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01. INLEIDING
Het beleidsplan voor Het Jane Goodall Instituut geeft inzicht in de stichting en de manier waarop de stichting haar
werk uitvoert om haar doelstellingen te bereiken.
Het Jane Goodall Instituut is een stichting die zich inzet voor de duurzame bescherming van chimpansees en hun
leefgebieden. Het is ons doel zo veel mogelijk mensen te inspireren zich in te zetten voor onze natuur. Om samen de
chimpansees, hun leefgebieden en onze aarde te beschermen.
Wereldwijd inspireert Het Jane Goodall Instituut mensen om het verschil te maken voor een gezonde planeet en zich
in te zetten voor mens, dier en milieu in hun eigen gemeenschap.
In Nederland richten de activiteiten zich met name op fondsenwerving, educatie en het financieel steunen van African
Projects.
De komende jaren zal de focus van Het Jane Goodall Instituut Nederland liggen op het vergroten van
naamsbekendheid, creëren van awareness, het vermeerderen van donateurs en verbeteren van fondsenwerving.
Het Jane Goodall Instituut wil dat doen door meer onlineactiviteiten, Roots&Shoots, crowdfunding, events, particuliere
acties, corporate deals en fondsenwerving.
Om die doelen te behalen is een gemotiveerde countrymanager en een vrijwilligers team van essentieel belang.
01.01 Ontstaan
Dr. Jane Goodall is primatoloog, etholoog, antropoloog, UN-vredes boodschapper en stichter van het Jane Goodall
Instituut.
In de jaren dertig, toen Jane Goodall een klein meisje was, kreeg ze een knuffel chimpansee, deze chimpansee en de
boeken van Dr. Dolittle en Tarzan hebben haar liefde voor chimpansees en Afrika aangewakkerd.
In 1960 begon de toen 26-jarige Jane Goodall uit Engeland in Tanzania met het bestuderen van de vrijwel onbekende
chimpansees. Haar onderzoek werd baanbrekend en uiterst succesvol. Wereldwijd raakten mensen via haar
onderzoek gefascineerd door deze, meest aan de mens verwante, diersoort.
In 1977 werd het eerste Jane Goodall Instituut opgericht in Amerika. Zij waren de initiatiefnemers van de eerste
projecten in Afrika waarbij de bescherming van chimpansees centraal stond.
In 1986 werd Jane geconfronteerd met sterke afnames van de chimpansee populaties, waarna zij de wereld rond
gaat reizen als activiste en lezingen geeft over de bedreigingen van chimpansees en onze planeet.
Vanuit het Jane Goodall Instituut zijn nog twee projecten geboren; ChimpanZoo (1984) en Roots&Shoots (1991)
In 1998 is het Jane Goodall Instituut Nederland opgericht.
01.02 Missie
Het Jane Goodall Instituut staat voor de duurzame bescherming van de (bedreigde) chimpansees en hun
leefgebieden.
Het is ons doel zo veel mogelijk mensen te inspireren zich in te zetten voor onze natuur. Om samen de chimpansees,
hun leefgebieden en onze aarde te beschermen.
Het Jane Goodall Instituut Nederland is een non-profit organisatie, onderdeel van een wereldwijd netwerk.
Het Jane Goodall Instituut steunt projecten in Afrika, African projects, die gericht zijn op de bescherming van
chimpansees en hun leefgebieden.
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Een belangrijke activiteit is fondsenwerving om bij te dragen aan de African projects die zorgen voor de bescherming
van chimpansees en hun leefgebieden.
Duurzaamheid is uitgangspunt bij alle Jane Goodall activiteiten en projecten. Dat wil zeggen dat de lokale bevolking
altijd een belangrijke rol speelt bij de projecten. Het is voorwaarde dat de lokale bevolking de projecten ondersteunt en
uiteindelijk ook zelfstandig kan dragen, zodat de projecten op lange termijn zelfstandig kunnen voortbestaan.
Onderwijs en medische ondersteuning zijn de belangrijke facetten van de projecten in Afrika.
De African projects worden uitgevoerd met de lokale bevolking. Typerend hierbij is de holistische aanpak, waarbij door
onderzoek, educatie en training de nauwe samenwerking met en ondersteuning van de lokale bevolking centraal
staat. Onderzoek, educatie en training zorgen ervoor dat de African projects vanuit de gemeenschappen worden
ondersteund en succesvol zijn.
Het uitgangspunt van Het Jane Goodall Instituut is de verbondenheid tussen mens, dier en milieu en het idee dat
iedereen een verschil kan maken.
Een voorbeeld van dit uitgangspunt in het programma Roots& Shoots.
Wereldwijd zijn er nog twee andere belangrijke programma’s: ChimpanZoo en Roots&Shoots.
Het ChimpanZoo programma is momenteel niet actief in Nederland. ChimpanZoo is een internationaal
onderzoeksprogramma dat zich toelegt op de studie van chimpansees in dierentuinen en andere gevangene
instellingen. Opgeleid door deelnemende dierentuinen en het Jane Goodall Instituut, nemen studenten, verzorgers en
vrijwilligers gedragswaarnemingen waar en werken met dierentuin houders om het leven van gevangen chimpansees
te verbeteren en hun gedrag te vergelijken met die van chimpansees in het wild.
Het Roots&Shoots programma is momenteel actief in Nederland. Roots&Shoots is een wereldwijd netwerk van
jongeren die zich inzetten voor mens, dier en milieu in hun eigen gemeenschap. Het Roots&Shoots programma leert
jongeren de verbondenheid tussen mens, dier en milieu en het idee dat iedereen een verschil kan maken.
Onze missie is gebaseerd op het gedachtegoed van Dr. Jane Goodall, dat het welzijn van onze wereld afhangt van de
mens die actief interesse in alle levende dingen heeft.
“Ieder individu is belangrijk, ieder individu heeft een rol te spelen, ieder individu kan een verschil maken”
01.03 Visie
Het Jane Goodall Instituut wil het voortbestaan van de chimpansees waarborgen door chimpansees te beschermen
en hun leefgebieden te beschermen en te vergroten.
De visie van Dr. Jane Goodall is dat de aarde een plaats is waar mensen, dieren en het milieu in harmonie leven.
Wereldwijd inspireert Dr. Jane Goodall mensen om een verschil te maken en zich in te zetten voor de bescherming
van onze kwetsbare natuur.
01.04 Doelstellingen
Het Jane Goodall Instituut beschermt chimpansees en hun leefgebieden. De stichting heeft tot doel het bijdragen aan
de African Projects die de duurzame bescherming van de (bedreigde) chimpansees en hun leefgebieden in
samenwerking met lokale bevolking uitdragen. Dit ter bevordering van het behoud van wilde chimpansees en hun
leefgebieden.
Met onachtzame van de Jane Goodall missie en visie stelt het Jane Goodall Instituut Nederland zich de volgende
doelen:
●
●

