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Beloningsbeleid
 De bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding;
 De medewerkers van de stichting ontvangen een salaris in overeenstemming
met de geldende Horeca-CAO;
 De vrijwilligers ontvangen een vergoeding.
Doelstellingen
Stichting Vogelpark Avifauna, gevestigd in Alphen aan den Rijn heeft als doel:
Natuurbehoud in het algemeen en natuurbeschermingseducatie en vogelsoortenbehoud
door middel van het beheer en de exploitatie van een vogelpark met inheemse en
uitheemse vogels, aangevuld met zoogdieren en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin des woords.

1. Ontwikkelingen in het park
Omdat in de voorgaande jaren veel is geïnvesteerd in vernieuwingen, zoals de halfapen,
rode panda’s en Nuboso, is besloten om in 2017 even een kleine pas op de plaats te
maken.

Doelstellingen voor 2017 waren de afronding van de verzelfstandiging van de stichting
zoals de splitsing van liquiditeiten, eigen admninistratie etc. Daarnaast werd ook gewerkt
aan het op orde brengen van de bezetting op de verschillende afdelingen en het
opstellen van een nieuwe toekomstvisie.
Toch kon het park ook een aantal vernieuwingen realiseren waaronder een nieuwe
kaketoevoliere en de herinrichting van de Filipijnenhal met verschillende hutjes en
volières.
Ondanks dat er in 2017 minder vernieuwd werd, steeg het aantal bezoekers wederom in
het verslagjaar. In 2017 bezochten ruim 378.000 bezoekers Avifauna.

2. Financiën
2017 was ook in financieel opzicht een goed jaar. De omzet van het vogelpark steeg met
2,5 % naar ruim
€ 2.282.000,=. Omdat de kosten vrijwel gelijk bleven, groeide het resultaat naar ruim €
80.000,=. Dit bedrag wordt gereserveerd voor het uitvoeren van vernieuwingen of groot
onderhoud in het park.
Bij een goed seizoen, werd de extra omzet de afgelopen jaren gebruikt om de
onderhoudsachterstand versneld in te lopen. Op advies van de accountant werd dit
beleid echter losgelaten. Bij een lagere omzet dan begroot, wordt een verlies genomen
en een hogere omzet heeft een positief resultaat tot gevolg. Hierdoor kan het
onderhoud van het park veel beter worden gepland en uitgevoerd. Een ander gevolg is
dat het park bij winst vennootschapsbelasting moet betalen.
De kredietfaciliteit via de Rabobank van € 150.000 werd in 2017 nauwelijks gebruikt.

3. Fondsenwerving
Omdat het aantal vernieuwingen in 2017 beperkt was, heeft er in dit verslagjaar minder
fondsenwerving plaatsgevonden. Wel werden er volop voorbereidingen getroffen voor
fondsenwervingsactiviteiten voor het toekomstige masterplan.
Voor de kaketoe volière werd in 2017 nog € 49.000,= opgehaald, waardoor de gehele
volière uit donaties kon worden betaald.

4. Ideeële activiteiten 2017
4.1

Educatie

De afdeling educatie van Stichting Vogelpark Avifauna heeft twee hoofdtaken. De
educatie van vogelparkbezoekers en het verzorgen van de Natuur- en Milieueducatie
(NME) voor de basisscholen in de gemeentes Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en
Kaag en Braassem.
4.1.1 Vogelpark Educatie
De afdeling educatie heeft dit jaar diverse seizoensactiviteiten georganiseerd
voor de jeugdleden. Er zijn daarnaast verschillende evenementen
georganiseerd in het kader van de nationale vogelweek, de internationale
Vulture Awareness Day, en de wereldwijde Kasuarisdag om aandacht te
vragen voor (bedreigde) (in- en uitheemse) vogels.
De bebording in het park is uitgebreid en aangepast. Het gebouw met daarin
de verouderde presentatie Piepshow is daar een voorbeeld van.
Er is gestart met educatieve diensten in het Madagaskargebied zodat de
dieren meer rust krijgen en de bezoekers zich bewust worden van de risico’s
van het aaien en voeren van de dieren.
Hiermee zijn zo’n 8800 bezoekers bereikt. Leden van het IVN, De Goudse
weekendschool, het Ashram College en het Wellantcollege hebben educatieve
programma’s gevolgd in het park.

