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Verslag van het bestuur
Oprichting
Stichting Natura Africae is opgericht op 1 juni 2017 en statutair gevestigd te Roermond.
Doelstelling
Natura Africae heeft tot doel:
Het steunen van Nationale Parken en andere beschermde natuurgebieden in Afrika en
voorts al hetgeen dat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Beleid
Natura Africae richt zich op het mede-financieren van projecten van bestaande organisaties
met een soortgelijke doelstelling, in eerste instantie met Stichting African Parks Foundation,
een algemeen nut beogende instelling (RSIN nummer 8148.98.671). African Parks is haar
portefeuille van parken aan het uitbreiden en ziet een toenemende financieringsbehoefte in
de toekomst. Natura Africae wil hieraan graag haar bijdrage leveren. Voor het beleid en de
werkzaamheden van African Parks verwijzen wij graag naar haar website:
www.africanparks.org.
In haar bijdrage aan African Parks benadrukt Natura Africae het belang van het betrekken
van de bevolking in en rondom de parken bij het beheer en de bescherming daarvan.
Uitgangspunt is dat natuurbescherming alleen werkt als de lokale gemeenschappen daar ook
voordeel bij hebben en betrokken zijn in het proces.
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
Het grootste deel van de jaarlijkse bijdrage van Natura Africae komt uit rendement op haar
eigen vermogen. Dit vermogen is belegd op de effectenmarkt. Een belangrijk risico is
derhalve een daling van de effectenmarkten. Om zich hier enigszins tegen de beschermen
heeft de stichting haar vermogen ondergebracht bij twee professionele
vermogensbeheerders die beide met een gespreide portefeuille werken. De stichting heeft
verder een lange termijn beleggingshorizon zodat mogelijke dalingen op de korte termijn
weer zouden moeten kunnen worden goedgemaakt. Middelen die zijn toegezegd en aan de
doelstelling worden besteed worden ruim van tevoren liquide gemaakt.
Doelrealisatie
Sinds 2017 steunt Natura Africae projecten van African Parks. Natura Africae fungeert als
zogenaamde “anchor funder” voor de parken in Zambia, te weten Liuwa Plains National Park
en Bangweulu Wetlands. Daarnaast worden er jaarlijks, in onderling overleg, wisselende
projecten uitgekozen ter ondersteuning. Een deel van de financiering mag tenslotte door
African Parks naar eigen inzicht worden besteed daar waar de behoefte het grootst is.
Voor 2020 heeft Natura Africae, op basis van een verzoek van African Parks, een toezegging
gedaan van € 4 miljoen (eenzelfde bedrag als in 2019). De middelen waren bestemd voor
bovengenoemde twee parken in Zambia die Natura Africae al steunde, voor een nieuw park
in de portefeuille van African Parks, namelijk Iona National Park in Angola, en voor OdzalaKokoua National Park in Congo. De steun aan laatstgenoemd park sluit aan bij de wens van
het bestuur van Natura Africae om een bijdrage te leveren aan het conserveren van oerbos
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in het kader van de wereldwijde klimaatproblematiek. Daarnaast waren er wederom
middelen beschikbaar gesteld in de categorie “unrestricted”, door African Parks te besteden
daar waar de behoefde het grootst is. De bijdrage van € 4 miljoen is halverwege 2020
overgeboekt en over de besteding is inmiddels verantwoording afgelegd.
Voor concrete informatie over de projecten verwijzen wij naar bovengenoemde website van
African Parks.
Financieel beleid
Stichting Natura Africae werft geen fondsen.
De oprichter van de stichting, de heer J.A. Verhagen, is in oktober 2018 overleden en heeft
een groot deel van zijn vermogen nagelaten aan de stichting in de vorm van een legaat. In
het testament is bepaald dat dit vermogen zoveel mogelijk in stand moet worden gehouden
als stamvermogen van de stichting.
Het is de bedoeling van Natura Africae om, naast het instandhouden van het stamvermogen,
