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Op 6 juli opende burgemeester Eberhard  
van der Laan het vernieuwde rijksmonument 
Apenhuis en het gemeentelijk monument 
Vogelhuis.

02



jaarverslag 2011 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

03

bericht van Raad van Toezicht en directie p. 07

1 missie en visie  p. 10
1.1 missie en visie  12
1.2 statutaire doelstelling  13
1.3 langetermijndoelstellingen  13

2 het Instituut Natura Artis Magistra p. 16
2.1 Artis Academie  18
2.2 vernieuwing   20
2.3 horeca, winkel en Parkzalen   21

3 dier en groen  p. 27
3.1 plant- en boomcollectie  29
3.2 diercollectie en dierwelzijn   29
3.3 natuurbehoud  29

4 maatschappelijke verantwoordelijkheid p. 35
4.1 educatie  37
4.2 publiek  38
4.3 duurzame bedrijfsvoering  39

5 personeel en organisatie p. 43
5.1 organisatie 45
5.2 sociaal jaarverslag  48
5.3 verslag van de ondernemingsraad   50

6 geef om Artis   p. 53

inhoud



04

jaarverslag 2011 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

7 financiën  p. 67
7.1 vermogensbeleid   69
 7.1.1 continuïteitsreserve  69
 7.1.2 bestemmingsreserves  69
7.2 boekjaar 2011   69
 7.2.1 vergelijking resultaat 2011 met het boekjaar 2010  73
 7.2.2 vergelijking resultaat 2011 met de begroting 2011  75
7.3 begroting 2012   77

8 jaarrekening  p. 80
8.1  balans per 31 december 2011  82
8.2  winst-en-verliesrekening over 2011  84
8.3  kasstroomoverzicht over 2011   85
8.4   toelichting op de balans en winst-en-verliesrekening  86
 8.4.1 grondslagen voor waardering van activa en passiva  86
  8.4.1.1 algemeen   86
  8.4.1.2  materiële vaste activa  87
  8.4.1.3  voorraden   88
  8.4.1.4  vorderingen  88
  8.4.1.5 liquide middelen  88
  8.4.1.6 eigen vermogen  88
  8.4.1.7 voorzieningen  88

 8.4.2 grondslagen voor waardering van winst en verlies  89
  8.4.2.1 algemeen   89
  8.4.2.2 overheidssubsidies  90

 8.4.3 toelichting op de balans 92
  8.4.3.1 materiële vaste activa  92
  8.4.3.2  vorderingen Gemeente Amsterdam  99
  8.4.3.3 overige vorderingen en overlopende activa  99
  8.4.3.4 liquide middelen  100
  8.4.3.5 continuïteitsreserves  100
  8.4.3.6 bestemmingsreserves  100
  8.4.3.7 voorzieningen  102
   8.4.3.7.1  voorzieningen pensioenen en FPU  102
   8.4.3.7.2  voorzieningen WW en ziekte en arbeidsongeschiktheid  103
   8.4.3.7.3  personeelsvoorziening  104
   8.4.3.7.4  voorziening voor jubileumverplichtingen  104
  8.4.3.8 langlopende schulden  105
  8.4.3.9  overige schulden en overlopende passiva  106
  8.4.3.10  niet in de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen  107
   8.4.3.10.1  financiële rechten  107
   8.4.3.10.2  financiële verplichtingen  107



05

jaarverslag 2011 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

 8.4.4 toelichting op de winst-en-verliesrekening 109
  8.4.4.1 baten uit eigen fondsenwerving 110
  8.4.4.2 subsidies van overheden 111
  8.4.4.3 besteed aan doelstelling 111
  8.4.4.4 beheer en administratie 112
  8.4.4.5 personeelskosten 113
  8.4.4.6 afschrijving en rente 115

8.5 overige gegevens 115
 8.5.1 statutaire resultaatbestemming 115
 8.5.2 voorstel resultaatbestemming 2011 115
8.6  controleverklaring van de onafhankelijke accountant 116

Bijlage 118

Colofon 120



06

Jeanine van Pinxteren, voorzitter van het 
Stadsdeel, opende samen met Artis-directeur, 
Haig Balian op 12 oktober de Muziektent.
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07~ bericht van de Raad van Toezicht en directie

Geachte lezer, Amsterdam, 22 juni 2012

Het jaar 2011 was in veel opzichten een recordjaar jaar voor Natura 
Artis Magistra. De resultaten van de grootschalige vernieuwing van Artis, de 
oplevering van de Fazanterie en het monumentale Apenhuis en Vogelhuis, 
konden worden gepresenteerd aan het publiek. Het jaar 2011 was ook een 
vruchtbaar jaar bij vele diersoorten, met als hoogtepunt de geboorte van het 
Aziatische olifantje Mumba. Artis haalde het afgelopen jaar een recordaantal 
van 1,26 miljoen bezoekers, wat een stijging betekent van 11,1% ten opzichte van 
het matige jaar 2010. Mede door de vernieuwingen zijn leden en dagbezoekers 
erg tevreden over hun bezoek aan Artis en beoordelen zij Artis met een 8,1.  
Voor het eerst is in 2011 de educatieve waarde van Artis gemeten. Het 
ledenonderzoek heeft uitgewezen dat 81% van de ondervraagden iets leert 
tijdens een bezoek aan Artis en dat dit voor mensen een breed gedragen 
aspect is van het lidmaatschap. Dit ligt helemaal in lijn met de missie en visie 
van Artis. Het aantal Artis-leden steeg met 9% tot 83.000.

In 2011 won Artis niet alleen de Time Out Award voor ‘Best Family Attraction’, 
maar uit onderzoek blijkt ook dat toeristen Artis gemiddeld met een 8,5 
waarderen. Het toeristenbezoek steeg dan ook met 25% ten opzichte van 2010. 
Dat Artis naast een dierentuin ook een culturele ontmoetingsplek, een 
monumentaal stadspark met bloemen, planten en bomen én een oase van rust 
in het centrum van Amsterdam is, zijn redenen voor de toerist om Artis te 
bezoeken. 

2011 was een jaar met vele geboortes. Er werden voor het eerst sinds jaren 
wolfjes geboren. De gorillagroep breidde zich met 2 uit tot een grote groep  
van 9. Daarnaast werden onder andere een olifantje, een leeuwtje, een girafje, 
een anoa en een miereneter in Artis geboren. De geboortegolf is goed voor de 
internationale fokprogramma’s voor beschermde diersoorten waaraan Artis  
op deze manier een belangrijke bijdrage levert. 
 
De educatieve programma’s waren ook dit jaar weer bijzonder succesvol. Meer 
dan 100.000 kinderen, jongeren en studenten kregen les, schilderden dieren en 
planten, volgden fotografielessen, leerden hoe bloembollen geplant worden of 
woonden de colleges bij van de aan de Universiteit van Amsterdam verbonden 
Artis-professor. 

Artis is bezig met grootschalige vernieuwingen waarmee meer ruimte voor 
dieren en planten, voor educatie en voor erfgoed wordt gecreëerd. Een aantal 
grote projecten is in 2011 afgerond. Het eerste deel van de Fazanterie is in april 
opgeleverd. In juli zijn het monumentale Apenhuis en Vogelhuis, waar het 
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publiek nu tussen de dieren kan wandelen, geopend door burgemeester van 
Amsterdam, Eberhard van der Laan. Artis, een stichting met 27 monumenten, 
kreeg hiervoor de steun van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-
Holland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en de M.A.O.C. Gravin van Bylandt stichting. 

Artis kreeg van een aantal instellingen, waaronder de BankGiro Loterij en de 
Noordhollandsche van 1816, een significantie bijdrage om de vernieuwingen te 
kunnen realiseren. Eén van de hoogtepunten was de ondertekening van het 
vijfjarige sponsorcontract tussen Rabobank Amsterdam en Natura Artis 
Magistra. De Rabobank sponsort Artis de komende vijf jaar.

De gemeente Amsterdam moet flink bezuinigen. Deze bezuinigingen raken  
ook Artis en vanaf 2011 zullen wij dan ook jaarlijks structureel € 900.000 euro 
minder aan subsidie ontvangen van de gemeente. Dat is een enorm bedrag.  
Artis wordt (incidenteel) gecompenseerd voor de korting op de subsidie  
(2011: € 900.000, 2012: € 450.000). Gelukkig is Artis een financieel gezonde 
organisatie en zal het niet meteen consequenties hebben voor de dagelijkse 
activiteiten. Maar de bezuiniging van de gemeente Amsterdam heeft wel 
consequenties voor de vernieuwingen van de dierverblijven en het onderhoud 
aan onze monumenten. In 2011 is daarom een nieuwe organisatiestructuur 
ontwikkeld om zo efficiënter met de inzet van middelen en mensen om te gaan. 
Vanaf 2012 zal Artis geleid worden door een managementteam met als 
eindverantwoordelijke een algemeen directeur. Als gevolg van deze 
herstructurering, heeft financieel en operationeel directeur Arianne van der 
Doelen besloten een andere uitdaging aan te gaan. Artis bedankt haar voor de 
jarenlange inzet en maakt van de gelegenheid gebruik om ook alle medewerkers 
en vrijwilligers te bedanken voor de fantastische inzet in 2011.

Frank de Grave   Haig Balian  
voorzitter raad van toezicht  algemeen directeur

~ bericht van de Raad van Toezicht en directie
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In 2011 zijn 3 wallabies geboren.
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hoofdstuk 1

1
missie en visie 



1111

Op zondagmorgen 4 september is gorilla Sindy 
bevallen van een gezond jong.



12~ missie en visie 
hoofdstuk 1

1.1 missie en visie 

missie
Artis is een nationaal instituut, met een stadspark waar mensen, dieren, 
microben, bomen, planten, sterren, musea, kunst en erfgoed samen komen en 
waar mensen geïnspireerd raken, zich verwonderen en leren over de natuur en 
zichzelf.

visie
In een wereld waarin een fragiele relatie bestaat tussen mens en natuur, wil Artis 
liefde en zorg voor de natuur stimuleren en uitgroeien tot het meest 
toonaangevende instituut op dit gebied.

kritische succesfactoren
Kernwaarden Artis:
• het publiek en haar beleving staat centraal;
• authenticiteit van de natuur in presentatie en overdracht;
• natuurbewust en duurzaam zijn én handelen;
• gezamenlijk leermeester- en vakmanschap; en
• respect voor ons erfgoed.

Artis onderscheidt zich door:
• haar historische merk verankerd in de Nederlandse cultuur;
• haar brede dode en levende collectie;
• het stadspark met erfgoed midden in de stad Amsterdam; en
• het fysiek, intellectueel en emotioneel dichtbij brengen van de natuur.

Doelstellingen:
• optimaliseren kwaliteit en contactmomenten van educatie; 
• zorgvuldig beheer van de collecties (park, dier en erfgoed);
• optimaal kwalitatieve, kostenefficiënte en duurzame bedrijfsvoering;
• maximaal bezoek (leden/onderwijs/dagbezoek/gerelateerd bezoek);
• optimale fondsenwerving en besteding van het bezoek; en
• maximale bezoekerstevredenheid.
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1.2 statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel: 
a.  de instandhouding van de Diergaarde als ingesteld door de op één mei 

achttienhonderd achtendertig onder de spreuk ‘Natura Artis Magistra’ 
opgerichte vereniging Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis 
Magistra, alsmede zo mogelijk de bevordering van een Geologisch Museum 
en een Planetarium; 

b.  het bieden van recreatie en natuur en milieueducatie aan bezoekers; 
c.  uitvoering en/of gelegenheid te geven aan toegepast wetenschappelijk 

onderzoek en daardoor een bijdrage te leveren aan de instandhouding van 
bedreigde diersoorten. 

1.3 langetermijndoelstellingen

Om missie en visie optimaal uit te voeren, heeft Artis vijf kerngebieden gedefini-
eerd. Voor elk van deze kerngebieden zijn langetermijndoelstellingen bepaald. 
Deze doelstellingen staan aan de basis van de korte termijn doelstellingen die 
jaarlijks in het operationeel plan, worden vastgelegd. De vaststelling van het 
jaarlijks operationeel plan inclusief de bijbehorende begroting waarin worden 
opgenomen de investerings- en het financieringsplan evenals de herziening 
ervan, behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht. De directie stelt de jaar-
rekening vast, nadat deze ter goedkeuring is voorgelegd aan de Raad van Toe-
zicht. 

De vijf kerngebieden zijn:
• het Instituut Natura Artis Magistra 
• dier en groen
• maatschappelijke verantwoordelijkheid
• personeel en organisatie 
• financiën

het Instituut Natura Artis Magistra
Artis is meer dan een dierentuin. Artis is een uniek instituut. Een kennistuin met
dieren, bomen, planten, mensen, musea, monumenten en een planetarium.
Artis wil, als nationaal instituut, een kennistuin zijn en blijven en een platform
bieden voor scholen, voor bedrijven, voor universiteiten en voor de overheid.
Een instituut dat niet alleen de natuur toont, maar de samenhang tussen
natuur, wetenschap en cultuur openlegt. Een instituut bovendien, dat jaarlijks
meer dan een miljoen mensen bewust maakt en inspireert. Artis wil deze unieke
positie in de komende jaren verstevigen.

~ missie en visie 
hoofdstuk 1
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dier en groen
Artis draagt bij aan het (inter)nationale behoud van bedreigde dier- en 
plantsoorten. Dat gebeurt zowel ín Artis als daarbuiten. In de tuin worden 
dieren en groen bewaard en beschermd. Ook neemt Artis actief deel aan 
internationale fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten. Buiten Artis 
worden internationale natuurbehoudprojecten ondersteund. Door middel van 
kennisoverdracht, worden zowel individuen als organisaties geïnspireerd en 
bijgestaan. Om het dierwelzijn te verbeteren en het publiek beter van dienst te 
zijn, worden dierverblijven en de groenstructuur van het park onderhouden, 
verbeterd én vernieuwd.

maatschappelijke verantwoordelijkheid
De natuur is van fundamenteel belang – zowel economisch als voor de kwaliteit 
van leven – en hoort een centrale positie in te nemen in onze maatschappij. 
Daarom stimuleert Artis bij de bezoekers liefde, zorg en respect voor de natuur. 
Dit betekent dat Artis moet excelleren in de educatieve taak: alle bezoekers, van 
scholieren tot politici en van toeristen tot stagiairs, moeten iets ‘meenemen’ van 
een bezoek aan Artis. Dezelfde zorg en liefde voor de natuur die Artis bezoekers 
bij wil brengen, wordt ook doorgevoerd in haar interne organisatie door 
permanent aandacht te besteden aan duurzaamheid en historische waarde. 
Het erfgoed van Artis wordt verbeterd en zichtbaar gemaakt. Ook daarbuiten 
neemt Artis haar verantwoordelijkheid. Artis fungeert in een stedelijke context 
en werkt onder meer samen met de gemeente Amsterdam, het stadsdeel 
Centrum, de Universiteit van Amsterdam, de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en de Plantage, om de Oostelijke binnenstad in monumentale, culturele 
en economische zin op de kaart te zetten.

personeel en organisatie
De ontwikkeling van het personeel is een speerpunt binnen Artis. Op alle 
niveaus binnen de organisatie worden trainingen en opleidingen aangeboden. 
Er wordt gewerkt aan een evenwichtige leeftijdsopbouw van het 
personeelsbestand. Daarnaast wordt gestreefd naar een goede samenwerking 
in de breedte tussen de verschillende vakgroepen en clusters, maar ook tussen 
personeelsleden onderling. Ook is in 2010 een nieuwe ondernemings raad 
gekozen, waarvan de leden breed in de organisatie zijn vertegenwoordigd.

financiën
Om Artis minder afhankelijk te maken van de huidige inkomstenbronnen, 
moeten extra inkomstenbronnen worden toegevoegd. Deze bronnen moeten 
binnen de doelstellingen van Artis vallen. De merknaam Natura Artis Magistra 
wordt hierbij professioneel geëxploiteerd, waarbij de winkel, evenementen in de 
tuin en Parkzalen in eigen beheer zijn genomen. Fondsenwerving zal zich 
nadrukkelijker richten op de particuliere markt.

