BELEIDSPLAN

1. Inleiding
De Stichting Lucie Burgers (kortweg Stichting LB) werd op 3 september 1980 te Arnhem opgericht met
het doel wetenschappelijk onderzoek te bevorderen over het gedrag van dieren en de wisselwerking
daarvan met levensomstandigheden, zowel in gevangenschap als in de natuur. Dit betreft zowel
fundamenteel

als

toegepast

onderzoek.

Daarbij

gaat

bijzondere

aandacht

uit

naar

de

welzijnsomstandigheden van dieren als individuen en de omstandigheden van en de voorwaarden voor het
voortbestaan van dieren als soorten.
De Stichting beoogt dit te bereiken door het beheren van een fonds, waaruit subsidies worden verstrekt
voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten, die aan de gestelde doelstellingen voldoen.

2. Doelstellingen en Strategie
2.1 Kernprincipes van de Stichting
Door het steunen en financieel mogelijk maken c.q. het versterken van wetenschappelijk onderzoek op
het gebied van de vergelijkende biologische gedragsstudie beoogt de Stichting te helpen bij het verwerven
van inzichten, die het gezonde voortbestaan van diersoorten kunnen bevorderen, en wel doordat deze
inzichten bijdragen tot maatregelen van behoud en beheer die zijn aangepast aan de aard en natuurlijke
behoeften van de betreffende diersoorten. Zo beoogt de Stichting ook het grote algemeen belang te
bevorderen, dat hiermee gediend is.
Daarbij wordt niet alleen gedacht aan het natuurlijke leefmilieu. De oorspronkelijke leefomgeving van
veel bedreigde soorten kan in vele gevallen helaas niet in zijn natuurlijke omvang en hoedanigheid worden
behouden. Dit geldt niet alleen voor dieren die zich staande houden in de geürbaniseerde wereld, zoals wij
die in de hedendaagse industrielanden aantreffen, maar gaandeweg ook – en in een versnellend tempo – in
landen waar de relatief ongerepte natuur tot voor kort onbedreigd leek. Daarom kan het voortbestaan van
steeds meer diersoorten alleen nog maar verzekerd worden onder omstandigheden die door menselijk
toedoen in verregaande mate geregeld worden.

Deze omstandigheden kunnen nog betrekkelijk natuurlijk zijn, zoals de ecosystemen in nationale parken.
Ze kunnen ook relatief kunstmatig zijn, zoals in kleine reservaten en dierenparken. Naarmate de
omstandigheden beperkter zijn, is er een grotere behoefte aan kennis, die bijdraagt tot het in stand houden
van zowel fysiek als gedragsmatig gezonde populaties, waarbinnen ook voor de individuele dieren een naar
biologische maatstaven aanvaardbaar welzijn haalbaar is. De verwerving van deze kennis is wat de Lucie
Burgersstichting voor ogen staat.

In de naamgeving wordt de dochter van de oprichter van Burgers’ Dierenpark, Johan Burgers, en tevens
grootmoeder van de huidige directeur, Alex van Hooff, geëerd. Samen met haar echtgenoot, Mr. Reinier van
Hooff, heeft Lucie Burgers vele jaren het directoraat van het Dierenpark gevoerd en haar stempel op de
dagelijkse leiding van het Dierenpark gedrukt. Tot op hoge leeftijd heeft zij zich metterdaad ingezet voor de
verzorging en het welzijn van de levende have. De geest van verantwoordelijkheid voor de aan haar zorg
toevertrouwde medeschepselen, die bij degenen die haar kenden diepe bewondering afdwong, vormt dan
ook de motiverende grondslag voor deze naar haar vernoemde stichting.

2.2 Breed maatschappelijk belang.
Aan de motivatie van de Stichting ligt de overtuiging ten grondslag, dat zij met haar doelstellingen een
breed maatschappelijk belang dient. De menselijke soort en zijn culturele en technische ontwikkeling heeft
als een schaduwzijde, dat het natuurlijke milieu waarvan wij voor onze ontwikkeling en voor ons welzijn
afhankelijk zijn, in toenemende mate wordt aangetast. Dit betreft allerlei vormen van gebruik, waardoor
verandering van klimaat, vernietiging van biotopen, versnippering van landschappen, en uitroeiing van
soorten optreedt en dientengevolge de biodiversiteit, soms onherstelbaar, wordt aangetast. Tegelijk groeit
het besef, dat hiermee ook factoren op het spel staan die voor de menselijke welzijnservaring nu en in de
toekomst van wezenlijk belang zijn. Zodoende dienen de doelstellingen van de Stichting een wezenlijk
maatschappelijk perspectief, namelijk het behoud van een wereld waarin het mogelijk, maar vooral ook de
moeite waard is om te leven.