substantieel bij te dragen aan natuurbehoud in Afrika. Een uitkering van ca. 4% op het
vermogen wordt realistisch geacht op de langere termijn. Daarnaast is de heer M.A.
Verhagen met ingang van 2020 een periodieke schenkingsovereenkomst voor onbepaalde
tijd aangegaan met de stichting. Hij zal jaarlijks een bedrag van € 1,2 miljoen gaan schenken,
vrij te besteden aan de doelstelling.
Op basis van een vermogen ultimo 2019 van ruim € 73 miljoen, en rekening houdende met
bovengenoemde jaarlijkse schenking, is in 2020 een bedrag van € 4 miljoen uitgekeerd aan
de doelstelling.
Het vermogen is toevertrouwd aan twee professionele vermogensbeheerders, namelijk
Triodos Bank en InsingerGilissen Bankiers. Beide beheerders houden een portefeuille aan
van duurzame fondsen, terwijl een beperkt deel wordt belegd in zogenaamde “impact”
fondsen. Ook op deze manier hoopt de stichting een bijdrage te kunnen leveren aan de
bescherming van onze planeet.
Dankzij een positief beleggingsresultaat is het vermogen ultimo 2020, na uitgaven voor de
doelstelling, toegenomen tot € 78 miljoen.
ANBI-status
Stichting Natura Africae is sinds 1 juni 2017 aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling).
Bestuur
Het bestuur van de stichting is samengesteld als volgt:
Dhr. D.R. Hooft Graafland, voorzitter
Mw. M.M.T. Schreurs-Wildenberg, secretaris
Dhr. M.A. Verhagen, penningmeester.
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. Onkosten, gemaakt
in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie kunnen worden vergoed, mits niet
bovenmatig. Reis-en verblijfskosten nemen bestuurders voor hun eigen rekening.
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De stichting heeft geen personeel in dienst.
Informatie over communicatie met belanghebbenden
Natura Africae beschikt niet over een eigen website. Communicatie via internet verloopt via
de website van ANBI.nl.
Vooruitzichten 2021
Uitgaande van een uitkering van 4% op het vermogen van € 78 miljoen (ultimo 2020) plus
een te ontvangen schenking van € 1,2 miljoen zou resulteren in een budget voor 2021 van
ca. € 4,3 miljoen. Gezien het positieve beleggingsresultaat van 2020 heeft het bestuur
besloten de uitgaven voor de doelstelling in 2021 incidenteel te verhogen tot € 5 miljoen.
Het overleg met African Parks over de besteding van de middelen is inmiddels afgerond.
Besloten is om de middelen te bestemmen voor de twee parken in Zambia en het park in
Angola welke Natura Africae al steunde, alsmede voor een nieuw park in de portefeuille van
African Parks, namelijk Nyungwe National Park (Rwanda). Laatstgenoemd park neemt de
plaats in van Odzala-Kokoua National Park in Congo, waarvoor dit jaar al voldoende
middelen van andere donoren beschikbaar waren, en sluit aan bij de wens van het bestuur
van Natura Africae om een bijdrage te leveren aan het conserveren van oerbos in het kader
van de wereldwijde klimaatproblematiek. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar gesteld
voor onderzoeksactiviteiten en wederom een bedrag in de categorie “unrestricted”, door
African Parks te besteden daar waar de behoefde het grootst is. We zijn nog in gesprek met
African Parks over het maken van “community profiles” om een beter begrip te krijgen van
de lokale gemeenschappen en op welke wijze African Parks het best zou kunnen bijdragen
aan de lokale ontwikkeling.
De impact van het corona virus op het functioneren van de parken in Afrika lijkt vooralsnog
gelukkig mee te vallen. De beleggingsportefeuilles van Natura Africae hebben ook geen
schade opgelopen zodat de stichting naar verwachting door zal kunnen gaan met
substantieel bij te dragen aan de natuur in Afrika.
Amsterdam, juni 2021
Het Bestuur
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Jaarrekening Stichting Natura Africae
Balans per 31 december 2020