~ missie en visie 
hoofdstuk 1
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Ook de Filipeinse zeilagame kroop in 2011  
in het Reptielenhuis uit het ei.



16

jaarverslag 2011 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

hoofdstuk 2

2
het Instituut  
Natura Artis Magistra
Natura Artis Magistra wil, als instituut van nationaal belang, een 
kennistuin zijn en blijven. Alle inspanningen van Artis waren er 
ook in 2011 op gericht de liefde voor de natuur bij het publiek te 
stimuleren.
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In de zomercampagne van 2011 werd ingehaakt 
op de geboortegolf. Overal in de stad werden 
posters opgehangen, waar mensen de dieren 
vanaf konden halen om deze weer op een andere 
plek te plakken. De oproep was dan ook: help mee 
de geboortegolf verspreiden!

17
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~ het Instituut Natura Artis Magistra 
hoofdstuk 2

2.1 Artis Academie

De Artis Academie is opgericht met als doel verwondering over de natuur te 
stimuleren en kennis van de natuur te verdiepen. De Artis Academie is een 
verzamelnaam voor uiteenlopende, speciale activiteiten. Deze hebben 
gemeen verbreding en verdieping te bieden aan volwassenen en kinderen, 
beleidsmakers en bedrijven, om zo kennis en inzicht te vergroten. Juist nu, in 
een tijd waarin de betekenis van natuur in onze cultuur en onze samenleving 
een centrale rol moet spelen om de kwaliteit van het leven te waarborgen. 
Samenhang tussen natuur, cultuur en economie begrijpen is van levensbelang. 
In dit kader organiseert de Artis Academie lezingen, cursussen en colleges in 
samenwerking met Artis-professor Erik de Jong.

Internationale Jaar van het Bos
In 2011 werd in samenwerking met DekaMarkt een doeboek voor kinderen 
gemaakt om het thema bos bij het grote publiek onder de aandacht te brengen. 
Daarnaast werd de jaarlijkse Artis-kalender en de eerste lezing van de Artis 
Academie aan het thema van de Verenigde Naties ‘Het jaar van het Bos’ gewijd. 

Ook gaf Artis-professor Erik de Jong de collegereeks ‘Een 3e natuur’: een 
succesvolle collegeserie over de verhouding tussen de natuur en de mens. Dit 
was een samenwerking tussen de Artis Academie en de Illustere School van de 
Universiteit van Amsterdam. 
 
Daarnaast is door de Artis Academie de collegereeks Microbial Genomics van 
Professor in Microbial Genomics, Remco Kort, georganiseerd, een Engelstalige 
collegeserie over onderzoek naar micro-organismen. 
 
Voor het eerst is in 2011 een fotografiecursus georganiseerd. De cursus ‘Kijken 
naar natuur’ door fotograaf Loek van Vliet werd zo goed beoordeeld door de 
deelnemers, dat is besloten deze jaarlijks terug te laten keren.

In mei en juni was de cursus Kosmologische kwesties. Deze cursus is gegeven 
door Govert Schilling, en was voor mensen met een diepere interesse in 
astronomie. 

Ook kon men de bredere cursus Sterrenkunde volgen om zo meer te weten te 
komen over sterren, planeten, de zon, de maan, kortom het heelal. Hoe werken 
onze seizoenen? Wat gebeurt er met sterrenbeelden als je door de ruimte heen 
vliegt? Hoe ziet de planeet Saturnus er van dichtbij uit? Is er een grens in het 
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~ het Instituut Natura Artis Magistra 
hoofdstuk 2

heelal? In de koepel van het Planetarium bekeken de cursisten de natuur van 
buiten de aarde van dichtbij en konden grote afstanden worden afgelegd om 
deze vragen te kunnen beantwoorden. 

Er werden 12 lezingen door de Artis Academie georganiseerd op de 1e 
dinsdagavond van de maand. Enkele lezingen waren:

Natuurbescherming in het Kongo Bekken
door Jaap van der Waarde, hoofd Bossenprogramma Wereld Natuur Fonds 
Het Wereld Natuur Fonds werkt in centraal Afrika aan de bescherming van 
regenwouden en de daarin levende bosolifanten, gorilla’s en chimpansees.

Donkere energie en donkere materie
door dr. Rien van de Weijgaert, Kapteyn Instituut Groningen
Wetenschappers hebben vastgesteld dat slechts 4% van de inhoud van het 
heelal bestaat uit de bij ons bekende materie. De overige 96% van de 
kosmische energie bestaat uit ‘donkere materie’ en ‘donkere energie’. Een 
bijzondere lezing over – letterlijk - onbekende materie.

De evolutie van onze hersenen 
door prof. dr. D. F. Swaab, Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen, 
Amsterdam 
Lezing door de schrijver van het boeiende boek ‘Wij zijn ons brein’. Wij mensen 
worden gekenmerkt door een fantastisch brein van anderhalve kilogram, dat 
bestaat uit zo’n 100 miljard hersencellen. Dat is 15 maal meer dan er mensen 
zijn op aarde! Iedere hersencel maakt contact met zo’n 10.000 andere 
hersencellen. De relatieve hersengrootte en onze intelligentie zijn in de loop 
van de evolutie toegenomen. Hoe kwam deze toename tot stand en wat is  
het verschil tussen de hersenen van de mens en die van andere primaten? 
Over hoe kleine moleculaire verschillen grote gevolgen kunnen hebben.

Zwarte gaten
door Govert Schilling (wetenschapsjournalist)
Zwarte gaten zijn in de natuurkunde bekend als extreem verdichte vormen van 
materie. Ze kunnen niet direct worden waargenomen, maar door hun enorme 
zwaartekrachtsveld is de invloed op hun omgeving wel duidelijk zichtbaar. Hoe 
ontstaan zwarte gaten en waar vinden we ze? Wat zou er gebeuren als we in 
buurt van een zwart gat komen en wat vertellen deze objecten over onze kennis 
van de natuurkunde? Een lezing over één van de grootste mysteries in ons 
heelal.
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Artis Ateliers
Vanuit Artis Ateliers in de Salmhuisjes achterin de tuin zijn dit jaar 
66 halfjaarlijkse cursussen gegeven. We geven les aan kinderen, jongeren en 
volwassen. In het voorjaar hebben in totaal 465 cursisten iedere week een 
cursus gevolgd. In het najaar waren dat 506 cursisten. Veel lessen stonden in 
het teken van “het Jaar van het Bos” en er is een tentoonstelling in de hal 
bovenin het Aquarium gerealiseerd. Van iedere cursist werd een periode een 
werk geëxposeerd op verschillende plekken in Artis, zoals in het Kleine- 
Zoogdierenhuis en het Gorillahuis. Naast de halfjaarlijkse cursussen zijn er ook 
weer diverse workshops tekenen, schilderen en boetseren gegeven voor 
schoolklassen en voor bedrijven, familie en vriendengroepen.

2.2 vernieuwing 

Onder de noemer ‘Artis Vernieuwt’, is in 2005 een grootschalig 
vernieuwingsplan ontwikkeld met als doel meer ruimte voor dieren en planten, 
educatie en erfgoed te realiseren. Tussen 2005 en 2007 werden er veel 
voorbereidingen voor deze vernieuwingen getroffen: de financiële positie van 
Artis werd versterkt, de interne organisatie werd anders ingericht, achterstallig 
onderhoud werd weggewerkt, gebouwen werden aangepast en er werd meer 
groen gecreëerd. Ondermeer door deze veranderingen en het succes van het 
ontwerp en de publieksbeleving van het nieuwe Vlinderpaviljoen, zagen 
sponsoren de potentie van Artis. Dit resulteerde in 2007 tot een financiële 
toezegging van 15 miljoen van de gemeente Amsterdam. Door deze toezegging 
werd de basis gelegd voor de verdere fondsenwerving en konden andere 
sponsoren worden benaderd. Hierdoor kon Artis in 2010 de eerste paal slaan 
voor de grootschalige vernieuwing en kon worden gestart met de realisatie van 
een aantal vernieuwingsprojecten. In 2011 werden de eerste grote projecten 
van de grootschalige vernieuwing opgeleverd: het eerste deel van de 
Fazanterie, het Apenhuis en Vogelhuis.

In alle projecten zijn vier punten meegenomen. 
1.  De natuur dichtbij het publiek brengen: fysiek, emotioneel en intellectueel. 
2.  Het verbeteren van het welzijn van de dieren en de kwaliteit van de 

groenstructuur. 
3. Het behouden en restaureren van erfgoed.
4. Een effectievere, efficiëntere en duurzame bedrijfsvoering. 
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opening Fazanterie 
In 2010 is begonnen met de gefaseerde restauratie van het rijksmonument  
“de Fazanterie”. In deze verblijven krijgen vogels veel meer vliegruimte en het 
erfgoed wordt gerestaureerd. Onzichtbaar voor het publiek zijn deze gebouwen 
voorzien van moderne techniek, geschikt voor het houden en kweken van 
allerlei exotische vogels. Het gehele Fazanterieproject is in drie fasen 
opgedeeld. Allereerst is de Nieuwe Kweek in 2010 opgebouwd.

Op 27 april opende topkok Ramon Beuk de Fazanterie en kregen de vogels van 
de vernieuwde Fazanterie een Koninklijke eerste maaltijd. Voor het oog van 
publiek bereidde en serveerde hij de eerste maaltijd voor de ara’s, seriëma’s en 
fazantachtigen. Dit deed hij in de keuken van de Fazanterie, die speciaal voor de 
gelegenheid open is gesteld voor publiek. 

In de Fazanterie zijn bedreigde tot zeer bedreigde vogelsoorten te bewonderen, 
zoals blauwkeelara’s (Ara glaucogularis), blauwkopara’s (Primolius couloni) en 
soldatenara’s (Ara Militaris). Van die laatste soort leven er wereldwijd nog maar 
zo’n 10.000. Vroeger zaten zij op een stokje en aan een ketting op de 
Papegaaienlaan van Artis. Dit is vanzelfsprekend niet meer van deze tijd. Zij 
hebben nu alle ruimte in de grote volière van de Fazanterie, welke zo optimaal 
mogelijk voor hen is ingericht zodat ze zich hopelijk voort zullen planten. 
Hiermee levert Natura Artis Magistra een belangrijke bijdrage aan de 
instandhouding van deze vogelsoort. 

Naast de grote verscheidenheid aan vogelsoorten, is ook de keuken van de 
Fazanterie zeer bijzonder. Voor het eerst is het mogelijk om vanuit één centrale 
keuken aan alle dieet- en hygiëne-eisen van alle vogelsoorten in Artis te 
voldoen. Zowel de vis voor de pinguïns als de kroppen andijvie voor de zwanen 
en ganzen worden vanaf de Fazanterie-keuken bereid en verspreid. Bijzonder is 
ook dat het publiek de verzorgers in de keuken bezig kan zien terwijl zij de 
maaltijden voor de vele vogels klaarmaken. 

Het deel van de Fazanterie dat nu gerestaureerd en gemoderniseerd is, met 
medewerking van de Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming, stamt uit 
1872 en was oorspronkelijk het verblijf van hoendervogels als fazanten en 
pauwiezen. De vogelcollectie van Artis was toentertijd zodanig groot, dat er snel 
een tweelingvolière nodig was. Deze is in 1888 opgeleverd. Artis begint in 2012 
aan de restauratie van dit Rijksmonument. 
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Het eerste deel van de Fazanterie is in 2012 afgerond. Daarna volgde in 2011 het 
herstel van de parallel daaraan gelegen Oude Kweek. Eerst is er onderzoek 
gedaan om de Fazanterie zoveel mogelijk in de oude staat te kunnen herstellen. 
Het monument is volledig gestript en ontdaan van niet-historische elementen. 
Van hieruit wordt het kale monument opnieuw opgebouwd en in ere hersteld. 
De oplevering hiervan zal waarschijnlijk in de zomer van 2012 zijn. Daarna wordt, 
als de middelen het toelaten,  de Ronde Volière (het Masmanhuisje) onder 
handen genomen.

opening Apenhuis en Vogelhuis 
Op 6 juli heeft burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, het 
vernieuwde rijksmonument Apenhuis en het gemeentelijk monument Vogelhuis 
geopend. Dit deed hij door een twee-vingerige luiaard los te laten. De luiaard 
klom direct een liaan in om het Apenhuis en de vele andere diersoorten die er 
leven, te ontdekken. Met het loslaten van de luiaard is het eerste project van de 
grootschalige vernieuwing van Artis afgerond. In het Apenhuis en Vogelhuis 
leven meer dan twintig verschillende diersoorten met en tussen elkaar in één 
vrije ruimte, bestaande uit meer dan 300 planten- en bomensoorten. 

Op 11 februari 2010 werd de eerste paal geslagen voor de restauratie van het 
rijksmonument Apenhuis en het gemeentelijk monument Vogelhuis. Hiermee 
werd in aanwezigheid van de wethouders Marijke Vos en Lodewijk Asscher van 
de gemeente Amsterdam, het officiële startsein voor ‘Artis Vernieuwt’ gegeven. 
Anderhalf jaar later zijn het Apenhuis en het Vogelhuis volledig gerestaureerd en 
heringericht en leven er vele diersoorten, waaronder dwergoeistiti’s, toepaia’s, 
potto’s, rilbladvleer muizen, leguanen, balispreeuwen, schildpadden, waldrapp 
ibissen en konijnenuiltjes. 

De vele diersoorten die in het Apenhuis leven, leven in een tropisch bos 
bestaande uit bomen en struiken die allemaal tot de ficus behoren. In het 
midden van het gebouw is de historische serre teruggebracht en is een 
buitenverblijf met mediterrane planten gecreëerd. Het publiek loopt over een 
pad midden door het Apenhuis, terwijl de dieren zich vrij door de ruimte 
bewegen. Dit is een perfect voorbeeld van hoe Artis zich nu en in de toekomst 
wil ontwikkelen. Dieren hebben zoveel mogelijk de ruimte. In het Vogelhuis leven 
ook meerdere diersoorten met elkaar in één grote ruimte, zonder een 
afscheiding tussen hen en het publiek. In het Vogelhuis lopen bezoekers niet 
zoals in het Apenhuis midden door het verblijf, maar over een donker pad langs 
de zijkant. De ruimte waarin de vogels zich vrij kunnen bewegen is daardoor 
extra diep. Ook is het daar lichter dan op het publiekspad. Vogels hebben de 
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natuurlijke neiging om het licht op te zoeken, waardoor het publiek hen vanuit 
de schaduw in alle rust kan bekijken. 