Over 50 jaar (2065) leven er meer chimpansees in het wild dan nu en zijn de natuurgebieden in oppervlakte
verdubbeld.
Het Jane Goodall Instituut Nederland levert over tien jaar substantieel bij aan de African Projects. Doel is een
vermenigingvuldigingsfactor van 20 ten opzichte van huidige budget, d.w.z. 3 miljoen.
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01.05 Strategie
Het Jane Goodall Instituut heeft meerdere gezichten: het beschermen van chimpansees en hun leefomgeving. Het
verbeteren van de leefomstandigheden van de lokale gemeenschappen, het aansporen van de jeugd om onze aarde
te beschermen. Het spoort individuen, gemeenschappen, overheden en andere organisaties aan hieraan bij te
dragen.
Het Jane Goodall Instituut ondersteunt African projects. Dit zijn veelal door andere Jane Goodall Chapters
geïnitieerde en geleide projecten, die zich in nauwe samenwerking met de lokale bevolking richten op
natuurbeschermingsprojecten in Afrika. Educatie en het verbeteren van de leefomstandigheden van de lokale
bevolking is daarbij de sleutel tot het succes. Doordat de lokale bevolking wordt betrokken bij de projecten, kunnen de
projecten op de lange termijn blijven bestaan en een impact maken.
Natuurbescherming gaat verder dan grenzen en mede daarom is Roots&Shoots opgestart.
Het Roots&Shoots programma is een instrument om individuele acties in lokale gemeenschappen te stimuleren die
mens, dier en milieu helpen. Het programma ondersteunt jongeren over de hele wereld om positieve veranderingen in
hun eigen gemeenschap en land te maken. Het gebruik van technologie verbindt hen met het werk in Afrika en
jeugdgroepen over de hele wereld.
Wereldwijd inspireert Jane Goodall mensen om een verschil te maken en zich in te zetten voor de bescherming van
onze kwetsbare natuur. Onder andere met haar boodschap “Reasons for Hope”.
De vele inspanningen om chimpansees en hun leefgebieden te beschermen, de levensomstandigheden van de lokale
bevolking te verbeteren en de volgende generatie aan te moedigen om de wereld te verzorgen, resulteert in een
duurzame aanpak om de visie van Dr. Jane Goodall te verwezenlijken (zodat de mens en dier in harmonie kunnen
voortbestaan.)
Het Jane Goodall Instituut Nederland levert bij aan de African Projects door het vergroten van de naamsbekendheid,
het creëren van awareness, het verhogen van inkomsten en laag houden van uitgaven door een efficiënte
administratie.
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2. HUIDIGE SITUATIE
In Afrika richten de zgn. African Projects zich op de bescherming van chimpansees en hun leefgebieden. Dit gebeurt
in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen. In Nederland worden de African Projects ondersteund met
fondsen geworven door een team van enthousiaste vrijwilligers, betrokken donoren en langdurige partners.
Chimpansees worden met uitsterven bedreigd, de belangrijk rijkste oorzaken zijn:
●
●

