Jaarverslag 2014

Bestuurssamenstelling
Tijdens de buitengewone bestuursvergadering van 16 januari 2014 benoemt het bestuur Azarja
Harmanny als lid van bestuur; hij vervangt Daan Wensing die op eigen verzoek wordt benoemd
tot adviseur van het bestuur. Het bestuur van de stichting Vrienden van de Galápagos Eilanden is
daarmee als volgt samengesteld:
 A.M. Cleef, voorzitter
 Mw. A.D. Thurkow-Hartmans, vice-voorzitter
 F.J. Engelsma, secretaris
 H. Hageman, penningmeester
 Mw. C.M. van der Mark, lid van bestuur
 R.S. de Groot, lid van bestuur
 A. Harmanny, lid van bestuur
In het verslagjaar 2014 worden drie bestuursvergaderingen gehouden, een buitengewone
bestuursvergadering op 16 januari 2014 en een tweetal “gewone” bestuursvergaderingen op 24
februari en 27 augustus 2014.
Donateurenbestand
Evenals in voorgaande jaren stelt de Engelse Galapagos Conservation Trust de stichting in het
bezit van de bezoekerslijsten van het Galápagos National Park. Aan de Nederlandse en Belgische
bezoekers zijn ruim duizend brieven geschreven ter werving van nieuwe donateurs. Op initiatief
van de penningmeester worden ook in 2014 donateurs met een betalingsachterstand
aangeschreven en bij uitblijven van betaling uitgeschreven. Per 1 januari 2015 staan op de
donateurslijst 266 Nederlandse (waarvan 13 “minimale”) en 15 Belgische (waarvan één
“minimale”) donateurs. Per 1 januari 2014 waren dat 279 resp. 19 en per 1 januari 2013 268
resp. 18 donateurs. Het aantal Vrienden voor het Leven bedraagt in 2014 acht, in 2013 waren dat
er eveneens acht en in 2012 vijf.
Charles Darwin Foundation (CDF)
In de loop van 2014 wordt duidelijk dat de financiële situatie van de Charles Darwin Foundation
zorgwekkend is en dat de goede verhoudingen tussen CDF en de FOGOs (Friends of Galapagos
Organizations onder druk staan. Eind 2014 start CDF met een, naar zich laat aanzien, succesvolle
fundraising actie en in de loop van 2015 zal duidelijk moeten worden, hoe de toekomst van CDF
er uit ziet. De onderlinge contacten tussen de verschillende FOGOs zijn goed te noemen, een
belangrijke voorwaarde om in goed overleg de inspanningen op gebied van natuurbehoud op de
Galápagos Eilanden op verantwoorde wijze blijvend te kunnen ondersteunen.
Op verzoek van en in goed overleg met de CDF draagt de stichting in de loop van 2014 een
bedrag van $ 25.000 bij voor verbetering en ondersteuning van de natuurhistorische collectie van
het Charles Darwin Research Station.
Website
In de loop van 2014 wordt de website van de Vrienden (www.galapagos.nl) geheel ge-restyled
en zijn de teksten voor een groot deel herschreven, een proces dat in 2015 zal worden voortgezet.

Azarja Harmanny, lid van bestuur, is aangesteld als webmaster; hij zorgt er onder meer voor dat
de website actueel en up-to-date is, en aangesloten op Facebook en Twitter. Bovendien kunnen
bezoekers van de site zich nu ook via de site aanmelden als donateur van de stichting en/of zich
opgeven om de nieuwsbrief te ontvangen.
Galapagos Matters, Nieuws en Nieuws Online
In het najaar van 2014 is met de Galapagos Conservation Trust, de Britse Vrienden en uitgever
van het tweemaal per jaar uit te geven Galapagos Matters, overeengekomen om het tijdschrift
met ingang van 2015 in pdf-vorm aan de stichting beschikbaar te stellen teneinde het digitaal aan
de donateurs van de Vrienden van de Galápagos Eilanden door te sturen. Een en ander houdt in
dat ook Galápagos Nieuws en Nieuws Online met ingang 2015 als pdf per email verzonden
zullen worden. Alleen donateurs zonder email - zelf of in hun naaste omgeving - zullen dan nog
de genoemde uitgaven geprint en per post ontvangen. Een en ander betekent een aanzienlijke
besparing op te maken druk- en verzendkosten en dus dat de hoofddoelstelling, het genereren
van gelden ten behoeve van natuurbehoud op de Galápagos veel efficiënter kan worden
uitgevoerd.
Vriendendag 2014
De Vriendendag 2014 vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 oktober in het Natuurhistorisch
Museum Rotterdam. Voor de plm. 30 aanwezige Vrienden verzorgt Prof. Dr. Fritz Trillmich,
hoogleraar aan de Vakgroep Diergedrag van de Universiteit van Bielefeld (Dtsl.) en deskundige
op gebied van gedrag en ecologie van Galápagos Zeeleeuw, Galápagos Pelsrob en zeeleguaan,
een buitengewoon interessante lezing getiteld “Life between the Sea and Lava”. Daarbij komen
onder meer afkomst, voedsel en mogelijke voedselconcurrentie, duikgedrag, voortplanting en
zorg voor de jongen aan de orde.
Federatie voor Internationale Natuurbescherming (FIN)
Sinds 17 november 2012 is de stichting lid van de Federatie voor Internationale
Natuurbescherming. Evenals in 2013 vertegenwoordigt Caroline van der Mark de stichting op
zaterdag 4 oktober tijdens de door de FIN georganiseerde veiling, Dag van de Natuur, die
wederom plaats vindt in Burgers’ Zoo. Op de veiling wordt onder andere een tweetal
Galápagosfoto’s, van de hand van Martin van Lokven en door de stichting op de veiling
aangeboden, bij opbod verkocht. Op een andere door de stichting beschikbaar gestelde prijs, een
bezoek aan Diergaarde Blijdorp, met een kijkje achter de schermen bij de Galápagos
schildpadden, wordt helaas niet het gewenste bedrag geboden. Op vrijdag 25 april 2014
vertegenwoordigen Ans Thurkow, Frans Engelsma en Azarja Harmanny, onder meer met een
voorlichtingsstand, de stichting op de uitreiking van de Future for Nature Award, een jaarlijks
evenement dat eveneens in Burgers’ Zoo wordt gehouden.
Rhenen, 20 maart 2015
F.J. Engelsma, secretaris