De restauratie van het Apenhuis en Vogelhuis is mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de M.A.O.C. Gravin van 
Bylandt stichting.

andere projecten
Gibboneiland
Op het Gibbon eiland zijn berkenbomen geplant. De brug naar het eiland 
maakte plaats voor touwen die de gibbons kunnen gebruiken om zich naar hun 
nachtverblijf toe te slingeren. Verder is op het eiland een nieuwe 
schuilgelegenheid gekomen in de vorm van een kleine tempel. Geheel volgens 
de 19de-eeuwse traditie van Artis, worden de dierverblijven in een exotische, 
schilderachtige stijl gebouwd. Er is gekozen voor een pagodeachtige behuizing 
voor de gibbons. Een rood huisje, zodat de dieren een plek hebben om te 
verblijven en te schuilen.

nieuwe behuizing voor de kleine panda’s 
Voor de kleine panda’s is een nesthuisje ontworpen, dat is afgewerkt met 
bamboe. Hier kunnen ze zich terugtrekken om in alle rust hun jongen te werpen. 

nieuw jaguarverblijf
De eerste grote katachtige van de oude Roofdierengalerij die een nieuw verblijf 
krijgt is de jaguar. Het verblijf wordt mede mogelijk gemaakt door de 
Noordhollandsche van 1816 en komt op de plek van de manenwolven. In 2011 is 
verder gewerkt aan de definitieve planvorming en zijn de vergunningaanvragen 
voorbereid.

tuin en kas aan de Muidergracht
Achter de Salmhuisjes, aan de kant van de Muidergracht, komt een kas waarin 
planten en groenten worden verbouwd. De kweekbakken worden vernieuwd en 
zullen gebruikt worden om planten en groenten in te kweken met een educatief 
doeleinde. Kinderen kunnen hier zien hoe bloemen en planten ontstaan, hoe ze 
groeien en hoe ze worden onderhouden. Er komt een wandelroute voor 
bezoekers, kinderen en klassen die bij gelegenheid geopend is. In 2011 is gestart 
met de voorbereidende sloopwerkzaamheden.

de Muziektent
Op woensdag 12 oktober heeft Artis de Muziektent, die voorheen op het 
Thorbeckeplein stond, officieel in gebruik genomen. Het prieel is door het 
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Stadsdeel Centrum van Amsterdam aan Natura Artis Magistra geschonken. 
Jeanine van Pinxteren, voorzitter van het Stadsdeel, opende samen met  
Artis-directeur, Haig Balian, de Muziektent en kinderen van de Muziekschool 
Amsterdam verzorgden met hun jazzcombinatie het eerste officiële optreden. 
Voor Artis brengt het prieel een gewichtig onderdeel terug van haar 
geschiedenis uit de 19de eeuw. Tot de komst van het Concertgebouw, was Artis 
een belangrijk centrum van de muziekbeleving in Amsterdam. Bezoekers van 
Artis kunnen ondermeer genieten van muzikale optredens in de Muziektent 
tijdens de traditionele ZOOmeravonden.

poëzie in Artis
Naast het materiële erfgoed is er in Artis ook aandacht voor immaterieel 
erfgoed. In 1955 schreef Willem van Iependaal het gedicht ‘Kwartjesdag in Artis’. 
Dit gedicht is een mooie persoonlijke herinnering aan het Artis van vroeger en 
geeft een ander soort waardering van ons erfgoed. Het gedicht is in vier delen 
op de muren van de onderdoorgang van de Volharding aangebracht en wordt 
veelvuldig gelezen en gewaardeerd.

2.3 horeca, winkel en Parkzalen 

horeca
In 2011 is restaurant De Twee Cheetahs verbouwd. Het is modern ingericht en er 
is gezorgd voor meer lichtinval. Door de open keuken kan het publiek nu zien 
hoe de maaltijden worden bereid met verse ingrediënten. De routing is 
vernieuwd en er zijn meer zitplaatsen voor bezoekers gecreëerd. 

In 2011 was er veel meer aandacht vanuit het management en is er gestuurd op 
het verminderen van kosten. Een voorbeeld hiervan is het sluiten van 
restaurant de Flamingoserre in de winter. Ook is gewerkt aan het verbeteren van 
het personeel, zodat het publiek beter bediend en geholpen wordt. Service, 
gastvrijheid en kwaliteit staan daarbij voorop. De arrangementen zijn meer 
gericht op leden en de horeca-kleding is aan de huisstijl van Artis aangepast.  
Dit leidt tot een nettere en representatievere uitstraling van het personeel.

In 2012 wil Artis het aanbod in de horeca verbeteren, de restaurants en cafés 
op een andere manier inrichten en de klachten laten verminderen. Daarnaast is 
er de ambitie om biologische en duurzame producten door te voeren in het 
aanbod.
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winkel 
De winkel aan de Papegaaienlaan is in 2010 in eigen beheer genomen onder de 
naam Artis-winkel. In 2011 is het assortiment aangepast. Er werden een Artis-lijn 
en een Artis de Partis-lijn ontwikkeld. In de zomer was er een speciale 
geboortegolflijn die zeer succesvol werd ontvangen. Zo waren er diverse 
producten te koop van het olifantje Mumba, waaronder een gouden boekje dat 
speciaal voor haar is gemaakt. Ook werden, door de inzet van bakfietsen, met 
succes extra verkooppunten gecreëerd.

Parkzalen 
Veel organisaties hebben het afgelopen jaar voor Artis gekozen als locatie voor 
hun evenementen. Artis is van oudsher een vooraanstaande plaats voor 
ontmoetingen en deze positie wordt nu stap voor stap herwonnen. In 2011 
heeft Parkzalen evenementen georganiseerd voor een enorme diversiteit aan 
klanten, van multinationals tot kleine bedrijven en families. In de unieke locaties 
Aquarium en Planetarium boekten aansprekende klanten hun diner, feest of 
evenement. Ook de kerstdiners in Artis waren in 2011 erg populair. Tijdens de 
kerstperiode waren alle verhuurbare ruimtes in Artis voor kerstdiners verhuurd. 
Daarnaast zijn ook de Zeeleeuwengalerij en het Vlinderpaviljoen populaire 
locaties.

In 2011 is met locatieverhuurder de Burcht van Berlage een samenwerking 
gestart.

Ook streefde Parkzalen naar een betere integratie met andere Artis-afdelingen, 
dit om de service en kwaliteit naar bezoekers, publiek en zakelijke klanten te 
waarborgen. De samenwerking met Eurest werd geïntegreerd, waardoor de 
tevredenheid over de horeca en de toiletten aanzienlijk toe nam.

Daarnaast werd in 2011 de nauwere samenwerking tussen Parkzalen en 
Fondsenwerving verder ontwikkeld. Parkzalen richt zich op de zakelijke markt 
voor events en congressen. Tussen deze zakelijke contacten zijn veel potentiële 
sponsoren.



Ook kropen er in het Insectarium weer vele 
insectensoorten uit het ei, zoals deze jonge 
bidsprinkhaan.
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3
dier en groen
Artis draagt bij aan het behoud van bedreigde dier- en 
plantsoorten. Nationaal en internationaal. Dat doet Artis zowel 
ex-situ, in Artis, als in-situ, in de natuur zelf. Artis neemt deel aan 
internationale fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten. 
Ook worden internationale natuurbehoud projecten 
ondersteund. In Artis staat bij het onderhoud en verbetering 
van de dierverblijven het welzijn van de dieren centraal. Een 
belangrijk instrument daarvoor is gedragsverrijking: het zodanig 
inrichten van de verblijven en aanbieden van voedsel dat 
natuurlijk gedrag wordt bevorderd. Artis besteedt ook veel 
aandacht aan het onderhoud en verbetering van de 
groenstructuur in het park.



In 2011 werden er 80.000 bloembollen  
in Artis geplant door scholieren.
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3.1 plant- en boomcollectie

Het behoud van het landschapspark met al haar paden, planten en bomen, 
neemt binnen de doelstelling van Artis een belangrijke plaats in. Het historische 
karakter van de tuin en de groene parksfeer werden ook in 2011 weer hoog 
gewaardeerd door bezoekers in het tevredenheidsonderzoek. Naast het 
reguliere onderhoud zijn er in 2011 ruim 80.000 bollen geplant door leerlingen 
en is de bomencollectie dit jaar uitgegroeid tot meer dan 800 exemplaren, 
waaronder ook meerdere verschillende soorten om de collectie te verbreden. 

3.2 diercollectie en dierwelzijn 

Artis wil mensen graag de diversiteit van de natuur laten beleven en richt zich 
daarom op het ontwikkelen van een diercollectie, die een zo breed mogelijke 
variëteit aan diersoorten vertegenwoordigt. Artis heeft 833 verschillende 
diersoorten en is in 2010 gestart met een herdefinitie van de uitgangspunten 
van de collectie. In 2011 is daarop doorgegaan en heeft het collectieplan een 
vastomlijnder kader gekregen.

Om de diercollectie in Artis gezond te houden, wordt er veel zorg besteed aan 
het welzijn van de dieren. Een voedingsdeskundige zorgt voor een 
uitgebalanceerd dieet voor elk dier en een bioloog houdt zich bezig met 
gedragsverrijking.

3.3 natuurbehoud

De belangrijkste vorm van natuurbehoud is de educatieve functie van Artis. 
Door liefde en zorg te stimuleren, wil Artis dat het publiek haar 
verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast draagt Artis zelf direct bij aan 
natuurbehoud door deel te nemen aan internationale fokprogramma’s voor 
bedreigde diersoorten. Artis is aangesloten bij EAZA (European Association of 
Zoos and Aquaria), EEPs (European Endangered species Programmes) en 
ESBs (European StudBooks). 
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grote miereneterproject 
Een voorbeeld van succesvol natuurbehoud buiten Europa is het grote 
miereneterproject. De grote miereneter komt voor in Midden- en Zuid-Amerika 
en is sterk bedreigd. Artis speelt een belangrijke rol in het internationale 
fokprogramma van de grote miereneter en werkt hiertoe samen met de 
Argentijnse dierentuin Florencio Varela in Buenos Aires. In 2004 heeft Artis 
samen met Florencio Varela het ‘grote miereneterproject’ opgezet. Er is een 
opvang- en fokcentrum ingericht voor gewonde en verweesde grote 
miereneters. De eerste miereneters zijn inmiddels in een beschermd 
natuurgebied uitgezet. Daarnaast is een educatief centrum gebouwd om 
publiek en boeren te informeren. In 2011 zijn vier veldonderzoeken uitgevoerd 
in Salta (Argentinië) om de status te bepalen van de grote miereneter en de 
miereneter in het wild. Op deze manier kan vastgesteld worden of bepaalde 
gebieden belangrijk zijn voor het behoud van deze diersoorten. Er is een 
belangrijke campagne geweest bij een agrarische school om het bewustzijn 
over de dieren in dat gebied te vergroten. Zo zijn er posters afgegeven en is er 
veel informatie verstrekt aan de docenten en de studenten. Er lopen 
onderzoeken naar de hermatologie, echoscopie en genetische eigenschappen 
van de populatie in gevangenschap. Daarbij is er veel informatievoorziening en 
gratis toegang tot de Florence Varela dierentuin voor scholieren. Er wordt onder 
andere onderzoek gedaan naar voedselinname, groeicurve en 
gewichtstoename van de dieren op de campus. Ook zijn er onderhoudstaken 
uitgevoerd op de school. 

Van elke Artis de Partis die verkocht wordt, gaat een deel van de opbrengst naar 
het grote miereneterproject in Argentinië.

Awely
Awely is een recent opgerichte organisatie die zich inzet voor 
natuurbehoudprojecten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Awely werkt vanuit de 
overtuiging dat natuurbehoudactiviteiten enkel werken wanneer de lokale 
bevolking bij het proces betrokken wordt. De organisatie richt zich op twee 
soorten bedreigingen: de directe confrontaties tussen mens en dier en het 
effect van menselijk handelen op de biodiversiteit en bedreigde diersoorten. 
Mensen die leven in of bij natuurgebieden in tropische streken komen 
regelmatig in conflict met grote en vaak gevaarlijke dieren. Wanneer deze dieren 
de oogst vertrappen of menselijke slachtoffers maken is een agressieve 
tegenreactie veelal het resultaat. Deze reactie maakt de situatie vaak alleen 
maar erger en zet zowel mens als natuur onder druk. Awely wil de lokale 
bevolking naar aanleiding van bovenstaande bedreigingen niet ongenuanceerd 
veroordelen. Vaak is het onmacht, gebrek aan kennis of armoede dat mensen 
tot deze daden aanzet. In samenwerking met de lokale bevolking ontwikkelt 

~ dier en groen 
hoofdstuk 3

jaarverslag 2011 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra



31

Awely duurzame alternatieven en oplossingen, waardoor gemeenschappen 
beter samen kunnen leven met de lokale natuur en uiteindelijk bijdragen aan 
het behoud ervan. Het werkt. In Congo wordt er bijvoorbeeld intensief 
samengewerkt met jagers en verkopers van ‘bushmeat’ om andere bronnen 
van inkomsten te vinden; in Zambia worden chilipepers gekweekt, waarmee de 
hekken rondom de akkers worden ingesmeerd om zo de olifanten op afstand te 
houden en in Nepal is een lokaal verzekeringssysteem tegen vernieling en 
sterfgevallen veroorzaakt door dieren gestart.

Met de steun van Artis kon Awely in 2011 diverse activiteiten leiden om het 
aantal conflicten tussen mens en dier te verminderen, waaronder Awely’s Red 
Caps Programme in Zambia.  Samen met partnerorganisatie South Luangwa 
Conservation Society, heeft Awely een groot aantal conflicten tussen mens en 
dier kunnen begeleiden. In 2010 heeft het Red Caps team een graanschuur 
ontwikkeld en laten bouwen, waar olifanten niet binnen kunnen dringen. In 2011 
zijn er nog 36 graanschuren bijgebouwd. Elke schuur heeft ruimte voor 850 kilo 
maïs, genoeg om een familie een jaar lang van voedsel mee te kunnen voorzien. 
De schuren lijken op de traditionele gebouwen, maar zijn gemaakt van stenen 
en cement. Awely heeft gezorgd voor cement en informatie voor de boeren, 
zodat zij de schuur zelf kunnen bouwen. Vooral in gebieden waar olifanten veel 
schuren beschadigd hebben, zijn deze opslagplaatsen gebouwd. Red Caps 
hebben het succes van de gebouwde schuren gevolgd en de meeste bewoners 
zijn er blij mee. Slechts eenmaal wist een olifant het dak van de schuur af te 
halen en daarna is de constructie van het dak verbeterd. Awely hoopt dat door 
deze ontwikkeling families vlakbij het National Park hun oogst het hele jaar veilig 
kunnen opslaan. Er zijn testen uitgevoerd om te kijken welke gewassen niet 
aantrekkelijk zijn voor olifanten. Red Caps hebben gekeken naar de invloed van 
gember, citroengras en knoflook. De eerste resultaten pleiten voor gember en 
citroengras en zijn daarom eventueel een alternatief gewas voor boeren. Naast 
deze nieuwe testen, wordt ook de training voortgezet bij boeren om chili te 
verbouwen. Door chili op het veld te verbouwen en rond het veld te plaatsen, 
worden olifanten op afstand gehouden. Deze methode wordt nu in steeds 
meer gebieden gebruikt. Daarnaast geven docenten interactieve lessen op 
lokale scholen om te informeren over de oplossingen voor de conflicten met 
olifanten. Uit de evaluatie blijkt dat er veel positieve feedback is van de 
docenten en dat studenten veel nuttige informatie opdoen. 

Armenië 
In 2010 is Artis in samenwerking met de Foundation for the Preservation of 
Wildlife and Cultural Assets (FPWC) gestart met de realisatie van een groot 
natuurproject in Armenië. De Zuid Kaukasus, waar Armenië onderdeel van is, 
wordt aangeduid als een ‘hotspot’. Dit betekent dat de regio qua biodiversiteit 
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zowel één van de meest rijke als één van de meest bedreigde regio’s op aarde 
is. Het bewustzijn van de bevolking over de waarde van natuur en de noodzaak 
om deze te behouden is echter erg laag. Doel van het project is het 
overbrengen van liefde en zorg voor de natuur aan de lokale bevolking. Artis 
biedt niet alleen financiële hulp, maar ook inhoudelijke kennis over 
collectieplannen, de verzorging van dieren, het inrichten van een dierentuin en 
de architectuur van dierverblijven. Ook helpt Artis om bijvoorbeeld politieke 
steun te verkrijgen bij de lokale regering om zo diverse projecten te kunnen 
realiseren. In 2011 is het management van de dierentuin in Yerevan 
gemoderniseerd om vanuit daar de lesprogramma’s op te starten en de 
dierverblijven aan te passen naar de huidige welzijnsnormen. Ook is er grond 
gekocht om als bufferzone te dienen voor de dieren in het natuurpark ‘Khosrov 
Nature reserve’. Zo hebben de dieren meer beschermde ruimte. Er wordt nu 
gekeken naar het opzetten van een centrum in dat natuurgebied om dieren op 
te vangen, te verzorgen en weer uit te zetten.

