Jaarverslag 2015 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 dieren, in de ruimste zin van het woord, zowel in
gevangenschap als in de natuur, teneinde te komen tot verbetering van hun leefmilieu en –
condities.

De stichting houdt adres aan het Antoon Van Hooffplein 1 te 6816 SH Arnhem, tel.0264450373. 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 2015 uit de volgende 5 leden:
De heer drs. H.J. Kaiser (voorzitter)
De heer drs. A.P.J.M. van Hooff
De heer prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff (secretaris/penningmeester)
De heer dr. M.H. den Boer
De heer mr. M. Schellingerhout

Er werd in het verslagjaar vergaderd op 21 mei 2015 en op 12 november 2015. Op 21 mei 2015
is de heer prof. dr. M Naguib tot het bestuur toegetreden. De heer Schellingerhout is in de
novembervergadering tot penningmeester benoemd.

In het verslagjaar werden – in tegenstelling tot voorgaande jaren - slechts enkele
subsidieverzoeken ontvangen. De volgende subsidies zijn toegekend:
€ 752,38 t.b.v. veldstage in Maleisië, voor onderzoek in kader van evolutionaire wisselwerking
tussen het voorkomen van links- en rechtshandigheid van kreeften het voorkomen van hun
prooidieren, te weten links- en rechtsdraaiende slakken
€ 500,- t.b.v. onderzoek naar de rol van variatie in vocalisaties (i.h.b. fluitvocalisaties) in het
sociale gedrag van tandwalvissen. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan Risso dolfijnen in de
wateren van de Azoren en betreft de relatie tussen variaties in sociale gedragingen en in
akoestische parameters.
€ 2500,- t.b.v. onderzoek naar de omstandigheden van de toenemende mens-leeuw
‘conflicten’ in Oost-Afrika en de aard van veehouderijpraktijken op de predatie van vee door
leeuwen, o.a. de aard en activiteit (b.v. verlichting) rond “boma’s” (met doornhagen omheinde
veekralen).
€ 1600,- t.b.v. van experimenteel en bio theoretisch modelonderzoek over de coördinatie en
synchronisatie van zwemgedrag in visscholen.

In het voorjaar van het verslagjaar vernam de Stichting dat de Stichting voor de helft tot
erfgenaam is benoemd in de nalatenschap van mevrouw A.M. Verheij, laatst gewoond
hebbende te Arnhem. Mevrouw Verheij was een regelmatige bezoekster van Koninklijke
Burgers’ Zoo en ze was zeer onder de indruk dat “een particuliere familie zoiets moois tot stand
kon brengen”. Hierop besloot zij een deel van haar erfenis te schenken aan de Zoo. Zoals
gewoonlijk gaan de schenkingen aan de Zoo naar de Lucie Burgers stichting. Dit betekent in geld
uitgedrukt een bijzondere bate van ongeveer € 66.000,-. De stichting is mevrouw Verheij zeer
erkentelijk voor deze zeer genereuze schenking.
In het verslagjaar is een voorlopig beleggingsstatuut vastgesteld.
Voor het overige waren er geen bijzonderheden.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 juli 2016

