Jaarverslag 2020 Lucie Burgers Stichting te Arnhem

De “Stichting tot Bevordering van Gedragsonderzoek van Dieren ‘Lucie Burgers’” werd opgericht op
3 september 1980 ten overstaan van mr. H.M. Sasse, destijds notaris te Arnhem. Sindsdien zijn de statuten
niet gewijzigd.
De statutaire doelstelling van de Stichting is als volgt:
de bevordering van het onderzoek van het gedrag en de ecologie van dieren, in de ruimste zin van het woord,
zowel in gevangenschap als in de natuur, teneinde te komen tot een duurzaam beheer van dieren, hun
populaties en hun leefmilieu en -condities
De stichting houdt adres aan het Antoon Van Hooffplein 1 te 6816 SH Arnhem, tel.026-4450373. Het fiscaal
nummer van de stichting is 8102.62.083. De Stichting heeft bij de belastingdienst de ANBI-status
aangevraagd en verkregen.
Het bestuur van de Stichting bestond op 1 januari 2020 uit de volgende zes leden:
-

De heer mr. A. Marcouch (voorzitter)

-

De heer drs. A.P.J.M. van Hooff (secretaris)

-

De heer prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff

-

De heer prof. dr. M. Naguib

-

De heer mr. M. Schellingerhout (penningmeester)

-

Mevrouw prof. dr. E.H.M. Sterck

De heer J.A.R.A.M. van Hooff maakt vanaf het oprichtingsjaar van de Stichting deel uit van het bestuur, dus
heeft in 2020 op bescheiden wijze zijn 40-jarig-jubileum mogen vieren.
Er werd in het verslagjaar vergaderd op 2 juli en op 8 december.

In het verslagjaar werden meerdere verzoeken om financiële ondersteuning ontvangen. Aan de volgende
projecten is in totaal € 38.655,33 (*) aan subsidies toegekend:
•

Onderzoek naar de invloed van apex-predatoren op het graasgedrag van zeeschildpadden en
zeekoeien in het Caraïbisch gebied: € 16.900,-.

•

Onderzoek naar de invloed van de ecologisch-sociale omgeving op de ontogenese van multimodale
communicatie bij chimpansees : € 7.891,33.

•

Onderzoek naar de reactie van watervogels op verstoring door mensen rond de Nijl : € 3.600,-.

•

Onderzoek naar het leren van guppen in hun natuurlijke habitat: € 3.948,-.

•

Onderzoek naar de reactie van dolfijnen op toerisme-gerelateerde verstoring: € 6.226,-.

(*) N.B.: de hoogte van dit bedrag komt niet overeen met het genoemde bedrag in de jaarrekening 2020 omdat de subsidie van het project ‘Do
bonobos and chimpanzees show inter- and intra-species differences in social tolerance and cooperation’ ten bedrage van € 17.900,- reeds in het jaar
2019 is toegekend (en betrokkene hiervan ook in 2019 in kennis is gesteld) en derhalve in het jaarverslag van 2019 is meegenomen. Uitbetaling vond
plaats in januari 2020.

De Stichting heeft in het onderhavige jaar twee legaten en een schenking ontvangen.
Ook in dit verslagjaar heeft het bestuur het duurzame beleggingsprofiel gevolgd. Ondanks de coronacrisis is
er - mede dankzij wat aanpassingen - een positief beleggingsresultaat geboekt.
Voor het overige waren er geen bijzonderheden.
Aldus vastgesteld d.d. 11 mei 2021.