SANNCOB
Veel van de diersoorten in Artis zijn opgenomen in het EEP. De goede 
fokresultaten in 2011 betroffen in veel gevallen bedreigde diersoorten uit dit 
fokprogramma. Artis is de coördinator van het Europese fokprogramma   
van de zwartvoetpinguïn en steunt onder andere SANCCOB (Southern African 
Foundation for the Conservation of Coastal Birds), een 
natuurbehoudsorganisatie. SANCCOB is een rehabilitatiecentrum en helpt 
bedreigde wilde Afrikaanse pinguïns en andere zeevogels in Kaapstad (Zuid-
Afrika). SANCCOB heeft als doel de vogels, in het bijzonder de bedreigde 
soorten, in het kustgebied van Zuidelijk Afrika te beschermen en te 
herintroduceren. Naast de afspraken van het EEP programma draagt Artis op 
individuele basis jaarlijks extra bij aan het werk van SANCCOB. De 
natuurbehoudsorganisatie heeft al meer dan 90.000 zeevogels gered sinds de 
organisatie gestart is in 1968: elk jaar helpt SANCCOB 1.000 Afrikaanse pinguïns 
en 1.000 andere zeevogels. Veel van deze vogels zijn bedekt met olie, zijn 
gewond, ziek of verlaten. Achtergelaten dieren moeten met de hand opgevoed 
worden. Artis draagt bij aan de kosten van medicijnen, zorg en voedsel voor de 
herstellende vogels en de kleine kuikens, voordat zij teruggeplaatst kunnen 
worden in het wild. In 2011 is de Chick Rearing Unit geopend, waar een 
programma wordt ontwikkeld om eieren uit te laten komen. SANCCOB heeft 
verder een trainingsinstituut met een onderzoeksafdeling die actief op zoek is 
naar oplossingen om de zeevogels te kunnen redden. SANCCOB geeft 
daarnaast les aan schoolkinderen over hun werkzaamheden, over het belang 
van natuurbehoud en over wat kinderen zelf kunnen doen om een bijdrage te 
leveren. Kinderen gaan ook mee de zee op om het natuurgebied te zien en de 
vogels in hun eigen leefgebied te zien. 

32~ dier en groen 
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Parimaribo Zoo
Sinds 2004 ondersteunen Artis en Diergaarde Blijdorp, Paramaribo Zoo in 
Suriname. Ongeveer 80 procent van Suriname bestaat uit tropisch regenwoud. 
Dit herbergt een enorme rijkdom aan biodiversiteit. Deze schatten van de 
natuur zijn een groot gedeelte van de Surinaamse bevolking echter onbekend. 
Bovendien is de status van het regenwoud aan het verslechteren. Dit kan 
verregaande gevolgen met zich meebrengen. Paramaribo Zoo wil de 
Surinaamse bevolking daarom sterken in de kennis en bewustzijn over de 
natuur en het eigen handelen, zodat de Surinaamse natuur ook in de toekomst 
behouden blijft. Namens Artis verblijft jaarlijks een oud-verzorger enkele 
maanden in Paramaribo. In die periode zet deze zich in voor de uitbereiding en 
verbetering van de dierentuin. 

Large Herbivore Network
Artis werkt eveneens nauw samen met de Large Herbivore Network (LHN), een 
internationaal opererende natuurbeschermingsorganisatie welke zich inzet 
voor de bescherming en het herstel van grote herbivoren en hun leefgebied in 
Eurazië. Samen werken Artis en de LHN aan de herintroductie en het behoud 
van wisenten. Al vanaf het moment dat het fokprogramma voor de bedreigde 
wisent werd opgezet in de jaren twintig van de vorige eeuw is Artis nauw 
betrokken bij de fok en het behoud van deze diersoort. Sindsdien hoort de 
wisent tot de vaste collectie van Artis. Artis heeft hierdoor een lange traditie in 
de fok en uitwisseling van wisenten opgebouwd. De samenwerking tussen Artis 
en LHF richt zich voornamelijk op activiteiten voor het herstel en de 
bescherming van de wisent als Europese soort. In 2004 werd de eerste wisent 
vanuit Artis uitgezet in het grensgebied van Polen en Slovenië. Momenteel 
wordt uitgezocht of de wisenten uit Artis in Nederland en andere West-
Europese landen kunnen worden uitgezet. Hoofdpunten van de door Large 
Herbivore Network in 2011 gespendeerde gelden bestaan onder andere uit een 
netwerkvergadering met enkele belangrijke experts in Moskou om samen te 
kijken welke acties op korte termijn uitgevoerd zouden kunnen worden om het 
lange termijndoel van een gezonde wilde wisentpopulatie in Europa te 
ondersteunen. Hieruit voortvloeiend is een projectvoorstel opgezet. Ook is er 
een studentenproject begeleid met als doel het in kaart brengen van de 
‘Current status of the European bison (Bison bonasus) and future prospects in 
Pan-Europe’. Dit rapport zal in 2012 verschijnen

33~ dier en groen 
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Er werden in 2011 veel activiteiten voor kinderen 
georganiseerd, zoals voedselslingers maken voor 
de ara’s in de keuken van de Fazanterie.
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4
maatschappelijke  
verantwoordelijkheid
2011 was een jaar met vele geboortes, met als hoogtepunt het 
Aziatische olifantje Mumba. Ook werden voor het eerst sinds 
jaren wolfjes geboren. De gorillagroep breidde zich met 2 uit tot 
een groep van 9. Daarnaast werd onder andere een leeuwtje, 
een girafje, een anoa en een miereneter in Artis geboren. De 
geboortegolf is goed voor de internationale fokprogramma’s 
voor beschermde diersoorten waar Artis op deze manier een 
belangrijke bijdrage aan levert. 
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De geboortegolf in Artis bereikte ook de pinguins. 
Er kwamen 23 jonge pinguins uit het ei.
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4.1 educatie

Het creëren van liefde en zorg voor de natuur, educatie, is de kerntaak van Artis. 
Elke ervaring in Artis moet bijdragen aan de bewustwording over de relatie 
tussen cultuur en natuur. Tot in de details wordt aan deze kerntaak gewerkt. Een 
voorbeeld is de bebording in de tuin. De nieuwe borden bieden gelaagd 
informatie aan zodat in de verschillende behoeftes van bezoekers (van 
oppervlakkig tot de diepte in) wordt voorzien. In diverse dierverblijven, 
waaronder de Olifantenstal en de Fazanterie, zijn panelen opgehangen die 
feitelijke informatie geven over bijvoorbeeld de dracht van dieren, maar ook 
informatie of beelden waarmee we proberen verwondering op te roepen over 
de natuur. 

Artis heeft een groot aantal vrijwilligers. Zij krijgen regelmatig nascholing over 
diverse onderwerpen. Hierbij leren ze bijvoorbeeld ook hoe ze een rondleiding 
met beleving geven en nemen ze bezoekers mee door de tuin, naar de dieren, 
planten en monumenten. En bij dierverblijven proberen de dierverzorgers er 
geen biologieles van te maken, maar praatjes en toelichtingen gericht op 
verwondering.

De educatieve programma’s waren ook dit jaar weer zeer succesvol. Er werden 
meer lessen geboekt door scholen en er is een aantal nieuwe lessen 
bijgekomen in het educatieve aanbod. Meer dan 100.000 kinderen, jongeren en 
studenten kregen les, schilderden dieren en planten, volgden fotografielessen, 
leerden hoe bloembollen geplant worden of woonden de colleges van de aan 
de Universiteit van Amsterdam verbonden Artis-professor bij.

De grootste vernieuwing op educatief gebied wordt het vrij toegankelijke en 
openbare Kennisplein. Een groene ontmoetingsplek op de hoek van de 
Plantage Kerklaan en de Plantage Middenlaan die een aanzienlijke verrijking van 
het culturele, educatieve en recreatieve aanbod van Amsterdam betekent. In 
de bestaande monumenten komen onder andere het Groote Museum en de 
microZOO. Aan de achterkant komt in de negentiende-eeuwse monumentale 
houten serre een brasserie die de huidige Flamingoserre zal vervangen. De 
microZOO is de eerste dierentuin ter wereld van micro-organismen, waar het 
onzichtbare zichtbaar wordt gemaakt. Het Groote Museum dat sinds 1947 voor 
publiek gesloten is, zal met een eigentijdse invulling heropend worden. 

~ maatschappelijke verantwoordelijkheid 
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4.2 publiek 

1,26 miljoen bezoekers 
Educatie is de kerntaak van Artis. Daarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk 
publiek komt om die kennis aan over te dragen. Het jaar 2011 was in veel 
opzichten een recordjaar jaar voor Natura Artis Magistra. De eerste resultaten 
van de grootschalige vernieuwing van Artis, de oplevering van de Fazanterie en 
het monumentale Apenhuis en Vogelhuis, konden worden gepresenteerd aan 
het publiek. Het jaar 2011 was ook een vruchtbaar jaar bij vele diersoorten, met 
als hoogtepunt de geboorte van het Aziatische olifantje Mumba. Artis haalde 
het afgelopen jaar een recordaantal van 1,26 miljoen bezoekers, wat een stijging 
betekent van 11,1% ten opzichte van het matige jaar 2010. Mede door de 
vernieuwingen zijn leden en dagbezoekers erg tevreden over hun bezoek aan 
Artis en beoordelen zij Artis met een 8,1. Ook de acties met PGGM en DekaMarkt 
zorgden voor extra bezoek.  

toeristen
In 2011 won Artis niet alleen de Time Out Award voor ‘Best Family Attraction’ 
maar uit onderzoek blijkt ook dat toeristen Artis gemiddeld met een 8,5 
waarderen. Het toeristenbezoek steeg dan ook met 25% ten opzichte van 2010. 
Dat Artis naast een dierentuin ook een culturele ontmoetingsplek, een 
monumentaal stadspark met bloemen, planten en bomen én een oase van rust 
in het centrum van Amsterdam is, zijn redenen voor de toerist om Artis te 
bezoeken. Op Schiphol hingen diverse uitingen van Artis, waardoor de toerist al 
bij de bagageband op het idee werd gebracht om naar Artis Royal Zoo te gaan.

lidmaatschappen
Artis-leden zijn betrokken bezoekers en bijzonder belangrijk voor Artis. In 2011  
is de koers om leden meer te activeren om te komen, voortgezet. Betrokken en 
actieve leden blijven langer lid van Artis. Door daarop in te spelen met 
bijvoorbeeld een verduidelijkte en een meer gevarieerde agenda, de bijzondere 
bijlages in het Artis-tijdschrift en door de vele geboortes (met als hoogtepunt 
de geboorte van olifantje Mumba) steeg het ledenbezoek in 2011 met 9%. Ook 
heeft er een ledenonderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek wees uit dat 81% 
van de ondervraagden iets leren als zij in Artis is geweest en dat dit voor 
mensen een breed gedragen aspect is van het lidmaatschap. Dit ligt helemaal 
in lijn met de missie en visie van Artis. Het aantal Artis-leden steeg met 9% tot 
83.000.

~ maatschappelijke verantwoordelijkheid 
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4.3 duurzame bedrijfsvoering

Duurzaamheid is belangrijk voor Artis. Om te beginnen is duurzame 
bedrijfsvoering goed voor milieu en budget. Het is ook belangrijk dat het publiek 
ziet dat er duurzame mogelijkheden zijn en welke middelen Artis inzet.  
Om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen, wordt betrokkenheid bij alle 
medewerkers gestimuleerd. Daarnaast is er gekozen voor borging van de 
duurzaamheidsdoelstellingen door ze een verplicht onderdeel te maken van 
alle afdelings- en vakgroepplannen. Enkele voorbeelden van hoe Artis in 2011 
probeerde zo duurzaam mogelijk te zijn:

opvangen van regenwater
Artis verbruikt veel water. De vijvers, de waterpartijen in de dierenverblijven, de 
planten en de dieren, ze hebben allemaal water nodig. Omdat het vaak regent in 
Nederland, is aan regenwater geen gebrek. Artis maakt hier optimaal gebruik 
van. Op verschillende plaatsen in de tuin bevinden zich wateropslagtanks die 
het opgevangen regenwater onder de grond opslaan. Regenwater is niet 
geschikt als drinkwater, maar het wordt gebruikt voor de besproeiing van 
bomen en planten , het vullen van de vijvers of het schoonmaken in en rondom 
de verblijven. Planten en bomen in het park hebben hier extra baat bij omdat er, 
in tegenstelling tot kraanwater, geen kalk in zit.
Onder de vernieuwde Fazanterie en het vernieuwde Apen- en Vogelhuis zijn 
opslagtanks voor regenwater geplaatst, zodat Artis nog meer regenwater kan 
opslaan. Via leidingen wordt het opgeslagen regenwater door de tuin verspreid. 
Door regenwater op te vangen en het te hergebruiken zorgt Artis ervoor dat er 
geen onnodig gebruik wordt gemaakt van leidingwater.

isolerende stenen
In Artis zijn veel dierverblijven die op temperatuur moeten worden gehouden, 
aangepast aan de dieren die erin leven. Bij de restauratie van de Fazanterie is 
gebruik gemaakt van isolerende bakstenen. Iedere steen bestaat uit allemaal 
kleine kanalen die gevuld zijn met lucht, wat ervoor zorgt dat de stenen goed 
isoleren. Door het gebruik van deze techniek wordt er ook robuust en stevig 
gebouwd. Net als bij het gebruik van isolerend materiaal zorgen deze stenen 
ervoor dat er minder gestookt hoeft te worden in de verblijven, waardoor er 
minder energie wordt verbruikt. Daarnaast hoeft er niet allerlei isolatiemateriaal 
gebruikt te worden, er is dus geen plastic en ander kunstmatig materiaal nodig 
bij het bouwen. Ten slotte gaat het gebouw ook nog langer mee, doordat er 
maar één laag wordt gemaakt en niet twee lagen, waar ongedierte of vocht 
tussen kan komen. En als het gebouw dan toch ooit, na tientallen jaren, 
gesloopt moet worden, dan heb je alleen steen als afval en geen synthetische 
materialen.

~ maatschappelijke verantwoordelijkheid 
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Green Team
Afgevaardigden van alle afdelingen binnen Artis vormen samen het Green 
Team. Ze worden gezien als de interne aanjagers van duurzaamheid. Het Green 
Team heeft niet alleen een signaalfunctie, maar werkt ook aan beleid en is 
aanspreekpunt voor vragen en ijkpunt voor ideeën van werknemers. In 2011 zijn 
er negen vergaderingen van het Green Team geweest. 

milieumanagementsysteem
Artis is in 2011 verder gegaan met het implementeren van het ISO 14001 
milieumanagementsysteem. Hoofddoel hiervan is het opzetten van een 
effectief en efficiënt milieumanagementsysteem, geborgd in de organisatie en 
niet in individuele mensen. Hierbij wordt een handboek ontwikkeld, dat gezien 
moet worden als een vastlegging van procedures, werkinstructies en 
documenten die binnen Artis van kracht zijn en die door alle medewerkers 
worden gebruikt en nageleefd. De geïnventariseerde bedrijfsactiviteiten binnen 
Artis worden door het milieumanagementsysteem op een adequaat niveau 
beheerst.

leidingwater-,  energie- en gasverbruik
Artis gebruikte meer regenwater en kon het verbruik beter sturen door de 
monitoring met het Gebouwen Beheer Systeem (GBS). Bij restauratie of 
nieuwbouw wordt regenwateropvang en -gebruik nu standaard meegenomen. 
Er werd ten opzichte van 2010 circa 7% bespaard op het gebruik van 
leidingwater. De oplevering van de Fazanterie Nieuwe Kweek in 2011 waar 
hemelwateropvang is gecreëerd heeft hieraan ook bijgedragen. 