●
●
●

Stroperij: sommige mensapen belanden in valstrikken die bedoeld zijn voor ander wild, daardoor verliezen ze
vaak ledematen of overlijden aan hun verwondingen.
Handel in Bushmeat: de bloeiende handel in Afrikaans apenvlees zorgt ervoor dat ook apen een geliefd
jachtobject zijn. Gerookte of gestoofde gorilla en chimpansee zijn delicatessen in Afrika, maar ook in België
en Frankrijk staat soms aap op het menu.
Huisdier: baby chimpansees en Orang-Oetangs worden gevangen en verkocht als huisdier. Hun moeder
wordt dan meestal gedood.
Ziekten: vrijwel alle mensapen hebben te kampen met menselijke ziekten, burgeroorlogen en jacht door
armoede onder de bevolking.
Ontbossing: door houtkap, aanleg van oliepalmplantages en bosbranden verliezen chimpansees hun
leefgebieden!

Roots&Shoots inspireert jongeren om zich in te zetten voor mens, dier en milieu in hun directe omgeving. Wereldwijd
kent het programma duizenden initiatieven.
Met haar boodschap “Reasons for Hope” inspireert Dr. Jane Goodall mensen om bij te dragen aan de bescherming
van onze planeet. Het Jane Goodall Instituut onderscheid zich van andere goede doelen, doordat Dr Jane Goodall het
boegbeeld is. Momenteel reist Dr Jane Goodall 300 dagen per jaar rond de wereld om haar boodschap te
verkondigen. Het is onze uitdaging om haar boodschap en programma’s door te laten klinken als zij minder of niet
meer actief kan zijn.
Het Jane Goodall Nederland vraagt aandacht voor:
● De actuele bedreigingen voor chimpansees
● De noodzaak van bescherming van chimpansees en hun leefgebieden
● Begrip voor chimpansee gedrag
● De enorme inspanningen die nodig zijn om chimpansees en hun leefgebieden te beschermen, de lokale
bevolking hierbij te betrekken en de jeugd aan te moedigen bij te dragen aan een betere wereld.
● De overeenkomsten tussen mens en chimpansee vertroebelt het verschil tussen mens en dier
● Verbondenheid tussen mens, dier en milieu is nodig om het welzijn van onze aarde te waarborgen
● Dat opgeven geen optie is, we hebben maar één planeet
● De overtuiging dat er hoop is en er redenen voor hoop zijn “Reasons for Hope”
● Ieder individu kan participeren in de duurzame aanpak van Dr. Jane Goodall, om de Aarde een plek te maken
waar mensen, dieren en milieu kunnen leven in duurzame harmonie. Zoals Dr Jane Goodall stelt: “Ieder
individu telt, ieder individu speelt een rol heeft en ieder individu kan een verschil make”.
● De betrouwbaarheid van het Jane Goodall Instituut
Het Jane Goodall Nederland heeft in 2017 de basis ivoor een efficiënte administratie met een actief vrijwilligersteam
en betrokken bestuur gelegd. Na een voornamelijk administratieve periode staat de organisatie aan de start van meer
extern gerichte activiteiten voor het vergroten van de naamsbekendheid, creëren van awareness en vermeerderen
van donateurs en verhogen van fondsen.
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3. TOEKOMST
Wereldwijd inspireert Het Jane Goodall Instituut mensen om het verschil te maken voor een gezonde planeet en zich
in te zetten voor mens, dier en milieu in hun eigen gemeenschap.
Met de huidige wereldsituatie zal het werk van het Jane Goodall Instituut nog lang nodig zijn. De toekomst van de
organisatie zal dan ook beschermd moeten worden.
In Nederland richten de activiteiten zich met name op fondsenwerving, educatie en het financieel steunen van African
Projects.
Het Jane Goodall Instituut Nederland verwacht met de in 2017 gelegde basis in de komende jaren de doelen als het
vergroten van naamsbekendheid, creëren van awareness, fondsenwerving te optimaliseren door meer donateurs, en
inkomsten te genereren.
De countrymanager is eindverantwoordelijk voor de fondsenwerving. Zij wordt hierbij ondersteund door een team van
vrijwilligers De vrijwilligers ondersteunen op diverse vlakken, waaronder online marketing , Roots&Shoots,
crowdfunding, events, particuliere acties, corporate deals en fondsenwerving.
Hierbij zal gelet worden op de veranderingen in de gehele markt waarbij vooral ingespeeld zal worden op de
Verschuiven van regelmatige maandelijkse gevers naar crowdfunden
Verschuiven van papieren mailing (bedelbrieven) naar online mailing
Verlies vertrouwen in grote organisaties.
Behoefte aan helderheid en inzicht in gelden en handelen van een organisatie
Afkeer tegen bureaucratie en hoge overhead kosten
Behoefte aan directe output van projecten en werkzaamheden.
Ook zal aandacht worden besteed aan lange termijn investeringen als legaten en lange termijn giften door middel van
corporate samenwerkingen.
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4. ACTIVITEITEN
Er zijn vele concrete werkdoelen voor de aankomende periode die zijn onderverdeeld in een aantal onderdelen. In de
onderdelen volgt hier de strategie van het Jane Goodall Instituut Nederland en de verschillende programma’s.
4.1 Activiteiten op onderdeel
Het vergroten van de naamsbekendheid van het JGI:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Door Jane Goodall onder de aandacht te brengen en bekend te maken onder een groter publiek
Door het Jane Goodall Instituut te promoten
Door branding van de naam Jane Goodall
Door onze missie en visie onder de aandacht te brengen
Door samenwerkingsverbanden met soortgelijke initiatieven aan te gaan
Door nieuwe samenwerkingen aan te gaan en een synergie te creëren
Door ambassadeurs in te zetten
Door onderzoek, educatie en training (via o.a. Roots&Shoots en ChimpanZoo)
Door de externe communicatie te verbeteren
Door participatie aan initiatieven en evenementen.