3. Afwezigheid winstoogmerk
De Stichting Lucie Burgers heeft geen winstoogmerk. Eventuele uit de activiteiten van de Stichting
voortvloeiende opbrengsten komen geheel ten goede aan het verwezenlijken van haar doelstelling.
Mocht het tot liquidatie van de Stichting komen, dan zal een eventueel batig saldo ter beschikking worden
gesteld een aan andere ANBI met een soortgelijke doelstelling.

4. Werkzaamheden van de Stichting
De Stichting Lucie Burgers wil haar doelstelling verwezenlijken door tweeërlei activiteit:

1] Het verlenen van geldelijke ondersteuning aan onderzoekingen, die bijdragen tot de bovengenoemde
kennisverwerving. De onderzoeksonderwerpen moeten liggen op het terrein van de theoretische en/of
toegepaste gedragswetenschap en/of van de gedragsecologie. Voor subsidiëring komen in eerste instantie in
aanmerking projecten, die moeilijk langs andere weg steun kunnen verwerven, bijvoorbeeld wanneer het
gaat om voorbereidende studies die tot een gedetailleerdere projectopzet kunnen leiden of om
overbruggingen waardoor stagnatie in projecten kan worden voorkomen. Centraal staat dus de vraag of een
waardevol project dank zij de steun (verder) ontwikkeld kan worden. Doel is niet het verlenen van steun ten
behoeve van studiestages op zich, bijvoorbeeld om studenten de financiële mogelijkheden te bieden deel te
nemen aan projecten die voor hun voortgang niet van zulke steun afhankelijk zijn.
2] Ten dienste van het bovenstaande beoogt de Stichting een fonds op te bouwen en te beheren waaruit
subsidies kunnen worden verstrekt aan projecten, die beantwoorden aan de doelstellingen en criteria van de
Stichting. Ter illustratie is in de bijlage een aantal representatieve voorbeelden gegeven van de vele
tientallen projecten van Nederlandse en buitenlandse onderzoekers die in het recente verleden steun van de
LB-Stichting hebben ontvangen.

Samenwerking
De Lucie Burgers Stichting werkt binnen het non-profit samenwerkingsverband GlobeGuards nauw samen
met andere instellingen die ten doel hebben om het behoud van wilde dieren en planten in hun natuurlijke

omgeving in internationaal verband te bevorderen, met name door het entameren, stimuleren en begeleiden
van activiteiten op het gebied van de bescherming en het ecologisch herstel van natuurgebieden en het doen
van daartoe benodigd onderzoek. GlobeGuards helpt de twintig deelnemende stichtingen bij het opzetten,
ondersteunen en uitvoeren van projecten op lokaal niveau.
Aanvragen tot ondersteuning dienen te zijn opgesteld overeenkomstig de richtlijnen, die op
aanvraag door het secretariaat van de Stichting worden verstrekt. Ingediende aanvragen worden twee maal
per jaar in behandeling genomen: rond de jaarwisseling (sluitingsdatum voor indiening van aanvragen
1 december) en rond juni (sluitingsdatum 15 mei). Nadere informatie wordt gegeven door het secretariaat
van de Stichting.

5. Het beheer van de middelen van de LB-Stichting
De Stichting Lucie Burgers is, afgezien van de inkomsten uit haar vermogen, geheel afhankelijk van
giften en legaten van particulieren en instellingen die de natuurbescherming en het welzijn van dieren in de
geest van Lucie Burgers willen ondersteunen. Burgers’ Zoo is een belangrijke sponsor, maar juicht het toe
wanneer ook anderen aan dit goede doel willen bijdragen.
Het beheer en de regeling van de werkzaamheden van de Stichting wordt uitgeoefend door het
Bestuur van de Stichting. Ter zake van de besluitvorming en de feitelijke werkzaamheden geldt dat besluiten
genomen worden met meerderheid van stemmen en dat geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende
zeggingsmacht heeft. Behalve de Stichting zelf, kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het
vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.
Het beleggingsbeleid is vastgelegd in een beleggingsstatuut. De belangrijkste elementen daaruit zijn
de volgende:
Duurzaamheid speelt een zeer belangrijke rol in het beleggingsbeleid. De United Nations Global
Compact principles worden onderschreven. De strategische middelenverdeling is vastgesteld op 35%
vastrentend en 65% zakelijke waarden. Het beleid inzake zakelijke waarden is gebaseerd op “buy en hold”
en zoveel mogelijk spreiding door gebruik van (duurzame) trackers en aandelenfondsen.

Het bestuur wenst gemiddeld € 20.000,- per jaar uit de directe inkomsten (dividend en
(coupon)rente) uit te geven aan onderzoeksubsidies in het kader van de doelstelling. Het totaal aan
uitkeringen per jaar kan fluctueren afhankelijk van de omvang van de ingediende en als kwalitatief goed
beoordeelde onderzoeksvoorstellen.

6. Het Bestuur
Het Bestuur van de Stichting telt bij voorkeur een oneven aantal, minimaal vijf en maximaal zeven
leden. De selectie en benoeming van bestuursleden geschiedt bij coöptatie.