Door de energiebehoefte en het energieverbruik efficiënter op elkaar af te 
stemmen, heeft Artis dit jaar 9% kunnen besparen op elektriciteit. Ook het 
gasverbruik en elektriciteit is in 2011 gedaald. Er werd circa 15,8% bespaard ten 
opzichte van het jaar ervoor. In 2011 zette de algemeen dalende trend (ten 
opzichte van 2010 en 2009) zich voort.

papier
Ook het verbruik van papier is teruggedrongen. Bijvoorbeeld door te kiezen 
voor een lichter formaat papier ten behoeve van het kantoorgebruik. Daarnaast 
is het papieren jaarverslag vervangen door een digitale uitgave.

inkoopbeleid
Er is een duurzaam inkoopbeleid. Zo wordt bijvoorbeeld al het papier ingekocht 
volgens de FSC norm en wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van groene 
stroom. Ook voor de leveranciers van de afdeling Parkzalen zijn 

~ maatschappelijke verantwoordelijkheid 
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duurzaamheidscriteria vastgesteld. Daarnaast neemt Artis deel aan het project 
‘Duurzaam eten in de dierentuin’. Dit project is een samenwerking tussen de 
International Union for the Conservation of Nature (IUCN), Diergaarde Blijdorp 
en Burgers’ Zoo. In 2010 resulteerde dit project in het inkopen van duurzame 
soja als voedsel voor de dieren. Dit project werd in 2011 voortgezet.

duurzaamheid en bezoekers
Elk mens, elke organisatie heeft invloed op natuur en milieu. Om de belastende 
effecten op de natuur te beperken kunnen er maatregelen genomen worden, 
zoals het verminderen van het waterverbruik, het scheiden van afval en het 
gebruik van groene energie. Maar organisaties en mensen kunnen ook positieve 
invloed op natuur en milieu uitoefenen. En het is de moeite waard die positieve 
invloeden zo groot mogelijk te laten zijn. Artis heeft hiervoor in samenwerking 
met de Vrije Universiteit Amsterdam de ecobalans ontwikkeld: een methode 
die naast de belastende invloed ook de positieve invloed van een organisatie 
op de natuur en het milieu in kaart brengt. Een vernieuwde kijk op het effect van 
menselijk handelen op natuur en milieu en bruikbaar voor iedereen.
Artis maakt overal waar dat mogelijk is bezoekers bewust van het belang van 
duurzaamheid. Zo worden er in het tijdschrift voorbeelden van duurzame 
bedrijfsvoering uiteengezet, bezoekers worden door middel van de bebording 
op duurzaamheidsaspecten gewezen en scholen krijgen lespakketten over 
duurzaamheid aangeboden. Ook neemt Artis elk jaar deel aan Earth Hour, een 
initiatief van het Wereld Natuur Fonds. Over de hele wereld worden honderden 
miljoenen lichten één uur lang gedoofd als een signaal naar overheden om 
daadkrachtig op te treden tegen klimaatverandering.

41~ maatschappelijke verantwoordelijkheid 
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Op woensdagmiddag 27 april opende topkok 
Ramon Beuk het eerste deel van de vernieuwde 
Fazanterie. Hij bereidde de eerste maaltijd voor 
de ara’s, seriëma’s en fazantachtigen in hun 
nieuwe verblijf.
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5
personeel en  
organisatie
2011 was een jaar van knopen doorhakken. De in het 
voorgaande jaar aangekondigde jaarlijkse korting op de 
exploitatiesubsidie van de gemeente Amsterdam had er al voor 
gezorgd dat taken, verantwoordelijkheden en werkprocessen 
opnieuw bekeken werden. Nu was de beurt aan het hogere 
management om de organisatie, de structuur en indeling van 
Artis aan een kritische blik te onderwerpen.
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In augustus is een grote miereneter geboren.  
Het is het derde miereneterjong dat in Artis  
wordt geboren. Dit is goed nieuws voor het 
internationale fokprogramma voor deze ernstig 
bedreigde diersoort waar Natura Artis Magistra 
een prominente rol in speelt.
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5.1 organisatie

De Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch 
Genootschap Natura Artis Magistra is een zelfstandige Stichting en kan naar 
buiten toe optreden onder de naam Artis en de naam Natura Artis Magistra. In 
2010 is Artis overgegaan van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht-
model om recht te doen aan de professionalisering en aan te sluiten bij de 
maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein. Natura Artis Magistra kent nu 
statutair als organen de Raad van Toezicht en de directie. Artis had in 2011 
gemiddeld 168 fte personeel en kende daarnaast meer dan 150 vrijwilligers. 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. De Raad 
van Toezicht heeft uit haar midden een voorzitter benoemd. De leden worden 
benoemd voor een periode van drie jaar en zijn tweemaal herbenoembaar. De 
Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden opgesteld en registreert alle 
(neven)functies van haar leden. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen 
geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de 
door hen ten behoeve van Artis gemaakte kosten en de door hen verrichte 
werkzaamheden wordt toegestaan. Deze vergoedingen worden in de 
jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. Leden van de Raad van 
Toezicht zijn noch bestuurders noch werknemers van de Stichting.
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de directie en op
algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden
instelling(en).

De Raad van Toezicht kwam zesmaal bijeen in 2011. De Financiële Commissie 
van de Raad van Toezicht kwam in 2011 tweemaal met de accountant bijeen. 
OR vergaderde zesmaal met de algemeen directeur en het hoofd p&o. 
Daarnaast vonden er twee algemene gang van zaken-vergaderingen plaats. 
Hierbij zijn naast de OR, de algemeen directeur en het hoofd p&o, ook twee 
leden van de Raad van Toezicht aanwezig. 

beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet

~  personeel en organisatie 
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Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2011:

voorzitter
Frank de Grave
Termijn tot 1 juni 2014. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.

lid financiële commissie
Henk Hofstee
Termijn tot 9 maart 2013 

lid financiële commissie
Kees de Boo
Termijn tot 10 april 2014. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.

Cees Vervoorn
Termijn tot 9 maart 2013.

Pepi Rozendaal
Termijn tot 1 juli 2014.

Saskia Reuling
Termijn tot 25 maart 2013. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.

Uri Coronel
Termijn tot 10 april 2014. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.

De overige functies van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in 
bijlage A.

~  personeel en organisatie 
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directie
De dagelijkse leiding van Artis berust bij de directie, behoudens het geen
hiervan in de statuten of bij nadere richtlijnen van de Raad van Toezicht is
uitgezonderd, met inachtneming van door de Raad van Toezicht genomen
besluiten. Artis wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de algemeen 
directeur. De algemeen directeur wordt benoemd, ontslagen en geschorst door 
de Raad van Toezicht. De vaststelling van het salaris en de regeling van de 
overige arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur geschieden door de 
Raad van Toezicht. Daarnaast kan de Stichting vertegenwoordigd worden door 
de procuratiehouders met inachtneming van hun volmacht. De algemeen 
directeur kan een of meer leden van het personeel volmacht verlenen om Artis te 
vertegenwoordigen. Deze personen kunnen de titel van directeur verkrijgen. De 
directie bestond tot en met 31 december 2011 uit twee personen.

algemeen directeur
Haig Balian

operationeel en financieel directeur  
Arianne van der Doelen

Per 1 januari 2012 bestaat de directie uit één persoon, de algemeen directeur.

De overige functies van de leden van de directie zijn opgenomen in bijlage A.

~  personeel en organisatie 
hoofdstuk 5
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5.2 sociaal jaarverslag

Artis is de laatste jaren gegroeid, er zijn nieuwe onderdelen bijgekomen 
(fondsenwerving, Parkzalen, aansturing van de tuinhoreca), maar ook het 
management heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Gaandeweg werd steeds 
meer duidelijk dat de indeling niet meer voldeed en dat een herstructurering 
noodzakelijk was. Dit proces gebeurde onder begeleiding van twee ervaren 
organisatie ontwikkelingsadviseurs die Artis een warm hart toedragen en bereid 
waren Artis zonder vergoeding te ondersteunen in deze verdere ontwikkeling. 
Deze herstructurering van werkzaamheden en verantwoordelijkheden leidde er 
o.a. toe dan we aan het eind van het jaar afscheid namen van de financieel en 
operationeel directeur van Artis.

werkervaringsplaatsen vrijwilligers en stagiaires
Helaas hebben we ook moeten beslissen om afscheid te nemen van een aantal 
participatieplaatsen. Ook deze gesubsidieerde werkervaringsplaatsen kwamen 
onder druk te staan van de (gemeentelijke) bezuinigingen. Gelukkig kan Artis nog 
steeds een aantal waardevolle onbetaalde participatieplaatsen aanbieden. In 
2011 mochten we rekenen op de ondersteuning van 176 enthousiaste vrijwilligers 
die zich op allerlei manieren voor Artis inzetten. Zo speelden zij, naast het geven 
van rondleidingen, een duidelijke rol rondom de informatie voorziening bij de 
geboorte van Mumba. Ook bij de opening van het nieuwe Apenhuis en Vogelhuis 
zorgden zij ervoor dat mensen en dieren rustig aan dit nieuwe verblijf konden 
wennen. 

werkgroepen
Diverse werkgroepen hebben een flinke steen bijgedragen aan de 
efficiëntieslag van Artis. Zo was er o.a. een werkgroep ‘inkoop’, ‘voeding,’ en 
‘takken’. Representatieve groepen zorgden ervoor dat de verschillende 
bestaande invalshoeken meegenomen en -gewogen werden, maar ook nieuwe 
terreinen werden onderzocht zodat Artis verder klaargestoomd werd voor een 
financieel gezonde toekomst. 

personeelsbeleid
In 2009 heeft Artis een personeelsbeleid aangenomen om in drie jaar een basis 
te leggen voor een duurzame professionalisering en vitalisering van de 
medewerkers individueel en voor het personeelsbestand als geheel. 
Kernpunten zijn: scholing, personele continuïteit, professionalisering van het 
personeelsinstrumentarium en aandacht voor een gezonde werkomgeving.

~  personeel en organisatie 
hoofdstuk 5
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In 2011 zijn de volgende acties ondernomen:
•  De fysioruimte is uitgebreid met een oefenruimte, hier kunnen medewerkers 

werken aan het (preventief ) versterken van hun lichaam. Als onderdeel van de 
behandeling kan dat ook onder begeleiding van de fysiotherapeuten.

•  Om de tevredenheid en betrokkenheid van de medewerkers te meten heeft er 
een medewerkersonderzoek plaatsgevonden. Alle medewerkers van Artis is 
de mogelijkheid geboden om aan te geven waar men tevreden over is en waar 
men verbeterpunten ziet. 75,6% van de medewerkers vond het belangrijk aan 
dit onderzoek mee te werken. 

•  Vanuit KAM (Kwaliteit-, Arbo- en Milieu) wordt er gewerkt aan het invoeren van 
een werkvergunning voor medewerkers en derden, waardoor projecten nog 
veiliger kunnen worden uitgevoerd. Er wordt nog steeds gewerkt aan de ISO 
14001 certificering, waarmee Artis haar verantwoordelijkheid neemt in het 
continue analyseren van relevante milieuaspecten en het maken en uitvoeren 
van plannen voor de reductie van met die milieuaspecten samenhangende 
milieueffecten. Op dit moment wordt er een KAM-coördinator opgeleid om zo 
de continuïteit op het gebied van KAM te kunnen waarborgen

•  Er is een nieuw roosterprogramma geselecteerd en ingevoerd ter vervanging. 
Belangrijk is dat er nu en in de toekomst een aantal belangrijke koppelingen 
gemaakt kunnen worden en medewerkers efficiënter ingezet kunnen worden. 
Met dit programma hebben medewerkers web-toegang tot hun rooster, 
daarnaast kan er beter voldaan worden aan het inzicht van bepaalde 
(wettelijke) tegoeden en biedt het de mogelijkheid om betere 
managementrapportages te produceren. 

•  Steeds meer stagiaires vinden hun weg naar Artis, er is echter ruimte in 
verbetering van de kwaliteit van de stagiaires en de aangeboden stages. 
Verschillende betrokkenen (stagebegeleiders, stagiaires, opleidingsinstituten) 
worden gehoord, zodat er beleid gemaakt kan worden dat beter past bij de 
toekomst.

ziekteverzuim
In 2011 is het ziekteverzuim gedaald naar 6%. Een daling weliswaar maar geen 
reden tot juichen. 6% is nog steeds veel te hoog. Artis heeft de laatste jaren veel 
aandacht besteed aan preventie van verzuim (dialoog, training, fysio), zo kort 
mogelijk verzuim (meer mogelijkheden tot aangepaste werkzaamheden) en 
voorkomen van herhaald verzuim (extra aandacht bij terugkomst, fysio).  
Om inzicht te krijgen in het ‘reguliere’ verzuim van Artis is in het laatste kwartaal 
besloten 2 cijfers te hanteren: het percentage zoals gebruikelijk en een 
percentage exclusief langdurig zieken. Hierdoor werd duidelijk waar
leidinggevenden invloed op uit kunnen oefenen, afgezien van eventuele
griepgolven, en waar door langdurige arbeidsongeschiktheid het
verzuimpercentage structureel hoog is.

~  personeel en organisatie 
hoofdstuk 5

jaarverslag 2011 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra



50

5.3 verslag van de ondernemingsraad 

verslag van de ondernemingsraad 

druk jaar
2011 was voor de ondernemingsraad een jaar waarin veel is behandeld. Er is o.a. 
uitgebreid gediscussieerd over het invoeren van een nieuwe personeelsgids en 
veiligheidsplan, vele projectvoorstellen zijn besproken en er is toegezien op een 
uitbreiding van een aantal voorzieningen voor personeel. In het 
personeelsrestaurant is het nu mogelijk een warme maaltijd te nuttigen, er zijn 
voorzieningen aangelegd om de hygiëne voor medewerkers te verbeteren en er 
is een inventarisatie gedaan om de ICT in Artis aan te pakken.

rol van de OR bij het beleid
Er is sprake van een goede verstandhouding tussen directie en de 
ondernemingsraad. De OR en de directie vergaderden in 2011 zes keer over het 
beleid van Artis en tweemaal met een delegatie van leden van de Raad van 
Toezicht. Er is open gediscussieerd over het operationeel plan 2012, personele 
zaken en komende nieuwe projecten. Over diverse nieuwe beleidsvoorstellen is 
advies uitgebracht aan de directie. De ondernemingsraad heeft daarnaast 
aangedrongen op een goede communicatie vanuit directie naar personeel.  
De directie heeft hieraan gehoor gegeven door meerdere malen een 
personeelsbijeenkomst te organiseren.

commissies
In november 2011 heeft de directie een adviesaanvraag bij de 
ondernemingsraad neergelegd betreffende een aantal voorgenomen 
structuurwijzigingen in Artis. Er zijn voorstellen gedaan om Artis een andere 
structuur te geven waarin effectiever en efficiënter gewerkt kan worden.  
Om goed op deze adviesaanvraag te kunnen reageren en daarbij ook meteen 
draagvlak onder het personeel te creëren, heeft de ondernemingsraad ervoor 
gekozen dit in commissies te behandelen. Zowel leden van de 
ondernemingsraad, medewerkers en beleidsmakers nemen hierin deel.  
De ondernemingsraad is samen met de bestuurder zo tot een goede 
samenwerkingsvorm gekomen om de voorgenomen plannen te kunnen 
behandelen. 

De ondernemingsraad dankt iedereen voor het vertrouwen en hun 
betrokkenheid.