Awareness, begrip, compassie en betrokkenheid bij het grote publiek creëren:




















Door het publiek bewust te maken van de toestand van chimpansees.
Door uit te leggen waarom chimpansees en hun leefgebieden moeten worden beschermd.
Door het verduidelijken van de noodzaak van het beschermen van chimpansees en hun leefgebieden.
Door het begrip van chimpansee gedrag te vergroten.
Door middel van het tastbaar maken van de problemen.
Door het bieden van de gelegenheid om mee te denken over oplossingen.
Door de overeenkomsten tussen mens en chimpansee te gebruiken als vertroebeling van het verschil tussen
mens en dier.
Door het creëren van het gevoel dat je krijgt bij het luisteren naar Dr. Jane Goodall.
Door het geven van een overtuiging dat er hoop is.
Door het geven van een overtuiging dat jij als individu een verschil kan maken.
Doorhelder te communiceren over de African projects en andere doelen
Door verantwoording af te leggen rond donateursgelden. .
Door open en inzichtelijk te communiceren over de missie en visie, de doelen, projecten en financien.
Door betrouwbaarheid uit te stralen.
Door het tastbaar maken van de problemen
Door transparantie over onze financiën, investeringen, activiteiten, prioriteiten en projecten.
Door het stimuleren en gelegenheid geven mee te denken over oplossingen.
Door heldere communicatie omtrent de gelden die worden besteed aan African projects en andere doelen
Door heldere en inzichtelijke communicatie over de missie, visie en doelen

Het uitbreiden van het Roots&Shoot programma:




Door de projectleider te ondersteunen bij de R&S werkgroep.
Door de projecten en initiatieven van Root & Shoots te steunen.
Door de jeugd te inspireren zich in te zetten voor de bescherming van dier, mens en milieu.

Het verhogen van onze inkomsten van € 150.000 naar € 1.000.000 euro in 2020:
●

Door het vergroten van het aantal donateurs & adoptanten van 300 naar 400
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Door professionele werving van donateurs en adoptanten
Door het werven van grote fondsen
Door het aangaan van partnerships.
Door te focussen op grote fondsen en partnerships
Door een fondsenwerver op no cure no pay basis aan te stellen
Door iemand aan te stellen voor corporate fundraising en nieuwe samenwerkingen

Uitgaven minimaliseren door een efficiënte administratie:


●

●

Het verbeteren van de onderlinge samenwerking door:
○ Samenwerking met Europe en Global en alle aangesloten chapters
○ Betere onlinedatabases voor kennisdeling
○ Raad van Advies inzetten
○ Meer direct face-to-face, skype- of bel contact en overleg
○ Meer en betere projecten in Afrika te verzamelen en te steunen
Het professionaliseren van onze backoffice door:
○ Het opstellen en naleven van een duidelijk, compleet en praktisch Handboek en communicatieplan
○ Het vormen, inzetten en begeleiden van vrijwilligers teams
○ Het creëren van een inspirerend kantoor
○ Het werken met stagiaires.
Het automatiseren van onze financiën door:
○ Een efficiënte en geautomatiseerde financiële administratie (vastgelegd in het handboek)
○ Door het naleven van de in het handboek opgenomen (financiële) processen.