4.1.2 Natuur- en Milieueducatie
In het schooljaar 2016-2017 hebben 56 van de 73 scholen deelgenomen aan
het NME programma dat door Avifauna werd aangeboden. Er zijn 248
excursies afgenomen, 92 leskisten en 82 materiaalpakketten ter beschikking
gesteld. Daarnaast zijn er 51 scholen geholpen bij hun aanvraag voor een
gemeentelijk project. Naar aanleiding van de eerste onderzoeksresultaten uit
de NME-enquête, hebben de scholen meer keuzevrijheid gekregen. Dit heeft
een positief effect gehad op het aantal afgenomen producten.
5.2

Behoud biodiversiteit

In 2017 hield Avifauna 256 diersoorten en 1934 individuen. 244 soorten vogels
(1876 individuen), 10 soorten zoogdieren (58 individuen) en 2 vissoorten
(individuen onbekend).

Avifauna verleende medewerking aan 49 Europese en 2 mondiale fokprogramma’s
voor bedreigde vogels/dieren. Het vogelpark was verantwoordelijk voor de
coördinatie van 3 Europese fokprogramma’s. In 2017 kwamen 54 verschillende
vogelsoorten tot voortplanting en 3 zoogdieren, waarvan 7 soorten deel uitmaakten
van een fokprogramma. In 2017 had Avifauna enkele primeurs met het uitvliegen van
wolnekooievaars en gehoornde parkieten. Beide soorten worden weinig in Europese
dierentuinen gehouden en beide soorten kwamen nog niet eerder tot voortplanten
in Avifauna. Er was ook een primeur bij de zoogdieren met de geboorte van een
kleine kantjil en witgezichtoeistities. Voor beide soorten bestaat er een Europees
fokprogramma.
Er werden verschillende vogels en zoogdieren uitgewisseld met meer dan 40 officiële
dierentuinen over de gehele wereld. Dit jaar ontvingen we 6 zoogdieren (o.a.
ringstaartmaki’s) en 196 vogels (o.a. jufferkraanvogels, zwarte wouwen en rosé
kaketoes), maar ook nieuwe soorten zoals bijvoorbeeld abdims ooievaars, zwarte
gieren en roodoorara’s (waarvoor een EEP bestaat).
In 2017 verstuurde Vogelpark Avifauna 232 vogels en 4 zoogdieren naar andere
dierentuinen (o.a. manenduiven, geelvleugelara’s, rode ibissen, Steller zeearenden
en wilde cavia’s).

5.3

Natuurbescherming

Vogelpark Avifauna steunt al geruime tijd natuurbeschermingsprojecten en initiatieven over de hele wereld. Regelmatig springt Avifauna op de bres voor een
probleem dat directe aandacht en ondersteuning nodig heeft. Het vogelpark heeft
een speciaal fonds voor haar natuurbeschermingsactiviteiten opgericht en in een
zelfstandige stichting ondergebracht. Op diverse manieren wordt geld ingezameld
voor dit natuurbeschermingsfonds, dat dezelfde bestuurssamenstelling heeft als
Stichting Vogelpark Avifauna.
Speciale aandacht was er in het verslagjaar voor de Zuidelijke hoornraaf, een van de
twee soorten grondneushoornvogels uit Afrika, en gevoelig voor uitsterven. Het
Mabula Ground Hornbill Project in Zuid-Afrika, een natuurbeschermings- en re
introductieproject voor deze soort, wordt al jaren door de Stichting ondersteunt.
Lucy Kemp, de projectleider, kwam in september in Avifauna langs om een lezing te
geven voor meer dan 60 belangstellenden. De lezing liet duidelijk zien dat de
financiële steun goed terecht is gekomen en er belangrijke progressie is gemaakt,
echter de soort is nog lang niet uit de gevarenzone. Na de lezing overhandigde de
Stichting een cheque van € 1.000, -, een extra bijdrage voor het jaar 2017.