~  personeel en organisatie 
hoofdstuk 5
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De ondernemingsraad bestaat uit negen personen:
• Milo Grootjen, werkzaam bij cluster publiek (voorzitter)
• Fanny Schutte, werkzaam bij cluster dier en plant (secretaris)
• Eveline Prins werkzaam bij directie en staf (2e voorzitter)
• Christiane Willard, werkzaam bij cluster dier en plant (2e secretaris)
• Bert Voges, werkzaam bij cluster directie en staf
• Peter Berkhout, werkzaam bij de cluster infrastructuur
• Ruth Vrijland, werkzaam bij cluster dier en plant 
• Ron Schoenmaker, werkzaam bij cluster infrastructuur
• Jasper van Kuijk, werkzaam bij cluster publiek

~  personeel en organisatie 
hoofdstuk 5
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Op 16 februari werd in Artis de eerste  
Wild Brei-tentoonsteling van Nederland 
georganiseerd. Wildbreien werd het woord  
van 2011.
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6
geef om Artis 

De Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het 
Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra is een 
non-profit instelling die is aangemerkt als ANBI en die in 2008 
het CBF-Keur heeft ontvangen. Voor het voortbestaan van Artis 
zijn inkomsten uit fondsenwerving van cruciaal belang. Zonder 
die opbrengsten zou Artis de doelstellingen niet kunnen 
realiseren.
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Op 18 juni, vroeg in de morgen, is Thong Tai 
bevallen van een gezond olifantje. Het is een  
koe van bijna 90 kilo en ze heet Mumba.
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fondsenwerving
Het jaar begon geweldig. In januari kreeg Artis van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed twee subsidies: voor het Groote Museum € 1.254.287 en voor 
de Ledenlokalen € 1.255.400. 

De belangrijkste gebeurtenis in april was ongetwijfeld de ondertekening van het 
vijfjarige sponsorcontract tussen Rabobank Amsterdam en Natura Artis 
Magistra. De Rabobank sponsort Artis de komende vijf jaar. Hiermee wordt een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de grootschalige vernieuwing van Artis 
waarmee meer ruimte voor dieren en planten, educatie en erfgoed wordt 
gecreëerd. Op donderdag 26 mei hebben directievoorzitter van Rabobank 
Amsterdam, Alphons Kurstjens en Artis-directeur Haig Balian, een Anna 
Paulownaboom geplant tegenover het vernieuwde Apenhuis en Vogelhuis. 
Daarmee werd de samenwerking tussen Natura Artis Magistra en Rabobank 
Amsterdam symbolisch ingeluid. De Rabobank ziet Artis als een belangrijke, 
breed toegankelijke maatschappelijk-culturele natuurorganisatie in Amsterdam 
met een unieke rol in het stimuleren van liefde en respect voor de natuur. Een 
ontmoetingsplaats voor mensen van alle leeftijden, achtergronden en 
nationaliteiten. Dat past goed bij de bank om zichtbaar en actief betrokken te 
zijn bij de samenleving en bij te dragen aan het leef- en vestigingsklimaat in de 
stad. De Rabobank ondersteunt tevens de educatieve projecten van Artis. Ook 
heeft de Noordhollandsche van 1816 een geweldige bijdrage van € 900.000 
toegezegd voor het Jaguarverblijf.

In 2011 zijn er vanuit fondsenwerving ook nieuwe methoden verkend zoals het 
fenomeen ‘steun SMS’. De eerste resultaten zijn bemoedigend en leerzaam. 
 
Naast de verkoop van kalenders en kerstkaarten was er in december ook een 
nieuw instrument om geld op te halen: de virtuele kerstkaart van ING. Op 
initiatief van adoptant ING kan er via de website van ING een Artis kerstkaart 
(leeuw Ceasar in de sneeuw) verstuurd worden. Voor iedere keer dat de kaart 
verstuurd werd, kreeg Artis 1 Euro. Dit is het tweede jaar dat ING digitaal 
kerstkaarten verstuurd en aanbiedt. De kaart is tot en met 12 januari 888 keer 
verstuurd. 
 
Het belangrijkste nieuws van juni viel op de laatste dag; de aanvraag voor een 
EFRO-subsidie t.b.v. de microZOO werd goedgekeurd. Daarmee is twee miljoen 
euro beschikbaar gekomen voor de inrichting van de exhibits. 
 
Artis ontvangt ook steun van particulieren, zoals van de stichting familie Ribbink 
van den Hoek. Zij steunen Artis met een bijdrage van € 75.000 dat gebruikt zal 
worden om het wilde hondenverblijf te vernieuwen. 

~  geef om Artis  
hoofdstuk 6
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December was ook de maand waarin we na een mooie periode afscheid 
hebben genomen van de ambassadeurs. Ze blijven verbonden aan Artis want 
hun Artis-hart blijft kloppen en ze zullen ons met verve blijven 
vertegenwoordigen.

Ondanks de crisis bleef de adoptantenportefeuille op sterkte. Artis is dankbaar 
voor al die steun.

ANBI en CBF-Keur
De Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch 
Genootschap Natura Artis Magistra is een non-profit instelling die is 
aangemerkt als ANBI en die in 2008 het CBF-Keur heeft ontvangen. Voor het 
voortbestaan van Artis zijn inkomsten uit fondsenwerving van cruciaal belang. 
Zonder die opbrengsten zou Artis de doelstellingen niet kunnen realiseren. 
Zeker in deze tijd is het bevorderen van loyaliteit van bestaande begunstigers 
essentieel. In het afgelopen jaar heeft daar dan ook de nadruk op gelegen. Maar 
daar bleef het niet bij. Artis zocht en zoekt actief naar nieuwe wegen om 
fondsen te werven. Nieuwe manieren om mensen, organisaties en overheden 
bij de doelstellingen van Artis te betrekken. 

verantwoord fondsenwerven
Transparantie in de werving en bij de besteding van het budget is voor Artis zeer 
waardevol. Artis voldoet aan de gestelde eisen en voert het CBF-Keur. Eén van 
de eisen is dat de drie hoofdprincipes voor goed bestuur worden 
onderschreven. Deze principes zijn: organisatie van intern toezicht, effectiviteit 
van de organisatie en de omgang met belanghebbenden. Artis onderschrijft 
deze uitgangspunten. 

Het CBF stelt de norm dat de kosten voor eigen fondsenwerving niet meer 
mogen bedragen dan 25% van de inkomsten. Artis slaagt hier doorgaans 
uitstekend in en zet zich in om de kosten zo laag mogelijk te houden. Een 
andere norm van het CBF is het voeren van een klachtenprocedure. Artis heeft 
een heldere klachtenprocedure die voldoet aan de eisen. Voor de gedragscode 
onderschrijft Artis die van de VFI met als belangrijkste uitgangspunten respect, 
openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

In 2011 bedroegen de inkomsten uit eigen fondsenwerving € 489.507.  
Dit is lager dan verwacht. De voornaamste oorzaak is het vrijwel uitblijven van 
inkomsten uit erfenissen en legaten. 

~  geef om Artis  
hoofdstuk 6
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Ook in 2011 volgde Artis een zogenaamde 3P fondsenwervingstrategie: 
particuliere giften, private sponsoring door het bedrijfsleven en publiek geld uit 
subsidies en fondsen. 

particulier: beter bereikbaar en beter benaderbaar 
Zonder de betrokkenheid van particulieren kan Artis de doelstellingen niet 
realiseren. Gelukkig kon Artis ook in 2011 rekenen op de steun van particulieren 
in de vorm van eenmalige schenkingen, periodieke schenkingen en 
nalatenschappen. In 2011 lag de focus op het uitdragen van de verschillende 
mogelijkheden tot steunen en het bereikbaar en benaderbaar zijn. Dit heeft 
geresulteerd in bijna een verdubbeling van de particuliere schenkers. Wij 
danken al deze particulieren heel hartelijk.

privaat: werken aan netwerkversterking
In 2011 heeft de afdeling fondsenwerving zich vooral gericht op het netwerk van 
de begunstigers om haar heen. Adoptanten werden uitgenodigd voor 
netwerkbijeenkomsten waarbij ze gebruik konden maken van elkaars expertise 
en elkaars netwerk. Deze aanpak is succesvol gebleken en zal worden 
voortgezet. 
Een aantal adoptanten heeft de samenwerking beëindigd. Maar dankzij actieve 
benadering en goede samenwerking tussen de afdelingen in Artis, is het aantal 
adoptanten vrijwel gelijk gebleven. Helaas zijn bedragen soms verlaagd, maar 
Artis is dankbaar voor alle steun in deze moeilijke tijd. 

erfenissen en legaten
In 2011 ontving Artis het laagste bedrag aan erfenissen van de laatste 10 jaar.

~  geef om Artis  
hoofdstuk 6
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Op 10 januari werd in de vroege ochtend  
een mandril geboren.

58



59~  geef om Artis  
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adoptant adoptiedier 

ABN AMRO MeesPierson Amoerpanter Vladimir
ADEK Groene Leguaan
Afval Energie Bedrijf Amsterdam Aziatische Olifant Win Thida
Amsterdamse Hockey & Bandy Club Uilenkopmeerkatten
Annet Gelink Gallery Struisvogel Sanaa
ANT Trust & Corporate Services N.V. Rode Bosmieren
Aon Risk Solutions Serval Louis
Arbo Unie Tijger Pythons
Arcadis Nederland BV Vuursalamanders
ATOS Worldline Witborstdoktersvis
Koninklijke Auping B.V. Luiaard
Basalt Bouwadvies Sneeuwuilen
BAT  Papiervlinders
Becker Boomkikker
Beursgorilla  Westelijke laaglandgorilla Jacko  

met stamboeknaam Bwana
BIK daglichtoplossingen Kuifseriëma’s
Binnenstad Advocaten, mr. W. Eusman Pinguïn koppel
BK Bouw  Pinguïn koppel
Boom Marktverkenningen Fennek
Bouwteam P & O Stokstaartjes bij gorilla’s
Canal Company Capybara’s
Commenda Pinguïn koppel
CSU Cleaning Chimpansee Safira
De Bijenkorf de Bijenkorf
De Maatschappij Euraziatische lynx Tilde
De Vos & Partners NV Manenwolf
DekaMarkt Aziatische olifantenjong Mumba
Delta Lloyd Aziatische olifant Yindee
Metaalgaasweverij Dinxperlo Hyacinth ara’s
Makelaarskantoor Draijer Wijngaardslakken
Drukkerij Slinger Juweel kardinaalbaars
Dura Vermeer Beton & Waterbouw BV Weidevogelvoliere
Duyts Bouwconstructies Roel roel paar
Dynora Pinguïn koppel
Eigenwijz (Catalpa Kinderopvang) Dwergotters
Electrolux Home Products Nederland B.V. Rode Varies
Elspec Sidderalen
EnergiQ Elektrotechniek Roodbuik Tamarins
Erdo voor Gevel en Dak Prévost Eekhoorns
EVVA - Salto Californische zeeleeuw Kai
Eye Filmmuseum Film Vlinderpaviljoen ‘Le Charmeur’
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Op 14 mei werd voor het eerst sinds 6 jaar  
een leeuwtje geboren.
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adoptant adoptiedier 

Fatboy the original B.V. Aziatische olifant Thong Tai
Focus Conferences Euraziatisch lynxen
Fort Advocaten Vale gieren
Gebro B.V. Aannemingsbedrijf Dwergoeistiti
Gebro B.V. Aannemingsbedrijf Rode Varies
Geofox-Lexmond bv Pinguïn koppel
Graydon Nederland BV Netgiraffe Iwana
Greenlink Ringstaartmaki’s
Hard Rock Café  Pinguïn Koppel
Hazet-Reiniging Wasberen
Hellebrekers Technieken Water bij Zeeleeuwen
Hoëgh Autoliners  sponsoring zeewater
Holding IOB Lichtgevende vissen
Holland Intermetaal Serval Kinshasa
Ibis Hotel Heremietibis
Ibis UvA Rode Ibissen
Infra Holland Kameel Lesther
ING Groep  Leeuwen
Isiz  Fennek
Jump! Communicatie Roodoogmakikikker
Jurriens bouwservice Stokstaartjes
Karakter B.V. Grévy zebra Jonas
Kasteel Metaal Chimpansee Tumbili
Kixx International Kune Kune varkens
Koi Brothers Koi karpers
Koninklijk Instituut voor de Tropen Kantjils
Kooij Laminations Glasvleugelvlinder 
Koppert Biological System Hommelkolonie
KPMG Grote miereneter Ramon
Lexence Afrikaanse Spiesbokken
Mattens Register Accountants/  
Majong Financiële Planning Prairie hondjes
MEC Global  Mandril Meccie met  

stamboeknaam Bwana
Moos zwarte slingerapen
Nic Oud  papiervlinder
Nijssen Piranha’s
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis HKCL Chimpansee Leen
ORAM Parasolmieren
ORTEC Pinguïn koppel
Peutz Grévy zebra Jua
PRA OdourNet B.V. Maleise tapir Aya

61~  geef om Artis  
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adoptant adoptiedier 

Praktijk Gundi’s
Procility Roodknie Vogelspin
Quest Doodshoofdkakkerlakken
Radio Rotor Amsterdam Tokkeh gekko en Madagascardag gekko
Randstad Elektrotechniek Olifantvissen
Randstad Nederland Witstaartstekelvarken
Reliance Californische zeeleeuw Caroline
RON - A.D. Maleise Beermarters 
RPS Kraan Margays
Koninklijke Saan Europese kraanvogel
Siem Steur Staalconstructies B.V. Kleine panda’s
SmitsDeLange Blauwe Morpho’s
Soops  Uilvlinders
SDA Print + Media Chimpansee Vizuri
Tapir Tape  Zuid Amerikaanse Tapir
Teeuwissen Rioolreiniging B.V. Rioolreiniging
Tele2 Zwart Schaap
Familie Ten Have Keizer Tamarins
Familie Voûte/Tom Voûte Fonds Blauwe pijlgifkikker
Trigion Pinguïn koppel
Van der Werf Schilders Jemen Kameleon
Van der Wind Verpakkingen Papiervlinders
Van Ede & Partners Tamme Ganzen
Van Gansewinkel Insectarium
Van Gestel sponsoring - keuken fazanterie
VBK Groep Rode neusberen
Vconsyst Chimpansee Wakili
Familie J.W.Verhoef  Wolf Alfa
Vier Elektromotoren Kea’s
Vola Kroonkraanvogels
Walraven Schilders Wasberen
Waternet de Amsterdamse Gracht
Weg van het Midden  Aasgier Duralph
Willem van Rijn Huishoud-elektro BV (Bosch) Wasberen
Wintertaling Talingen
Woonzorg Nederland Schilpaddenverblijf
Yakult Westelijke laaglandgorilla Shomari
Zwartjes Zwarte jaguar Inaja

62~  geef om Artis  
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Ook in 2011 organiseerde Artis een Winteravond. 
Op het programma stond onder meer Frank 
Groothof van Sesamstraat; hij las zijn favoriete 
kerstverhaal voor. De avond was een groot 
succes.

6363



Artis kent ook een aantal sponsoren. Samen maken zij het Artis mogelijk haar 
werk voort te zetten. Hiervoor is Artis hen zeer dankbaar. Sponsoren in 2011 
waren:

hoofdsponsor
• Rabobank Amsterdam & Omstreken

sponsoren
• Canon 
• Eurest
• Illy
•  Unilever Foodsolutions 

Nederland

• Vrumona
• Jumbo Puzzels
•  Bobbles Olifanten 

meubilair
• Batavus fietsen

• Filmmuseum
•  Teeuwissen 

Rioolreiniging B.V.
• Hoegh Autoliners B.V.

Ook zouden wij Koninklijke DSM N.V willen bedanken voor de grote steun die zij 
verlenen aan de realisatie van de microZOO.

publiek: contact met overheden, fondsen en stichtingen
In 2011 hebben de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en 
diverse ministeries steun gegeven aan het werk en de vernieuwingsplannen van 
Artis. 

Voor de steun in 2011 gaat speciale dank uit naar:

overheden project 

Gemeente Amsterdam de vernieuwing van Artis
   subsidie voor exploitatie en groot 

onderhoud 
Gemeente Amsterdam - stadsdeel Centrum  diergedragsverrijking in Artis 
  restauratie Vogelhuis 
Kansen voor West,  
programmaonderdeel Amsterdam microZOO
Ministerie van Economische Zaken, de educatieve vernieuwing van Artis 
Landbouw en Innovatie  microZOO
Provincie Noord-Holland  de vernieuwing van Artis
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  restauratie Apenhuis 
  restauratie Ledenlokalen
  Restauratie Groote Museum
Stimuleringsfonds voor de Architectuur  project ‘groene longen’
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Artis is dankbaar voor de samenwerking met fondsen en stichtingen. Door hun 
enthousiasme, inzet en financiële bijdragen heeft Artis innovatieve en 
bijzondere projecten kunnen starten en realiseren. Onze speciale dank gaat uit 
naar de BankGiroLoterij voor hun bijdrage aan de restauratie en herinrichting 
van het nieuwe Groote Museum.