Het verhogen van onze output door de inzet van een enthousiast vrijwilligersteam:
●
●
●

Het opzetten en begeleiden van vrijwilligers teams
Het motiveren en betrokken houden van de vrijwilliger
Gebruik te maken van een centraal platform voor efficiënte en onderlinge communicatie

4.2 Activiteiten voorbeelden
Bovenstaande activiteiten voor de aankomende periode zijn hier in concrete voorbeelden van de werkzaamheden
geven.
Naamsbekendheid verhogen, awareness creëren en inkomsten verhogen in Nederland
De volgende initiatieven zullen voor naamsbekendheid en awareness creatie zorgen en onze inkomsten vergroten:
1. Ambassadeurs: Bekende Nederlanders die hun naam willen verbinden aan onze organisatie. Zij committeren zich
om actief betrokken te zijn bij de stichting en zullen publiciteit genereren door actief betrokken te zijn en het
gedachtegoed van Jane Goodall uit te dragen.
2. Persberichten. Regelmatig is Dr. Jane Goodall in de pers. JGI NL gaat de pers en journalisten actief benaderen en
actuele informatie aanleveren. Er zijn verschillende perskanalen als kranten, tijdschriften, folders, radio, televisie,
film, documentaires, internet enzovoorts. Momenteel wordt er alleen rond het jaarlijkse bezoek van Dr. Jane Goodall
een persbericht opgesteld. Het plan is om 6 keer per jaar een interessant persbericht aan te leveren..
3. Merchandise. Deze producten zijn op verschillende manier op de markt te brengen en kunnen zowel
naamsbekendheid als fondsen genereren.
4. Fundraising events. Naast het jaarlijkse bezoek van Dr. Jane Goodall zullen meerdere fundraising events worden
georganiseerd. Tweemaal per jaar zal een vrijwilligersbijeenkomst worden georganiseerd om de actieve vrijwilligers te
stimuleren en te bedanken. Daarnaast zullen events worden georganiseerd om diverse doelgroepen (donateurs,
raad van advies, ambassadeurs, bekende Nederlanders, samenwerkingspartners, fondsen etc.) met elkaar te
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verbinden.
5. Fondsenwerving. De fondsenwerving wordt in 2018 gestructureerd aangepakt. Er zal per onderdeel een plan van
aanpak worden vastgesteld. Denk aan particulieren, grote gevers, familiefondsen, corporate deals,
vermogensfondsen, subsidies, legaten, crowdfunding, event raising enzovoorts.
6. CBF-keurmerk. Het aanvragen en behalen van een CBF-keurmerk en het behouden van de ANBI-status is een
doel voor 2018 .
Ondersteuning African Projects.
Het Jane Goodall Instituut ondersteunt financieel een aantal African Projects. Deze zijn door verschillende landen
geïnitieerd en worden o.a. door Het Jane Goodall Instituut USA en Global beheerd.
Voorbeelden van African projects zijn:
1. Bescherming van chimpansees
● Beschermen van chimpansees in de natuur
● Het inzetten van anti-stropers eenheden
● Het trainen van rangers
● Het geven van publieksvoorlichting
● Het gebruik van nieuwe technologieën om natuurbescherming activiteiten te ondersteunen.
2. Bescherming van leef- en natuurgebieden
● De aanplant en bescherming van bossen, waterwegen en corridors
● Het aanreiken van betere landbouwtechnieken, microkredieten en educatie rondom duurzame teelt, waardoor
lokale gemeenschappen meer inkomsten genereren en een bijdrage wordt geleverd aan natuurbehoud.
● Vervoer en opvang van geredde chimpansees in opvangcentra.
3. Ondersteuning van lokale gemeenschappen
● Het verbeteren van de hygiënische omstandigheden ten behoeve van het algehele welzijn van
gemeenschappen. Dit voorkomt o.a. schoolverzuim van meisjes, waardoor zij betere onderwijs krijgen en
later een eigen inkomen genereren.
● Beschermen van rangers en werknemers zodat zij zonder gevaren hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
● Ondersteunen van noodprojecten, soms zijn acuut gelden noodzakelijk om ad hoc problemen op te lossen.
4. Onze fondsen worden grotendeels ingezet voor bovengenoemde bestemmingen. Daarnaast zijn er gelden nodig
voor onze eigen organisatie:
 Salaris country manager
 Huur kantoorruimte
 Marketing
 Events
 Operationele kosten
 Overige kosten
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5. ORGANISATIE
Stichting Het Jane Goodall Instituut Nederland is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk. De stichting stelt
zich tot doel bij te dragen aan de bescherming van chimpansees en hun leefgebieden.
De stichting het Jane Goodall Instituut bestaat uit een country manager, het bestuur, Raad van Advies, ambassadeurs
en een team van vrijwilligers.
De gegevens van Het Jane Goodall Instituut Nederland zijn:
Postadres:

Solebaystraat 70-2 I 1055 ZT Amsterdam

Bezoekadres:

Veemarkt 183 I 1019 CG Amsterdam

Contact:

www.janegoodall.nl I info@janegoodall.nl I +31 (0)6 20611000

Bankgegevens: ING Bankrekening NL27 INGB 0000 0030 26
KVK-nummer: 30147557

ANBI-status:

RSIN 811008745.

Lid van GlobeGuards, een non-profit federatie van Nederlandse organisaties die zich richt op natuurbescherming.
5.1. Bestuur
De stichting wordt geleid en vertegenwoordigd door het bestuur. Zij zorgt voor financieel beheer en naleving van het
doel van de stichting.
Bestuursleden worden gevraagd en benoemd door het zittende bestuur. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en
maximaal zeven leden. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zie verder de
statuten.
Het bestuur is eindverantwoordelijk. Het bestuur bestaat op 1/1/2018 uit de volgende personen:
Functie

Naam

Overige taken

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Karin Bloem
Door Plantenga
Ad Jan Brouwer
Maaike Veen
Steven van Vliet
Susanne Keulaerds

Aansturing Country Manager & Strategische Partnerships
Marketing & Strategie
Financiën, jaarrekeningen, jaarverslagen & planning
Communicatie
Partnerships
Fondsenwerving
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5.2 Dagelijks bestuur
De country manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het behalen van de doelstellingen.
Deze taak wordt sinds 1 april 2017 vervuld door Linda van Hage.
5.3 Vrijwilligers
De country manager wordt ondersteund door een team van vrijwilligers. De vrijwilligers worden op basis van hun
kennis en ervaring geselecteerd, zodat zij op hun eigen vakgebied een bijdrage kunnen leveren in het behalen van de
doelen van de organisatie. Zij zijn op diverse gebieden werkzaam. De gemiddelde fte van de vrijwilligers loopt erg
uiteen.
5.4 Raad van Advies
Het Comité van aanbeveling is samengesteld door het bestuur en bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf
personen. De Raad van Advies is het adviesorgaan van de Stichting.
De leden van de Raad van Advies zijn externe personen, die Het Jane Goodall Instituut steunen met hun raad en
advies. Het zijn mentoren met bij voorkeur verschillende expertises, die gewenst zijn voor Het Jane Goodall Instituut.
Leden hebben hun sporen verdiend in de publieke sector, natuurbehoud of anderszins. Door hun kennis, ervaring en
bekendheid dragen zij bij aan het professionele en transparante imago van Het Jane Goodall instituut.
De belangrijkste taak is het geven van advies aan de Stichting en zodoende een bijdrage te leveren aan het realiseren
van de missie en de groei van de stichting.
De Raad van toezicht krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en mag gevraagd of ongevraagd advies geven aan het
bestuur en de country manager van de stichting. De adviezen zijn niet bindend.
Leden van de Raad van Advies, worden aangesteld voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid tot verlenging
van nog eens 5 jaar.
De Raad van Advies heeft geen juridische aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
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6. FINANCIËN
Het Jane Goodall Instituut is een stichting. Het maken van winst is derhalve geen doel betaalt derhalve geen
vennootschapsbelasting.
Het Jane Goodall Instituut heeft de ANBI-status en wordt als zodanig door de belastingdienst gezien.
De stichting stelt elk jaar een financieel jaarverslag op. Dit verslag wordt opgesteld door de penningmeester in
samenwerking met de country manager en de boekhouder (administratiekantoor Beje). Na goedkeuring door het
bestuur wordt dit verslag opgenomen in het Jaarverslag en gepubliceerd op de website.
6.1 Fondsenwerving
Het Jane Goodall Instituut werft fondsen om de Afrika projecten en het Roots&Shoots programma te financieren.
De inkomsten komen o.a. voort uit particuliere en zakelijke giften en donaties, diverse soorten acties en
samenwerkingen.
Er is jaarlijks 45.000 euro nodig om de stichting draaiend te houden. Voor het behalen van de gestelde doelen is
minimaal 50.000 euro nodig. Met die minimale investering kunnen fondsen worden verworven waarmee de African
Projects gesteund zullen worden.
In 2017 en 2018 is de stichting gereorganiseerd en is de basis gelegd voor een efficiënte procesvoering.
Er is met minimale middelen zeer veel gerealiseerd. De lopende kosten zijn verlaagd en de administratieve systemen
verbeterd.
Ondanks de minimale toename van donaties en fondsen is de verhouding van kosten en baten laag gebleven. Het
kostenpercentage fondsenwerving was in 2015 5.3%, in 2016 1.9% en in 2017 1.3%,
Jane Goodall Instituut Nederland heeft geen CBF-keurmerk, maar hanteert wel een maximum van 25% voor
fondsenwervingskosten. De stichting stelt zich ten doel het CBF-keurmerk voor 2020 te behalen.
Overzicht financiën zoals opgenomen in de jaarrekening van 2017.
BALANS
ACTIVA
Materiele Activa
Inventaris
Vlottende Activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

