Jaarverslag 2015

Bestuurssamenstelling
In 2014 trad Daan Wensing al op eigen verzoek terug als bestuurslid en werd hij benoemd tot
adviseur van het bestuur. Mede door verandering van zijn werkkring, van IUCN naar IDH
Sustainable Trade Initiative, en wederom op diens verzoek heeft het bestuur op de de
bestuursvergadering van 30 maart 2015 besloten om Daan Wensing te schrappen als adviseur.
Op de bestuursvergadering van 26 augustus 2015 werd Analucia Jaramillo Villacis, juriste,
voormalig medewerkster van de Ambassade van Ecuador in ’s-Gravenhage en momenteel bezig
aan een promotieonderzoek aan de Universiteit van Leiden, aangesteld als lid van het bestuur.
Daarmee is de samenstelling van het bestuur van de Stichting als volgt:
 A.M. Cleef, voorzitter
 Mw. A.D. Thurkow-Hartmans, vice-voorzitter
 F.J. Engelsma, secretaris
 H. Hageman, penningmeester
 Mw. A. Jaramillo Villacis, lid van bestuur
 Mw. C. van der Mark, lid van bestuur
 R.S. de Groot, lid van bestuur
 A. Harmanny, lid van bestuur
In het verslagjaar 2015 werden één buitengewone bestuursvergadering (6 januari 2015) en twee
“reguliere” bestuursvergaderingen (30 maart en 26 augustus 2015) gehouden.
Donateursbestand
In voorgaande jaren werd de stichting steeds in staat gesteld om de Nederlandse en Belgische
bezoekers van de Galápagos Eilanden, aan de hand van de bezoekerslijsten beschikbaar gesteld
door het Galápagos National Park, aan te schrijven ter werving van nieuwe donateurs. Helaas
werden met ingang van 2015 genoemde bezoekerslijsten niet meer verstrekt en is het zeer de
vraag of dat in de toekomst wel weer het geval zal zijn. Momenteel beraadt het bestuur zich op
één of meerdere alternatieve manieren om, onder andere met inzet van de website, nieuwe
donateurs te werven. Het is aannemelijk dat bovengenoemd probleem een negatieve invloed
heeft gehad op onderstaande aantallen.
Bedroeg het aantal donateurs per 1 januari 2015 266 Nederlandse en 15 Belgische, per 1 januari
2016 was het aantal Nederlandse donateurs licht gedaald tot 260 (waarvan 13 “minimale”),
terwijl het aantal Belgische donateurs met 16 (waarvan één “minimale”) gelijk is gebleven. Het
aantal Vrienden voor het Leven is gestegen van acht naar tien.
Charles Darwin Foundation (CDF)
De in het Jaarverslag 2014 gemelde financiële en organisatorische problemen binnen de Charles
Darwin Foundation kregen een opzienbarend vervolg in 2015. Ondanks een tamelijk succesvolle
fundraising-actie, ingezet in 2014, bereikte ons halverwege 2015 het bericht dat het contract met
Swen Lorenz, executive director van CDF, niet verlengd werd en dat Arturo Izurieta, voormalig
directeur van Galápagos NP, in zijn plaats werd aangesteld.
Verder mag verwacht worden dat de overheid van Ecuador een positievere en meer
ondersteunende rol dan voorheen ten opzichte van CDF zal gaan spelen. De rol van de FOGO’s
(Vriendenorganisaties) als “Fundraisers” zal blijven bestaan, maar CDF zal zich wel meer gaan

toeleggen op het rechtstreeks verwerven van fondsen in met name de VS. Wat dat betreft wordt
al in 2015 een eerste, aanzienlijk financiëel succes gemeld.
Na de in het Jaarverslag 2014 al gemelde donatie door de Vrienden aan CDF t.b.v. de
natuurhistorische collectie heeft in 2015 geen donatie plaatsgevonden. Momenteel beraadt het
bestuur zich op een eerstvolgende donatie aan CDF in 2016, mits omvang en bestemming in
goed overleg vastgesteld kunnen worden. Verder kan gemeld worden dat de stichting in de loop
van 2015 een legaat ten bedrage van € 27.000 heeft ontvangen. Uiteraard zal ook dat legaat op
termijn ten goede komen aan natuurbehoudsprojecten op de Galápagos Eilanden.
Galapagos Matters, Nieuws en Nieuws Online
In goed overleg met de Galapagos Conservation Trust, de Britse “Vrienden” en tevens uitgever
van Galapagos Matters, is in voor- en najaar van 2016 Matters, in combinatie met ons eigen
Galápagos Nieuws, in pdf-vorm aan onze donateurs verzonden. Tevens is in 2016 begonnen met
het digitaal verzenden van Nieuws Online. Donateurs zonder emailadres ontvangen genoemde
uitgaven, zoals voorheen, nog steeds in gedrukte vorm per post. Genoemde digitale verzending
betekent uiteraard een aanzienlijke besparing op druk- en verzendkosten.
Website
Ook in 2015 is onder leiding van webmaster Azarja Harmanny gewerkt aan het inhoudelijk
verbeteren van de, in 2014 geheel ge-restylde, website, onder andere in de vorm van nieuwe
teksten en actuele informatie. Duidelijk is dat de website in toenemende mate wordt gebruikt als
medium om je op te geven als donateur van de stichting, voor de ontvangst van nieuwsbrieven en
voor het doen van eenmalige donaties. Wellicht kan zo het gat in de werving van donateurs,
ontstaan sinds de stichting niet meer in het bezit worden gesteld van de gegevens van bezoekers
van de Galápagos Eilanden, geheel of gedeeltelijk worden gedicht.
Vriendendag 2015
De Vriendendag 2015 vond plaats vond plaats op zaterdag 10 oktober in het
Universiteitsmuseum Utrecht met als belangrijkste onderdeel de lezing “The Legacy of
Lonesome George” door Henry Nicholls, auteur, wetenschapsjournalist en editor van Galapagos
Matters. Zijn zeer interessante voordracht over Lonesome George en de symbolische rol die deze
in juni 2012 gestorven laatste reuzenschildpad van het eiland Pinta ook in heden en toekomst nog
zal spelen in het natuurbehoud op de Galápagos Eilanden, werd door ongeveer 50 donateurs en
overige belangstellenden bijgewoond. Dankzij een donatie van een externe relatie en de
vrijwillige bijdragen “uit de zaal” konden de gemaakte kosten, onder andere reiskosten spreker
en zaalkosten, nagenoeg geheel opgevangen worden.
Federatie voor Internationale Natuurbescherming (FIN)
Bestuursleden Ans Thurkow en Caroline van der Mark vertegenwoordigen de Vrienden tijdens
de jaarlijkse vergaderingen van de FIN. Traditiegetrouw werd ook op 4 oktober 2015 door de
FIN in Burgers’ Zoo de Dag van de Natuur georganiseerd, die namens de Vrienden werd
bijgewoond door Caroline van der Mark. Namens de Vrienden werd een bezoek aan Diergaarde
Blijdorp met een kijkje achter de schermen bij de Galápagos schildpadden geveild. Op vrijdag 27
februari 2015 vertegenwoordigen Ans Thurkow en Frans Engelsma, onder meer met een
voorlichtingsstand, de stichting op de uitreiking van de Future for Nature Award, een jaarlijks
evenement dat traditiegetrouw eveneens in Burgers’ Zoo wordt gehouden.

Rhenen, 2 februari 2016
F.J. Engelsma, secretaris