Wij danken de onderstaande partners heel hartelijk. 

fondsen en stichtingen project 

ANWB Fonds  bewegwijzering Artis
BankGiro Loterij  driejarige steun Groote Museum
Fonds voor Beeldende Kunsten,  
Vormgeving en Bouwkunst Artis leerstoel
Janivo Stichting MicroZoo 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting de vernieuwing van Artis
Noordhollandsche van 1816 Jaguarverblijf
Prins Bernhard Cultuurfonds  restauratie Apenhuis 
Pfältzer-Birnie Fonds, restauratie Apenhuis
Jacob Claij Fonds, restauratie Apenhuis
De Bijll Nachenius Fonds, restauratie Apenhuis
Wim Huijskens en Johanna Boon Fonds, restauratie Apenhuis
  restauratie Vogelhuis 
Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming vernieuwing Fazanterie 
Stichting Dioraphte Groote Museum 
Stichting Zabawas lesprogramma 2010
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In de ochtend van 7 juli is Californische zeeleeuw-
vrouw Bløp bevallen van een gezonde pup.
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Op 24 mei is giraffenmerrie Kadija bevallen  
van een gezond kalf. 
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7.1  vermogensbeleid

7.1.1  continuïteitsreserve
Natura Artis Magistra streeft ernaar de gerealiseerde inkomsten zo doelmatig 
en effectief mogelijk te besteden aan de doelstelling. Vanzelfsprekend dient 
het voortbestaan van de organisatie te worden gewaarborgd. Het beleid van 
Artis is dat het vrij besteedbaar vermogen, de continuïteitsreserve, de helft van 
de jaarlijkse personeelskosten dient te bedragen. 

7.1.2  bestemmingsreserves
Naast de continuïteitsreserve vormt Natura Artis Magistra bestemmingsreserves 
voor het realiseren van specifieke veranderingen aan of renovaties van 
dierverblijven of andere gebouwen die bijdragen aan de doelstelling van Artis. 
Deze bestemmingsreserves worden aangehouden ter dekking van de 
toekomstige afschrijvingslasten van dergelijke investeringen in projecten. 

7.2  boekjaar 2011

Het jaar 2011 was financieel een belangrijk jaar voor Artis. Zowel het aantal 
dagbezoekers als het aantal betaalde lidmaatschappen zijn toegenomen. 
Daardoor zijn met name de inkomsten uit entree en parkeren hoger ten opzichte 
van de begroting (€ 532.000 resp. € 141.000 meer). Daarnaast is de Artis-winkel 
succesvol gebleken.  Hoge kosten van onderhoud en modificaties aan panden en 
dierverblijven en  € 360.000  minder opbrengsten uit fondsenwerving, als gevolg 
van het nagenoeg uitblijven van inkomsten uit erfenissen en legaten, zijn in 2011 de 
voornaamste tegenvallers.

Het dagbezoek is in 2011 ten opzichte van het jaar daarvoor met 13% toegenomen. 
Het bezoek van leden is gestegen met een kleine 9%. In totaal heeft Artis in 2011  
11% meer bezoekers gehad dan in 2010. De stijging in het dag- en ledenbezoek is 
met name veroorzaakt door de inzet van extra marketingactiviteiten en een groot 
aantal aansprekende geboortes binnen de diercollectie. Hieruit blijkt de grote 
betrokkenheid van het publiek bij Artis.
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bezoekersaantallen 2011 begroot 2011 2010

Bezoekers met dagkaarten 561.261 525.000 491.578

educatief bezoek 104.462 105.000 97.477

aantal dagbezoekers 665.723 630.000 589.055

bezoek van leden 594.151 550.000 545.948

totaal bezoek 1.259.874 1.180.000 1.135.003

lidmaatschappen 2011 2010

volwassenen 49.138 44.861

jeugd 25.607 23.008

senioren 8.993 8.079

peuters 8.790 7.750

overige 3.578 3.467

totaal aantal 
lidmaatschappen 96.106 87.165

Het aantal betalende leden is met ruim 10% is gestegen. Voorts valt een stijging van 
ruim 13% van het aantal gratis lidmaatschappen aan peuters tot 3 jaar te melden.

~ financiën 
hoofdstuk 7
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Onderstaand overzicht geeft in het kort de baten en lasten over 2011 weer.

 2011 begroot 2011 2010

€ € €

baten

baten uit eigen 
fondsenwerving 489.507 850.000 1.392.462

subsidies van overheden 5.574.170 4.655.000 5.573.170

entreegelden 7.257.132 6.725.000 6.068.275

lidmaatschapsgelden 3.848.737 3.600.000 3.679.508

parkzalen 1.365.584 1.942.000 1.207.118

overige exploitatiebaten 3.199.578 2.364.000 2.661.261

21.734.708 20.136.000 20.581.794

lasten

besteed aan doelstelling 19.642.733 18.779.000 19.067.061

kosten eigen fondsenwerving 145.014 212.000 174.980

kosten beheer en 
administratie 1.018.777 1.021.000 971.134

20.806.524 20.012.000 20.213.175

resultaat boekjaar 928.184 124.000 368.619

 2011 begroot 2011 2010

in percentages:

besteed aan doelstelling 90% 94% 92%

eigen fondsenwerving 29% 25% 13%

beheer en administratie 5% 5% 5%

Het percentage besteed aan de doelstelling wordt berekend door de totale 
besteding aan de doelstelling te delen door het totaal van de baten. Doordat er 
meer opbrengsten zijn behaald en er een ogenschijnlijk aanzienlijk resultaat is 
behaald, is het percentage gedaald ten opzichte van de begroting. Artis streeft 
naar een percentage dat ligt tussen 85% en 95%.

~ financiën 
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Het percentage eigen fondsenwerving wordt berekend door de kosten van 
eigen fondsenwerving te relateren aan de baten uit eigen fondsenwerving. 
Natura Artis Magistra conformeert zich aan de door het CBF vastgestelde norm 
dat dit percentage maximaal 25% mag bedragen. In 2011 is de overschrijding 
van deze norm veroorzaakt door het volledig onverwacht uitblijven van 
nalatenschappen. Er is hier sprake van een incident in ongewenste richting. In 
2012 zal de CBF norm worden gehaald.
De aan de eigen fondsenwerving toe te rekenen kosten bestaan uit directe 
salariskosten van met dat doel aangetrokken personeel en direct toewijsbare 
kosten ter verkrijging van nalatenschappen en dieradoptanten, waarbij valt te 
denken aan folders en naamsvermelding in (externe) publicaties.

Het percentage beheer en administratie wordt berekend door de totale kosten 
van beheer en administratie te delen door de totale baten van Artis. Artis 
streeft naar een percentage van 7% of lager. In 2011 en 2010 bedroeg dit 
percentage 5%. Uit onderzoek van de Transparantprijs (over jaarrekeningen 
2010) blijkt dat de kosten van beheer en administratie bij de verschillende 
deelnemers sterk uiteenlopen met een gemiddelde van 3,7%. Het relatief hoge 
percentage van Artis wordt veroorzaakt door beheer en administratie van 
incidentele bouwprojecten in relatie tot het Masterplan.

De aan de kosten van beheer en administratie toe te rekenen kosten bestaan 
uit de salariskosten van directie,  managementassistentie, afdeling planning  
& control en het overkoepelend (algemeen) deel van de afdeling personeel & 
organisatie. Daarnaast zijn accountantskosten, assurantiekosten en 
soortgelijke algemene beheerskosten aan deze kostencategorie toegerekend.

~ financiën 
hoofdstuk 7
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7.2.1  vergelijking resultaat 2011 met het boekjaar 2010

2011 2010

€ €

baten

baten uit eigen fondsenwerving 489.507 1.392.462

subsidies van overheden 5.574.170 5.573.170

entreegelden 7.257.132 6.068.275

lidmaatschapsgelden 3.848.737 3.679.508

parkzalen 1.365.584 1.207.118

overige exploitatiebaten 3.199.578 2.661.261

21.734.708 20.581.794

lasten

besteed aan doelstelling 19.642.733 19.067.061

kosten eigen fondsenwerving 145.014 174.980

kosten beheer en administratie 1.018.777 971.134

20.806.524 20.213.175

resultaat boekjaar 928.184 368.619

2011 2010

in percentages

besteed aan doelstelling 90% 92%

eigen fondsenwerving 29% 13%

beheer en administratie 5% 5%

Natura Artis Magistra heeft het jaar 2011 afgesloten met een positief resultaat 
van € 928.184. Dit is ruimschoots beter dan het resultaat van 2010 (€ 369.000), 
maar rekening houdend met de daling van de structurele subsidie van de 
Gemeente  Amsterdam (-/- € 900.000) een resultaatdaling van € 341.000.  
De Gemeente Amsterdam verstrekt ter compensatie van de daling van 
structurele subsidie in 2011 een incidentele subsidie van € 900.000  
(2012: € 450.000).

Het resultaat wordt, na aftrek van een dotatie van € 750.000 aan de 
bestemmingsreserve, toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Het doel is dat 
deze reserve de grootte moet hebben van de helft van de jaarlijkse 

~ financiën 
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personeelskosten. Per 31 december 2011 bedraagt de continuïteitsreserve 
€ 4.129.000. De totale personeelslasten zonder de dotaties aan de diverse 
personeelsvoorzieningen bedragen over 2011 € 8 mln. 

De totale opbrengsten 2011 zijn ten opzichte van 2010 gestegen met 
€ 1.153.000 (5,6%) tot € 21.735.000. De opbrengst uit entreegelden is 
vergeleken met vorig jaar toegenomen met € 1.189.000 tot € 7.257.000 en de 
bate uit eigen fondsenwerving is € 903.000 lager (2011: € 1.392.000). 
Voorts zorgen stijgingen in parkeeropbrengsten (€ 170.000) en winkelomzet 
(€ 495.000) voor hogere opbrengsten in 2011.

Over 2011 zijn de totale kosten toegenomen met € 593.000 (2,9%) tot 
€ 20.806.000. Voor een groot deel is deze stijging te verklaren door hoge 
kosten van onderhoud en modificaties aan de panden en dierverblijven.  

De kosten van salarissen, sociale lasten en pensioenpremies (exclusief dotaties 
aan diverse personeelsvoorzieningen) bedragen in 2011 € 8.041.000 en zijn 
daarmee licht gedaald ten opzichte van het vorige boekjaar (€ 27.000).  
Dit wordt veroorzaakt door een daling in FTE. Hier tegenover stond een 
loonkostenstijging binnen de CAO van 1,5%.

Kosten van afschrijvingen op materiële vaste activa zijn in 2011 vergeleken met 
2010 toegenomen met € 315.000. In 2011 is voor € 2.141.000 afgeschreven 
(2010: € 1.826.000), wat een stijging is van 11%. De stijging komt voornamelijk 
voor rekening van de Fazanterie Nieuwe Kweek (€ 110.000).

~ financiën 
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7.2.2  vergelijking resultaat 2011 met de begroting 2011

2011 begroot 2011

€ €

baten

baten uit eigen fondsenwerving 489.507 850.000

subsidies van overheden 5.574.170 4.655.000

entreegelden 7.257.132 6.725.000

lidmaatschapsgelden 3.848.737 3.600.000

parkzalen 1.365.584 1.942.000

overige exploitatiebaten 3.199.578 2.364.000

21.734.708 20.136.000

lasten

besteed aan doelstelling 19.642.733 18.779.000

kosten eigen fondsenwerving 145.014 212.000

kosten beheer en administratie 1.018.777 1.021.000

20.806.524 20.012.000

resultaat boekjaar 928.184 124.000

2011 begroot 2011

in percentages:

besteed aan doelstelling 90% 94%

eigen fondsenwerving 29% 25%

beheer en administratie 5% 5%

De opbrengsten van Artis over 2011 zijn vergeleken met de begroting ruim 
hoger uitgevallen (€ 1.598.000 meer dan de begrote € 20.136.000). Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat de incidentele subsidie van de Gemeente 
Amsterdam (€ 900.000) kostenverminderend in de begroting is verwerkt. 
Verder zorgen de hogere entreegelden (€ 532.000), dientengevolge 
parkeeropbrengsten (€ 140.000), lidmaatschapsgelden (€ 248.000) voor 
hogere baten.

~ financiën 
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De inkomsten uit entreegelden zijn € 532.000 hoger dan de verwachte 
€ 6.725.000. Dit komt door de hoge aantallen dagbezoek. In de begroting was 
rekening gehouden met de komst van 525.000 dagbezoekers. In werkelijkheid 
hebben 561.000 mensen een Artis-dagkaart gekocht. Een meevaller van 
6,9%. 

Artis Parkzalen had, naast toenemende concurrentie, nog steeds last van  
de economische crisis. De verwachte omzet van € 1.942.000 is niet gehaald. 
Uiteindelijk is een omzet van € 1.366.000 gerealiseerd (30% lager). 
 
De opbrengst uit nalatenschappen en legaten bedroegen € 21.500. Dit is 
€ 328.500 minder dan begroot. Nooit eerder had Artis te maken met een 
dermate lage opbrengst uit nalatenschappen.

~ financiën 
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7.3 begroting 2012

De begroting 2012 van Natura Artis Magistra ziet er als volgt uit.

 
begroot

 2012 2011
begroot

2011

  € € €

baten

baten uit eigen 
fondsenwerving 550.000 489.507 850.000

subsidies van overheden 4.725.000 5.574.170 4.655.000

entreegelden 6.927.000 7.257.132 6.725000

lidmaatschapsgelden 3.700.000 3.848.737 3.600.000

parkzalen 1.707.500 1.365.584 1.942.000

overige exploitatiebaten 2.890.000 3.199.578 2.364.000

  20.499.500 21.734.708 20.136.000

 

lasten

besteed aan doelstelling 19.440.500 19.642.733 18.779.000

kosten eigen fondsenwerving 162.500 145.014 212.000

kosten beheer en 
administratie 772.500 1.018.777 1.021.000

  20.375.500 20.806.524 20.012.000

resultaat boekjaar 124.000 928.184 124.000

resultaatbestemming
begroot

 2012 2011
begroot

2011

  € € €

continuïteitsreserve 124.000 402.262 124.000

bestemmingsreserves 0 525.922 0

 

resultaat boekjaar 124.000 928.184 124.000

~ financiën 
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In 2012 rekent Artis op 1.200.000 bezoekers (560.000 bezoeken van leden en 
640.000 dagbezoekers). Omdat 2011 qua bezoekersaantallen een uitzonderlijk 
goed jaar was, met achtereenvolgens de oplevering van de Fazanterie Nieuwe  
Kweek, het Vogelhuis en het Apenhuis en de geboorte van een olifantje, wordt 
een lichte daling van het aantal bezoeken aan Artis verwacht.

Het verwachte gemiddelde tarief per dagbezoeker is € 10,82 (2011: € 10,90). 
Het aantal leden stijgt licht en de gemiddelde opbrengst per lidmaatschap zal 
€ 43,50 bedragen (2011: € 43,88). 

Verwacht wordt dat de diverse locaties van Parkzalen in 2012 in totaal 175 keer 
verhuurd worden.

Baten uit eigen fondsenwerving (nalatenschappen, schenkingen, giften, 
sponsoring en adoptie van dieren en groen) worden, mede op grond van het 
nagenoeg uitblijven van baten uit nalatenschappen in 2011, voorzichtig 
geraamd op € 550.000.