Toelichting

2020
€

2019
€

ACTIVA
Vorderingen
Te ontvangen bronbelasting

1

Liquide middelen
Beleggingsportefeuille

70.895

70.895

2

4.525.607

21.505.746

3

73.427.748

82.499.527

78.024.250

104.076.168

Totaal

PASSIVA
Reserves

4

78.024.250

73.477.367

Kortlopende schulden
Nog te betalen bedragen

5

0

30.598.801

0

0

78.024.250

104.076.168

Langlopende schulden
Nog te betalen bedragen
Totaal

6

Staat van baten en lasten
2020

Toelichting

2020
€

Baten
Schenkingen en legaten
Som van de baten

6

Besteed aan de doelstelling
Bijdrage aan projecten
- African Parks

7

Kosten van beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

8

9

2019
€

1.200.000
1.200.000

64.832.894
64.832.894

4.000.000

4.000.000

359
4.000.359

349
4.000.349

-2.800.359
7.347.242
4.546.883

60.832.545
6.298.630
67.131.175
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Toelichting
Doelstelling en algemene informatie
De doelstelling van Stichting Natura Africae, statutair gevestigd te Roermond, zijn in de
statuten omschreven als:
Het steunen van Nationale Parken en andere beschermde natuurgebieden in Afrika en voorts
al hetgeen dat met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Stichting Natura Africae is op 1 juni 2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 68883102, RSIN 857632061.
Stichting Natura Africae heeft sinds 1 juni 2017 de ANBI status (Algemeen Nut Beogende
Instelling).

Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling
De jaarrekening gaat uit van de continuïteit van de Stichting.
Balansposten
Tenzij anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd tegen de actuele
waarde. De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden, voor zover niet anders vermeld,
in hele Euro's.
Staat van baten en lasten
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waar deze betrekking op hebben.

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
1. Vorderingen
De vordering betreft de nog terug te ontvangen dividendbelasting op Nederlandse aandelen.
2. Liquide middelen
Stichting Natura Africae heeft rekeningen bij ING bank, Binckbank,
Insinger Gilissen en Triodos Bank/ ABN Amro
3. Beleggingsportefeuille.
Stichting Natura Africae heeft een beleggingsportefeuille bij Insinger Gilissen en bij Triodos Bank
4. Reserves
Het saldo van baten en lasten 2020 is toegevoegd aan de reserves.
5. Kortlopende schulden
Ultimo 2019 was er een schuld van € 30.598.801 i.v.m. een te hoog uitgekeerd legaat.
Dit bedrag is begin 2020 terugbetaald. Ultimo 2020 waren er geen schulden.
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6. Schenkingen en legaten
De schenkingen en legaten ontvangen in 2020 zijn samengesteld als volgt:
Schenking M.A. Verhagen
€ 1.200.000,00
Totaal
€ 1.200.000,00
7. Besteed aan de doelstelling
Hierin zijn opgenomen de projecten welke voldoen aan de doelstelling van de Stichting
en waarvan de bijdrage is toegekend door de Stichting in 2020.
De bijdrage is ook betaald in 2020.
8. Kosten van beheer en administratie
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen voor hun functie
geen vergoeding.
De administratie en het secretariaat worden door het bestuur zelf verzorgd en hiervoor worden
geen kosten in rekening gebracht.
9. Saldo financiële baten en lasten
Het saldo financiële baten en lasten betreft het beleggingsresultaat op de
effectenportefeuille, alsmede ontvangen dividenden en eventuele renteopbrengsten op
liquide middelen minus kosten
Het saldo wordt berekend als volgt:
a. Saldo rekeningen op 1-1-2020
€ 104.005.273,00
b. (+)Toevoegingen gedurende het jaar
€ 1.200.000,00
c. (-)Onttrekkingen gedurende het jaar
€ -34.599.160,00
d. Saldo
€ 70.606.113,00
e. Saldo rekeningen op 31-12-2020
€ 77.953.355,00
f Waardetoename portefeuille (e-d)
€ 7.347.242,00
g terug te vorderen dividend belasting 2020
€
h saldo financiële baten en lasten (f+g)
€ 7.347.242,00

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Stichting Natura Africae kent op balansdatum geen verplichtingen welke niet in de
balans zijn opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum te melden die invloed hebben
op de jaarrekening 2020.
Amsterdam, juni 2021
Het Bestuur
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