PASSIVA
Reserves
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve Afrika Projecten
Afrika Projecten Algemeen
Opvangcentrum Ngamba Island
Opvangcentrum Tchimpounga
Opvangcentrum Chimp Eden
Kibale Snare Removal Team
Boomcertificaten Tanzania
Gombe, Tanzania
Mandril release project 2015
Schulden
Voorziening
Loonheffing
Diverse posten
Totaal passiva

31-12-2017

31-12-2016

€

685

€

914

€
€
€

6.000
152.613

€
€
€

4.012
168.882

€

159.299

€

173.807

€

47.500

€

57.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€

31.828
10.002
10.314
2.443
13.778
10.519
9.253
10.000
98.138

€
€
€
€
€
€
€
€
€

30.889
8.002
10.314
22.780
15.117
10.519
7.802
10.000
115.424

€
€
€

10.402
1.069
2.190

€
€

476
407

€

159.299

€

173.807
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
realisatie
2017

begroting
2017

BATEN
Donaties
Adopties
Giften
Baten uit verkopen artikelen
Boomcertificaten
Nalatenschappen
Baten uit acties van derden
Evenementen
Overige baten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.864
30.890
10.000
127
165
102
15.711
-1.482

€
€
€
€
€
€

6.500
28.000
35.000
-

€
€

Som der baten

€

64.378

€

10.402

€
€
€

Voorlichting in Nederland

realisatie
2016

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

40.584
6.913
2.366
9.703
54.169
5.200
4.850

€

69.500

€

123.784

8.000
-

€
€
€
€
€

20.250
10.514
8.000
20.000
-

€
€
€
€
€

15.906
5.000
-

€

-

€

-

€

-

Totaal bestedingen tbv doelstelling

€

18.402

€

58.764

€

20.906

Werving Baten
Kosten fondsenwerving

€

836

€

2.500

€

2.284

Beheer en Administratie
Kosten Beheer en Administratie
Overige lasten

€
€

39.455
2.233

€
€

42.500
2.000

€
€

32.477
5.507

Som der lasten

€

60.927

€ 105.764

€

61.173

Resultaat bestemming
Dotatie continuiteitsreserve
Dotatie bestemmingsreserves

€
€

-10.000
13.451

€
€

19.161
43.449

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Thema Afrika
Opvangcentra
Chimpanseebescherming
Community Centered Conservation
Reforestation
Onderzoek