In mei 2017 heeft Avifauna samen met Landschapsfonds Alphen aan de Rijn de aftrap
gegeven van Project IJsvogel. Beide organisaties verzorgen dit
natuurbeschermingsproject dat de realisatie van een klein natuurgebied aan de
zuidzijde van Alphen behelst. Om het gebied aantrekkelijk te maken is gezocht naar
specifieke doelsoorten die aldaar in het verleden een plek hadden en aansprekend
zijn: roerdomp, ijsvogel en oeverzwaluwen. De inrichting is op de ecologische
behoeften van deze soorten afgestemd. Avifauna financiert €.21.000,= van de
investering uit haar natuurbeschermingsfonds. Daarnaast leveren medewerkers en
vrijwilligers van Avifauna een bijdrage door werkzaamhenden te verrichten.
5.4

Vogelopvang

Helaas moeten er in Nederland nog regelmatig illegaal, of onder slechte
omstandigheden, gehouden vogels door de overheid in beslag worden genomen. De
gemakkelijke soorten gaan naar andere opvangcentra, maar de vogelsoorten die een
specialistische verzorging nodig hebben, worden door Avifauna opgevangen. In 2017
zaten in het opvangcentrum van Avifauna 15 vogels en kwamen er gedurende het
jaar maar liefst 61 vogels binnen, waarvan er 51 zijn vrijgegeven en opgenomen in de
collectie van het Vogelpark.
Ook heeft Avifauna in 2017 een twintigtal vogels van andere opslaghouders die door
het ministerie zijn vrijgegeven opgenomen in de collectie.

5. Medewerkers
Het aantal medewerkers daalde licht van 33,3 FTE in 2016 naar 31,1 FTE in 2017.
Begin 2017 is de functie van educatief medewerker vervult. Omdat de organisatie op de
plaats van de coördinator bezoekersservice een steeds zwaardere persoon vraagt, werd
besloten om deze ad-interim te vervullen. In de loop van 2017 werd duidelijk dat een
functieverzwaring hier inderdaad wenselijk is, zodat eind 2017 hier met de werving van
een nieuwe medewerker kon worden gestart.
Aan het einde van het seizoen stopte een van de medewerkers bij de
vogeldemonstratie na 10 jaar om een carrièreswitch te maken. Deze vacature kon eind
december worden ingevuld. Ook op de afdeling educatie vond een medewerkster naar
12 jaar een baan in een vergelijkbare functie bij een buurgemeente. Deze vacature zal
begin 2018 worden vervuld.
Voor de verzelfstandiging in een stichting waren de medewerkers van het vogelpark via
Van der Valk aangesloten bij het Pensioenfonds Horeca & Catering. Een

pensioenadviseur gaf ons het advies om bij deze voorziening aangesloten te blijven,
waarna dit voor de medewerkers geregeld is. Het komende jaar zal deze
pensioenadviseur de regeling van Pensioenfonds Horeca & Catering tegen het licht
houden.

