Jaarverslag 2016

Bestuurssamenstelling
In het verslagjaar 2016 bleef de bestuurssamenstelling onveranderd, zodat de volgende personen
in het bestuur zitting hadden.
 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 werd één bestuursvergadering gehouden en wel op 18 februari 2016.
Donateursbestand
Helaas ontvangt de stichting met ingang van het jaar 2015 geen bezoekerslijsten meer. Daardoor
is het niet meer mogelijk om de Nederlandse en Belgische bezoekers van de Galápagos Eilanden
aan te schrijven ter werving van nieuwe donateurs. Momenteel beraadt het bestuur zich dan ook
op één of meerdere alternatieve manieren om, bijvoorbeeld met inzet van de website, nieuwe
donateurs te werven. Genoemd probleem heeft zoals verwacht een negatieve invloed op het
donateursbestand.
Per 1 januari 2017 bedroeg het aantal Nederlandse donateurs 242 (ter vergelijking 266 per 1-12015 en 260 per 1-1-2016) en het aantal Belgische donateurs 15 (in beide voorgaande jaren 16
respectievelijk 15). Het aantal Vrienden voor het Leven bedroeg evenals voorgaand jaar tien.
Charles Darwin Foundation (CDF)
Na de in het Jaarverslag 2014 gemelde financiële en organisatorische problemen binnen de CDF
en de in het Jaarverslag 2015 gemelde aanstelling van Arturo Izurieta als de nieuwe executive
director lijkt de rust binnen de Charles Darwin Foundation te zijn teruggekeerd.
In 2015 en 2016 hebben mede door deze problemen geen donaties aan de CDF plaatsgevonden.
Momenteel voert het bestuur overleg met de CDF over een eerstvolgende donatie gericht op het
werk van de Foundation op gebied van natuurbehoud op en rond de Galápagos Eilanden.
Galapagos Matters, Nieuws en Nieuws Online
Ook in 2016 werden Galapagos Matters, het door de Britse Galapagos Conservation Trust
geproduceerde en beschikbaar gestelde Magazine en ons eigen Galápagos Nieuws en Nieuws
Online in pdf-vorm aan onze donateurs verzonden. Donateurs zonder emailadres ontvingen
genoemde uitgaven, zoals voorheen, per post. Genoemde digitale verzending betekent uiteraard
een aanzienlijke besparing op druk- en verzendkosten.
Website
Ook in 2016 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. In toenemende mate maken bezoekers van de website gebruik van

de mogelijkheid om je via de website op te geven als donateur van de stichting dan wel voor de
mogelijkheid om de nieuwsbrieven te ontvangen.
Vriendendag 2016
De Vriendendag 2016 vond plaats op zaterdag 19 november in de Botanische Tuinen Utrecht.
Daar verzorgde Dr. Rampal S. Etienne, Associate Professor aan de Universiteit van Groningen,
Institute for Evolutionary Life Sciences, de lezing “Zijn de Darwinvinken uitgeëvolueerd? Hoe
soorten komen en gaan.” Ongeveer 40 Vrienden en andere belangstellenden woonden de
bijzonder interessante lezing bij. Daarbij stond de door Dr. Etienne en medewerkers opgestelde
theorie die ontstaan en uitsterven van soorten probeert te verklaren, centraal. Dankzij de
geïsoleerde ligging van de Galápagos Eilanden is juist deze archipel bij uitstek geschikt om
dergelijke evolutionaire studies te verrichten. Dankzij een donatie van een externe relatie en de
vrijwillige bijdragen “uit de zaal” werden de gemaakte kosten ook ditmaal geheel opgevangen
worden.
GlobeGuards
Ook dit jaar vertegenwoordigden de bestuursleden Ans Thurkow en Caroline van der Mark de
Vrienden tijdens de jaarlijkse vergaderingen van de GlobeGuards, voorheen de Federatie voor
Internationale Natuurbescherming (FIN). Tevens waren zij aanwezig op de door GlobeGuards
georganiseerde Dag van de Natuur, die traditiegetrouw plaats vond op 4 oktober in Burgers’
Zoo. Op vrijdag 15 april 2016 vertegenwoordigden 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 werd gehouden.
Rhenen, 20 augustus 2017
F.J. Engelsma, secretaris