Afgelopen periode is de basis gelegd voor het inzetten van acties en events. Deze zijn zowel door de stichting en door
derden georganiseerd. (O.a. bezoek van dr. Jane Goodall, GlobeGuards veiling, fondsenwervingsdiner en
filmavonden.
Begin 2018 is een fondsenwerver aangesteld, die werkt op commissiebasis.
In 2017 is een nieuw bestuurslid toegetreden met veel ervaring op het gebied van fondsenwerving. Voor 2018 wordt
door de country manager en betrokken bestuursleden een fondswervingsplan verder uitgewerkt en uitgerold.
Afgelopen periode is de basis gelegd voor het benaderen van bedrijven voor zakelijke donaties. De focus ligt op
duurzame samenwerkingsverbanden. Met een aantal bedrijven is reeds contact. Zo is de basis gelegd met een grote
corporate donor waarmee wij hopen een minimale samenwerking van 5 jaar tot 20 jaar aan te gaan.
Komende periode zal verdieping plaatsvinden voor het verkrijgen van subsidies.
6.2 Beheer en besteding van het vermogen
Het Jane Goodall Instituut heeft op 1/1/2018 een vermogen van 159.299 euro
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Dit vermogen is bestemd voor Africa projects
Het Jane Goodall Instituut heeft op 1/1/2018 een bestemmingsreserve van 98.138 euro. Dit dient als buffer om het
Jane Goodall Instituut Nederland te laten voortbestaan bij tegenvallende opbrengsten.
Uit de bestemmingsreserves en verworven donaties worden de Africa projects gesteund. Ter ondersteuning van de
chimpansee bescherming- en CCC (Community Centered Conservation) -projecten is besloten om hier een aantal
grotere ontvangen giften voor in te zetten. Naast specifieke projectgiften is hier jaarlijks een gedeelte van de donatie
en adoptiegelden voor bestemd.
Vanuit de bestemmingreserve is in 2017 €4.061 een bijdrage geleverd aan een nieuwe romp voor een patrouilleboot
in Maiko National park in de Democratische Republiek Congo.
De Africa projects gesteund door het Jane Goodall Instituut Nederland.
1. Chimpansee Opvangcentrum Ngamba Island
Sinds 2000 wordt Ngamba Island via een chimpansee adoptieprogramma ondersteund. Deze bestemmingsreserve
wordt gevormd door chimpansee-adopties en geoormerkte giften en donaties van derden. Uit de bestemmingsreserve
worden uitgaven voor Ngamba Island betaald.
2. Chimpansee Rehabilitatie Centrum Tchimpounga
Sinds 2007 wordt Tchimpounga via een adoptieprogramma ondersteund. Deze bestemmingsreserve wordt gevormd
door chimpansee-adopties en geoormerkte giften en donaties van derden. Uit de bestemmingsreserve worden de
uitgaven voor Tchimpounga betaald. Vanuit de exploitatie is € 10.402 uitgegeven als ondersteuning van de exploitatie
kosten van dit opvangcentrum.
3. Chimp Eden
Sinds augustus 2014 voert JGI Nederland in opdracht van JGI Global een tijdelijke projectadministratie voor de
herstructurering van JGI Zuid-Afrika’ s Chimp Eden. Een opvang voor chimpansees in Nelspruit. Vanuit de
bestemmingreserve is in 2017 in totaal €20.337 uitgegeven voor de ondersteuning van dit opvangcentrum.
4. Kibale Snare Removal Team
Eind 2007 is besloten om een gedeelte van de bestemmingsreserve Afrika Projecten Algemeen in te zetten voor
vijfjarige (2008-2012) steun aan het Kibale Snare Removal Team in Oeganda. Jaarlijks wordt geëvalueerd of deze
steun wordt voortgezet. Vanuit de bestemmingreserve is in 2017 € 6.340 uitgegeven aan het snare removal
programma in Kibale.
5. Boomcertificaten Tanzania
Het Tacare project is een boomplant programma in Tanzania. JGI Nederland verkoopt boomcertificaten om dit
programma te ondersteunen.
6. Onderzoek in Gombe Stream National Park, Tanzania
In september 2014 is het duo-adoptie programma gelanceerd om het onderzoeksstation van Jane Goodall in Gombe
Stream National Park te ondersteunen. Deze bestemmingsreserve wordt gevormd door de volledige duo-adopties en
geoormerkte giften en donaties van derden. Uit de bestemmingsreserve worden de uitgaven voor het
onderzoeksstation betaald.
7. Conservatie en educatie in Senegal
In 2017 is met een gift van Stichting Wildlife het Senegal project in Dindefelo gesteund. Gestuurd vanuit JGI Spanje
zet JGI zich in voor de bescherming van verschillende in het wild levende west Afrikaanse chimpansees. Zij richten op
de bescherming van de chimpansees en hun leefgebieden in samenwerking met de lokale gemeenschappen (
community based werken) en door educatie van de jongeren via het Roots&Shoots programma.
Pagina 15 van 16

Beleidsplan 2018 – 2020

Het Jane Goodall Instituut Nederland

7. BIJLAGEN
Een kopie van de statuten is bijgevoegd.

8. GETEKENDE
Aldus opgesteld te op 26 januari 2018 en goedgekeurd en ondertekend door het bestuur en country manager op
15 februari 2018 te Den Haag Nederland

____________________________________
Voorzitter
Karin Bloem

____________________________________
Secretaris
Door Plantenga

____________________________________
Penningmeester
Ad Jan Brouwer

____________________________________
Lid
Maaike Veen

____________________________________
Lid
Steven van Vliet

____________________________________
Lid
Susanne Keulaerds

____________________________________
Country Manager
Linda van Hage
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