6. Vrijwilligers
De vrijwilligers hebben weer een grote bijdrage geleverd aan het realiseren van de
educatieve doelstellingen van het vogelpark. Er zijn ongeveer 30 keer (park)vrijwilligers
ingezet bij activiteiten voor jeugdleden, Pasen, nationale vogelweek, gierenweekend,
kasuarisweekend en vakantieactiviteiten. Daarnaast zijn de gidsen 144 keer ingezet
voor rondleidingen en 300 keer voor het geven van informatie bij de kwetterkar. In het
Madagaskar gebied hebben 45 gidsen gelopen en 70 vrijwilligers zijn in het park
vraagbaak geweest tijdens “Vraag maar Raak”. Ook hebben de Vrijwilligers een
belangrijk aandeel gehad in de NME lessen in het Vogelpark en daarbuiten. Tenslotte
verrichten enkele vrijwilligers diverse afgeleide taken voor de educatieve afdeling.
In 2017 hebben in totaal 50 vrijwilligers het park ondersteund bij haar ideële
doelstellingen.
Wij hebben 4 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en zijn er 5 gestopt in de loop
van het jaar wegens gezondheidsredenen en veranderingen in de werk/privésfeer.

7. Duurzaamheid
Zorgdragen voor de natuur is één van onze grootste doelstellingen. Daarom is
duurzaamheid
een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Ook in 2017 behield Avifauna de
Gouden Green Key. Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven
in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt die controleerbaar bezig zijn met
duurzaamheid. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met zorg voor milieu
op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. Bedrijven met een Green Key keurmerk
doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort
en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist.
In het verslagjaar werd een aantal urinoirs vervangen door waterloze urinoirs en werden
de meeste kranen vervangen door sensorkranen. Het nieuwe verblijf voor de vogels van
de vogeldemonstratie werd voorzien van een warmtepomp om het binnen verblijf te

verwarmen. Avifauna heeft verder alle schoonmaakmiddelen vervangen door duurzame
varianten.

8. Vooruitblik
Gedurende het verslagjaar heeft Avifauna een nieuwe toekomstvisie ontwikkeld. Samen
met een aantal externe adviseurs en deskundigen heeft de directie een nieuwe visie
uitgeschreven en zijn enkele plankaarten uitgewerkt. Daarna zijn deze plannen intern
besproken met het bestuur, MT en de medewerkers die allen enthousiast reageerden op
de plannen.
Ook met Van der Valk Avifauna en de gemeente zijn de nieuwe toekomstplannen
besproken. Met de gemeente is bekeken of de nieuwe toekomstvisie conflicteert met
het nieuwe bestemmingsplan en de visie van de gemeente.
In 2018 zal het masterplan worden afgerond en met meerdere externe stakeholders
worden gedeeld. In de loop van 2018 zal een fasering worden bepaald en financiering
worden gezocht voor de verschillende deelplannen.
Avifauna verwacht dat het de komende jaren vaker maatregelen moet nemen omdat
elders in Nederland vogelgriep wordt geconstateerd. Ook in 2017 moest het vogelpark
tweemaal maatregelen nemen. Bij het inrichten van de bestaande en de nieuwe
verblijven wordt voortaan rekening gehouden met deze maatregelen, zodat deze relatief
eenvoudig kunnen worden doorgevoerd.
Eind 2017 is de directie toegetreden tot het bestuur van de Nederlandse Vereniging van
Dierentuinen.

Financiële verantwoording

31-12-2017

31-12-2016

Activa
Vaste Activa

329.628

431.265

Vorderingen

94.129

78.932

237.425

210.871

661.182

721.068

Liquide middelen

Passiva
Eigen Vermogen

104.014

41.339

Voorzieningen

288.000

273.000

Langlopende schulden

3.388

15.060

Kortlopende schulden

266.780

391.669

661.182

721.068

Staat van baten en lasten

31-12-2017

31-12-2016

Ontvangsten

2.432.615

2.468.300

69.267

104.508

Kostprijs omzet
Bruto marge

2.363.348

2.363.792

Personeelskosten

991.576

958.043

Afschrijvingen vaste activa

120.628

104.483

Overige bedrijfskosten

1.186.788

1.317.022

Bedrijfslasten

2.298.992

2.379.548

Bedrijfsresultaat

64.356

-15.756

Financiële baten en lasten

-2.681

20.543

61.675

4.787

RESULTAAT