In het Bestuur heeft zitting een vertegenwoordiger van de Koninklijke Burgers’ Zoo als instellende
instantie. Voorts een vertegenwoordiger van de plaatselijke overheid en wetenschappelijke deskundigen en
deskundigen op beheersgebied.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur mogen voor hun beleidswerkzaamheden geen andere beloning ontvangen
dan een vergoeding van gemaakte onkosten en – indien de tijdsinvestering door omstandigheden beduidend
boven het normaal te verwachten uitgaat – een niet-bovenmatig vacatiegeld. Voor niet-beleidsbepalende
werkzaamheden, met name uitvoerende werkzaamheden, kan in voorkomende gevallen een marktconforme
vergoeding worden toegekend volgens maatstaven, die maatschappelijk aanvaardbaar zijn en passen bij de
status van de Stichting als algemeen belang beogende en dienende instelling.

Het Bestuur waakt tegen elke vorm van belangenverstrengeling en handelt zonder last of
ruggenspraak.

7. De administratieve organisatie van de Stichting.
Het kantoor van de Stichting Lucie Burgers is ondergebracht bij de administratieve dienst van
Koninklijke Burgers’ Zoo, Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH Arnhem, Tel. 026-4424534,

E-mail

info@burgerszoo.nl. De rekening van de Stichting is: ABN-AMRO 70 70 70 988.
Onder verantwoordelijkheid van het Bestuur van de Stichting (in casu de penningmeester) voert het
kantoor de financiële beheersmaatregelen uit, waaronder uitkering van subsidies en dergelijke. Onder
verantwoordelijkheid van de secretaris van de Stichting verzorgt deze dienst ook de agenderingen en
verslagleggingen van de Stichting.

Bestuur (samenstelling per 20-5-2019)
Mr. Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, voorzitter
Prof.dr. Marc Naguib, hoogleraar gedragsecologie, Universiteit Wageningen, bestuurslid
Mr. Maarten Schellingerhout, oud-notaris, Arnhem, penningmeester
Prof.dr. Liesbeth Sterck, hoogleraar gedragsecologie, Universiteit Utrecht, bestuurslid
Prof.dr. Jan van Hooff, Bilthoven, emeritus hoogleraar, Universiteit Utrecht, bestuurslid
Drs. Alex van Hooff, Arnhem, directeur Koninklijke Burgers’ Zoo, secretaris

B IJ L A G E

Een representatieve selectie van in het verleden gesteunde projecten

Sociaal gedrag van chimpansees
Onderzoek naar het sociale gedrag van chimpansees met bijzondere aandacht voor conflictregulatie en de
handhaving van sociale harmonie. Deze kennis is van belang bij voorbeeld voor het in stand houden van zo
natuurlijk mogelijke, harmonieuze sociale populaties van chimpansees in dierentuinen en reservaten.

Seizoensvariatie in de dichtheid van leefgemeenschappen van grote hoefdieren in de Okavangodelta in Botswana
De seizoensinvloeden zijn voornamelijk hydrologisch van aard; sterke fluctuaties in waterstanden resulteren in
tijdelijke en ruimtelijke variatie in het voedselaanbod. Dit beïnvloedt het verspreidings- en trekgedrag van
grote hoefdieren, met als resultaat veranderingen in de samenstelling en de dichtheid van de
leefgemeenschappen. Dit onderzoek is van belang voor verbeteringen in het beheer van de betreffende
reservaten.

Effect van papegaaivissen op de koraalriffen van Bonaire
Deze vissoort veroorzaakt dode plekken in levend koraal waarmee waarschijnlijk de territoria worden
afgebakend. Onderzocht werd in hoeverre dit territoriale effect in de loop van de jaren de koraalgemeenschap
aantast. Het gedrag van dieren in wisselwerking met de omgevingsfactoren staat in dit onderzoek centraal. De
onderzoeksresultaten helpen de eilandautoriteiten bij het beheer van de koraalriffen.

Voedselzoekstrategieën bij primaten
Het op de goede locatie en op het juiste tijdstip weten te vinden van rijp fruit is van levensbelang voor de grijze
mangabey, een vruchtenetende apensoort in het Taï National Park in Ivoorkust. Welke rol speelt
kennisverwerving en geheugen bij hun dagelijkse zoektochten door het onoverzichtelijke en moeilijk
begaanbare regenwoud? De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om te begrijpen hoe
omgevingsfactoren de evolutie van het kenvermogen van primaten en mensen beïnvloed kunnen hebben.

De ecologie van guyanadolfijnen in Suriname.
Ondersteuning is geboden aan Surinaamse vrijwilligers, die dit onderzoek uitvoeren. Het draagt niet alleen bij
aan de bescherming van deze diersoort, maar draagt ook tot de bewustwording bij de Surinaamse
gemeenschap van het belang van natuurbescherming, doordat educatieve PR wezenlijk deel uitmaakt van het
project.

