Jaarverslag 2016 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 gedragh 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 2016 uit de volgende 5 leden:
-

De heer drs H.J. Kaiser (voorzitter)

-

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

-

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

-

De heer prof.dr. M. Naguib (als opvolger van dr. M.H. den Boer)

-

De heer mr M. Schellingerhout

Er werd in het verslagjaar vergaderd op 6 juli 2016 en 24 dec 2016. In dit jaar is ook afscheid
genomen van Dr. M. Den Boer, die vrijwel vanaf het begin van de Stichting met zijn ervaring,
deskundigheid en wetenschappelijk inzicht een buitengewoon gewaardeerde en wezenlijke
bijdrage heeft geleverd aan het werk van de Stichting
In het verslagjaar werden meerdere verzoeken om financiële ondersteuning ontvangen. Aan de
volgende projecten is in totaal € 25.040,- aan subsidies toegekend:
• Onderzoek naar de reproductieve indicatoren in de complexe vocalisaties van het gewone
penseelaapje (Callithrix jacchus): € 6.355,- .
• Onderzoek naar de invloed van broedselgrootte op de persoonlijkheid van koolmezen (Parus major) en
de mogelijke rol van DNA-mythelatie als een epigenetisch werkende mediërende factor: € 3.000,-.

• Onderzoek naar individuele variatie in terreingebruik, prooikeuze, lateralisatie en de relatie met
persoonlijkheid bij de klapekster: € 7.400,-.
• Onderzoek naar de moeder-kindrelaties bij zeehonden in de Waddenzee; de kwetsbaarheid van
puppies als functie van verstoring en verbreking van deze relatie, o.a. i.v.m. de vraag in hoeverre
opvang van verlaten dieren gewenst is: € 5.885,-.
• Onderzoek naar het sociale gedrag en de ecologie van populaties van Rothschild giraffen in Kenya
ten einde tot locaal aangepaste en geoptimaliseerde beheersmaatregelen van deze in toenemende
mate bedreigde soort (habitat verlies en versnippering) te komen (o.a. verantwoorde
translocaties): € 2.400,-.

In het verslagjaar werd gewerkt aan de modernisering en actualisering van de website van de
Stichting. Daar zijn gedetailleerdere beschrijvingen te vinden van in de afgelopen jaren
ondersteunde projecten.

Voor het overige waren er geen bijzonderheden.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 6 juni 2017

