedragende rekening bij de
Rabobank.
Het beleggen van het vermogen zal zoveel mogelijk risicoloos dan wel risicolaag zijn.

5.

Schenkingen/bestedingen

Het voornemen bestaat dat de schenkingen en het netto resultaat (netto resultaat is het bruto
beleggingsresultaat verminderd met (i) de te maken kosten, (ii) de verwachte inflatie en (iii) de te
maken kosten van werving van gelden en beheer van de Stichting) in zijn geheel (doch minstens
90%) in elk jaar of eventueel in het daaropvolgend jaar wordt uitgegeven aan schenkingen aan
projecten die vallen binnen de doelomschrijving van de Stichting.
De uitkeringen die door de Stichting worden gedaan kunnen de vorm hebben van een eenmalige
gift, dan wel van een langjarige uitkering. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op
een vaste vorm van aanwending. Elk bestuurslid kan een project voorstellen. Het bestuur zal met
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen beslissen over de naar voren gebrachte
voorstellen van de bestuursleden.
Belangrijk is dat de te steunen projecten aan de criteria van OZF voldoen en dat referenties zijn
nagetrokken. Criteria van OZF voor projecten zijn dat het gaat om goed georganiseerde,
kleinschalige projecten waarin soortgenoten van dieren die in Ouwehands Dierenpark leven
centraal staan. Voorts is het van belang dat er wordt samengewerkt met lokale organisaties en er
een educatieve component is. De stichting geeft er de voorkeur aan om alleen NGO’s (Nongovernmental Organisations) te steunen.
De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit
van de voorziene werkzaamheden van de Stichting.

6.

Verantwoording

De voorzitter zal jaarlijks een verslag maken over de door de Stichting gesteunde projecten
vergezeld van de nodige informatie over het desbetreffende project.

7.

Beleidsvoornemens

Het bestuur van de Stichting verwacht de komende jaren de Aspinall Foundation en Red Panda
Rangers, Elephant Foundation, Reuzenpanda’s en onderzoek financieel te blijven ondersteunen.
Er wordt gewerkt aan een samenwerking met de Wageningen Universiteit voor wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de bescherming van de reuzenpanda.
De zichtbaarheid van OZF projecten moet verbeterd worden in Ouwehands Dierenpark. Door de
zichtbaarheid te vergroten zal ook werving van fondsen ion de toekomst vergroot kunnen worden.
Graag wil het bestuur de fondsenwerving via andere kanalen uitbreiden. Daartoe zal een plan van
aanpak opgesteld gaan worden.

