Jaarverslag 2019 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 2019 uit de volgende 5 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)
Op 20 mei 2019 is mevrouw prof. dr. E.H.M. Sterck als bestuurslid toegetreden.
Er werd in het verslagjaar vergaderd op 20 mei en op 17 december.
In het verslagjaar werden meerdere verzoeken om financiële ondersteuning ontvangen. Aan de
volgende projecten is in totaal € 48.421,- aan subsidies toegekend:
 Onderzoek naar door de habitat bepaalde verschillen in gedrag en foerageervermogen bij
koolmezen: € 9.400, Onderzoek naar overeenkomsten tussen ratten en primaten in seksueel gedrag, competitie
en mannelijke of vrouwelijke dominantie: € 9.600,-.
 Onderzoek naar verschillen tussen chimpansees en bonobo’s in sociale tolerantie en
samenwerking: € 17.900,-.




Onderzoek naar het bewegingsgebied van de nijlkrokodil: € 5.500,-.
Onderzoek naar het welzijn van papegaaien in een vliegshow :€ 6.021,-.

Ook in dit verslagjaar heeft het bestuur het duurzame beleggingsprofiel gevolgd. Na een negatief
beleggingsresultaat in 2018, is in 2019 een positief resultaat van 23% behaald.
Voor het overige waren er geen bijzonderheden.
Aldus vastgesteld d.d. 2 juli 2020.