De Gemeente Amsterdam heeft Artis in 2011 gekort op haar jaarlijkse subsidie 
voor exploitatie en groot onderhoud. Deze structurele subsidies namen af met 
€ 900.000 tot een bedrag van € 4.655.000.
Artis heeft in 2011 ter compensatie een incidentele subsidie van de Gemeente 
Amsterdam van € 900.000 gehad. In 2012 ontvangt Artis een laatste 
incidentele subsidie van de Gemeente Amsterdam van € 450.000.
Deze subsidie is, evenals in 2011, kostenverlagend in de begroting verwerkt.

Het verwachte resultaat 2012 bedraagt € 124.000.

~ financiën 
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In september was het weer kortingsmaand in 
Artis. Als vervolg op de zomercampagne hing er 
op 80 meter hoogte op het Overhoeks gebouw in 
Amsterdam-Noord een enorme uiting.
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8
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Op 21 december 2011 kreeg Artis de Marsis een lift 
terug de ruimte in. Hij ging met de Nederlandse 
ESA-astronaut André Kuipers mee in de Sojoez-
raket naar het internationale ruimtestation ISS.  
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8.1  balans per 31 december 2011

toelichting 31 december 2011 31 december 2010

€ € € €

activa

vaste activa

materiële  
vaste activa

levende have 8.4.3.1 1 1

gebouwen en 
dierverblijven 8.4.3.1 9.170.328 8.622.040

installaties, 
transportmiddelen 
en inventaris 8.4.3.1 2.020.044 2.221.845

in uitvoering 8.4.3.1 825.387 1.338.387

12.015.760 12.182.253

vlottende activa

voorraden 8.7.1.1 176.374 198.719

vorderingen

Gemeente 
Amsterdam 8.4.3.2 277.708 224.412

debiteuren 8.7.1.2 420.793 496.241

belastingen 292.019 273.465

overige vorderingen 
en overlopende 
activa 8.4.3.3 695.343 616.970

1.685.863 1.611.088

liquide middelen 8.7.1.3 9.882.155 6.623.801

totaal 23.760.152 20.615.881

~ jaarrekening 
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toelichting 31 december 2011 31 december 2010

€ € € €

passiva

eigen vermogen

stichtingskapitaal 45 45

continuïteitsreserve 8.4.3.5 4.128.714 3.726.452

bestemmingsreserves 8.4.3.6 2.633.875 2.107.953

6.762.634 5.834.450

voorzieningen

pensioenvoorziening 8.4.3.7 506.153 587.914

voorziening FPU 8.4.3.7 48.990 103.188

WW-voorziening 8.4.3.7 292.548 547.922

ziekte en arbeids-
ongeschiktheid 8.4.3.7

510.080 631.056

personeelsvoorziening 
c.q. reorganisatie-
voorziening 8.4.3.7 633.112 494.574

jubileumverplichtingen 8.4.3.7 90.653 88.714

2.081.536 2.453.368

langlopende schulden

langlopende leningen 8.4.3.8 2.020.426 2.322.317

lening Gemeente 
Amsterdam 8.4.3.8 162.908 169.991

2.183.334 2.492.308

kortlopende schulden

crediteuren 2.153.165 2.214.752

kortlopend deel 
langlopende leningen 8.4.3.8 308.973 308.973

belastingen & sociale 
verzekeringen 343.559 362.453

overige schulden en 
overlopende passiva 8.4.3.9 9.926.951 6.949.577

12.732.648 9.835.755

totaal 23.760.152 20.615.881

~ jaarrekening 
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8.2  winst-en-verliesrekening over 2011

toelichting 2011 begroot 2011  2010

€ € €

baten

baten uit eigen 
fondsenwerving 8.4.4.1 489.507 850.000 1.392.462

subsidies van 
overheden 8.4.4.2 5.574.170 4.655.000 5.573.170

entreegelden 7.257.132 6.725.000 6.068.275

lidmaatschapsgelden 3.848.737 3.600.000 3.679.508

Parkzalen 1.365.584 1.942.000 1.207.118

overige 
exploitatiebaten 3.199.578 2.364.000 2.661.261

21.734.708 20.136.000 20.581.794

lasten

besteed aan 
doelstelling 8.4.4.3 19.642.733 18.779.000 19.067.061

kosten eigen 
fondsenwerving 8.4.4.1 145.014 212.000 174.980

kosten beheer en 
administratie 8.4.4.4 1.018.777 1.021.000 971.134

20.806.524 20.012.000 20.213.175

resultaat boekjaar 928.184 124.000 368.619

resultaatbestemming 2011 begroot 2011 2010

€ € €

continuïteitsreserve 8.4.3.5 402.262 124.000 525.900

bestemmingsreserves 8.4.3.6 525.922 0 -157.281

resultaat boekjaar 928.184 124.000 368.619

~ jaarrekening 
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8.3  kasstroomoverzicht over 2011 

Dit kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

toelichting 2011 2010

in duizenden € € € € €

kasstroom uit  
operationele activiteiten

resultaat boekjaar 928 369

aanpassingen voor:

afschrijvingen op materiële vaste 
activa 8.7.2.2 2.141 1.826

dotatie/(onttrekking) voorzieningen 8.4.3.7 -371 530

1.770 2.356

verandering in werkkapitaal

(toename)/afname vorderingen
8.4.3.3  

en 8.7.1.2 -75 -272

(toename)/afname voorraden 8.7.1.1 23 23

toename/(afname) kortlopende 
schulden 8.4.3.9 2.896 2.203

2.844 1.954

netto kasstroom uit operationele 
activiteiten 5.542 4.679

kasstroom uit 
investeringsactiviteiten

investeringen in materiële  
vaste activa 8.4.3.1 -1.975 -3.653

kasstroom uit 
financieringsactiviteiten

aflossing langlopende schulden 8.4.3.8 -309 -309

toename geldmiddelen 3.258 717

~ jaarrekening 
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toelichting 2011 2010

in duizenden € € €

mutatie geldmiddelen

geldmiddelen per 1 januari 8.7.1.3 6.624 5.907

toename geldmiddelen 3.258 717

geldmiddelen per  
31 december 8.7.1.3 9.882 6.624

8.4   toelichting op de balans  
en winst-en-verliesrekening

8.4.1  grondslagen voor waardering van activa en passiva
8.4.1.1  algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaarde verslaggevingregels conform Boek 2 Titel 9 BW. Activa en 
passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere 
waarderingsgrondslag is vermeld.

Met ingang van 2007 is de jaarrekening ingericht in overeenstemming met de 
“Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen”. Doel van deze richtlijn is inzicht 
te geven in de kosten van de organisatie en besteding van gelden in relatie tot 
het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn en de doelstelling van de 
organisatie zelf. 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De 
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen 
toepassen, is het nodig dat de directie van de Stichting zich over verschillende 
zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor 
het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard 
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

~ jaarrekening 
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8.4.1.2  materiële vaste activa
algemeen
Investeringen in materiële vaste activa (met uitzondering van de uitbreiding 
Plantage Doklaan en het Flamingorestaurant) tot en met 31 december 2000 
zijn voor € 1 in de balans opgenomen. De hieronder begrepen op 
gemeentegrond gebouwde opstallen zijn juridisch eigendom van Gemeente 
Amsterdam. Het economische eigendom respectievelijk het gebruiksrecht 
berust bij de Stichting. Gezien het feit dat de betreffende investeringen vaak 
vele jaren geleden hebben plaatsgevonden en de historische kostprijs niet 
meer te achterhalen valt, worden de tot en met 31 december 2000 
aangeschafte activa (met uitzondering van de uitbreiding Plantage Doklaan en 
het Flamingorestaurant) als volledig afgeschreven beschouwd. 

De boekwaarde per 31 december 2011 van de uitbreiding Plantage Doklaan 
bedraagt € 2.497.266 (historische kostprijs 1999 t/m 2011: € 5.780.520). De 
boekwaarde ultimo boekjaar van de Flamingoserre bedraagt € 169.991 
(historische kostprijs 1985: € 1.041.639).

Voor de verwerking van subsidies op materiële vaste activa wordt “Richtlijn 274 
Overheidssubsidies” gehanteerd.

levende have
Gelet op de doelstelling van de Stichting wordt de levende have voor een pro 
memorie waarde van € 1 in de balans opgenomen.

gebouwen en dierverblijven
Onder dit hoofd zijn opgenomen de investeringen in de uitbreiding Plantage 
Doklaan en het Flamingorestaurant alsmede de overige investeringen vanaf 
1 januari 2001.
Gebouwen en dierverblijven (voorzover niet door Gemeente Amsterdam 
betaald) worden gewaardeerd op historische kostprijs onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur.
De historische kostprijs van deze activa wordt gesteld op het bedrag van de 
werkelijke uitgaven onder aftrek van de specifiek voor de betreffende 
investeringen ontvangen subsidies en bijdragen, alsmede onder aftrek van 
bedragen die in het verleden ten laste van hiervoor gevormde fondsen zijn 
gebracht.

installaties, transportmiddelen en inventaris
Investeringen in deze materiële vaste activa zijn tot en met 31 december 2000 ofwel 
direct ten laste van het resultaat gebracht, ofwel ten laste van beschikbare fondsen. 
Investeringen vanaf 1 januari 2001 worden gewaardeerd op historische kostprijs onder 
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aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur.
De historische kostprijs van deze activa wordt gesteld op het bedrag van de werkelijke 
uitgaven onder aftrek van de specifiek voor de betreffende investeringen ontvangen 
subsidies en bijdragen, alsmede onder aftrek van bedragen die in het verleden ten laste 
van hiervoor gevormde fondsen zijn gebracht.

8.4.1.3  voorraden
De voorraden worden op kostprijs gewaardeerd onder aftrek van een eventuele 
voorziening voor incourantheid.

8.4.1.4  vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een 
eventuele voorziening voor oninbaarheid.

8.4.1.5  liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met 
een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

8.4.1.6  eigen vermogen
algemeen
Het vermogen van de stichting wordt aangewend in het kader van de doelstelling van 
de stichting. Voor zover het eigen vermogen niet wordt gepresenteerd als 
continuïteitsreserve of als bestemmingsreserves in het kader van de doelstelling 
wordt dit gepresenteerd als overige reserves. 

bestemmingsreserves
Onder de bestemmingsreserves wordt het deel van het vermogen 
gepresenteerd dat door derden bij haar gift als fonds is geoormerkt en door 
het bestuur is vastgelegd ter specifieke aanwending. Dit vastgelegde 
vermogen kan niet ingezet worden voor andere activiteiten zonder dat het 
bestuur besluit over bestemmingswijziging.

De bestemmingsreserves worden onder andere gevormd ter dekking van de 
toekomstige afschrijvingslasten met betrekking tot investeringen in projecten.

8.4.1.7  voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico’s en 
verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten.

~ jaarrekening 
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De pensioenvoorziening wordt op basis van de beste schatting gewaardeerd. 
Hierbij is de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te 
wikkelen. De voorziening voor WW wordt gebaseerd op de contante waarde 
van de verwachte toekomstige verplichtingen.

Artis heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor 
in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde 
leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en 
dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. 
Artis heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in geval 
van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het effect van 
hogere premies. Gezien bovenstaande heeft Artis de pensioenregeling 
verwerkt als een toegezegde-bijdrageregeling en alleen de verschuldigde 
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 
verantwoord.

De voorziening voor kosten met betrekking tot ziekte en 
arbeidsongeschiktheid heeft betrekking op zieke of arbeidsongeschikte 
personeelsleden waarbij de onderneming de verplichting heeft tot 
doorbetaling van loon of salaris. De voorziening wordt bepaald aan de hand 
van het geschatte bedrag voor de doorbetalingsverplichting.

De voorzieningen hebben, tenzij anders vermeld, overwegend een langlopend 
karakter.

8.4.2 grondslagen voor bepaling van het resultaat
8.4.2.1  algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het 
verslagjaar toegerekende baten enerzijds en lasten anderzijds. De baten 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten zodra zij 
voorzienbaar zijn.

De Gemeente Amsterdam verstrekt, als bijdrage in de onderhoudskosten van 
terreinen en opstallen alsmede in de exploitatielasten, een subsidie via het 
zogenaamde budgetfinancieringprincipe.

Onder de nalatenschappen en legaten zijn begrepen de opbrengsten uit 
erflatingen en legaten welke worden verantwoord op het moment dat ze zijn 
komen vast te staan. Erflatingen en legaten waarop in het verslagjaar 
aanspraken zijn verkregen, doch welke per balansdatum nog niet zijn 
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afgewikkeld, worden als bate verantwoord indien en voor zover deze ten tijde 
van het opstellen van de jaarrekening voldoende betrouwbaar zijn in te 
schatten.
Baten uit hoofde van schenkingen, donaties en giften worden verantwoord in 
het jaar van ontvangst.

8.4.2.2  overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-
verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of 
opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort 
zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is 
dat deze worden ontvangen en Artis de condities voor ontvangst kan 
aantonen. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in 
mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de 
afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

~ jaarrekening 
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8.4.3 toelichting op de balans
8.4.3.1  materiële vaste activa

totaal levende 
have

gebouwen 
en dier-

verblijven

installaties,  
transport-

middelen 
en 

inventaris

materiële 
vaste  

activa in 
uitvoering

totaal

€ € € € €

afschrijvings% n.v.t. 5-10% 10-25% n.v.t.

31 december 
2010

aanschaffings-
waarde 1 18.375.264 5.649.190 1.338.387 25.362.841

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -9.753.224 -3.427.344 0 -13.180.568

boekwaarde 1 8.622.040 2.221.846 1.338.387 12.182.273

mutaties 2011

investeringen 0 1.909.766 577.785 1.396.766 3.884.317

afschrijvingen in 
boekjaar 0 -1.361.476 -779.587 0 -2.141.063

opgeleverd in 
boekjaar 0 0 0 -1.909.766 -1.909.766

0 548.290 -201.802 -513.000 -166.512

31 december 2011

aanschaffings-
waarde 1 20.285.030 6.226.975 825.387 27.337.392

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -11.114.700 -4.206.931 0 -15.321.631

boekwaarde 1 9.170.330 2.020.044 825.387 12.015.761

~ jaarrekening 
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€ €

De investeringen gedaan en in gebruik 
genomen in 2011 betreffen:

gebouwen en dierverblijven

fazanterie nieuwe kweek 1.650.000

verbouwing restaurant De 2 Cheeta’s 259.766

totaal investeringen in gebouwen  
en dierverblijven 1.909.766

installaties, transportmiddelen  
en inventaris

speeltoestellen Apen en Vogelhuis 65.629

beveiligingsinstallaties en 
toegangssystemen 126.281

overige installaties

inventaris 66.843

hard- en software 307.027

transportmiddelen 12.005

Totaal overige investeringen 577.785

~ jaarrekening 
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De specificatie van de mutaties in materiële vaste activa in uitvoering is als volgt:

31 december 
2010

uitgaven in 
2011 resp.

ontvangen 
subsidies in 

2011

opgeleverde 
investeringen

31 december 
2011

€ € € €

masterplan-
projecten

microZoo 1.665.108 547.642 0 2.212.750

voorbereidings-
kosten Masterplan 1.009.214 6.481 0 1.015.695

parkeergarage 822.482 256.261 0 1.078.743

Apen- en 
Vogelhuis 3.887.440 5.322.245 0 9.209.685

ledenlokalen 90.806 104.089 0 194.895

groote museum 358.772 248.419 0 607.191

kennisplein 148.033 4.859 0 152.892

totaal masterplan-
projecten 7.981.855 6.489.996 0 14.471.851

af: ontvangen 
doelsubsidies -12.164.356 -9.178.666 0 -21.343.022

vooruitontvangen 

subsidies - 4.182.501 -2.688.670 0 -6.871.171

De nog te besteden doelsubsidies zijn verantwoord onder de overige schulden 
en overlopende passiva.

~ jaarrekening 
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31 december 
2010

uitgaven in 
2011 resp.

ontvangen 
subsidies in 

2011

opgeleverde 
investeringen

31 december 
2011

€ € € €

overige projecten

gorilla 
buitenverblijf 175.327 -126.242 0 49.085

fazanterie 995.106 1.153.354 -1.650.000 498.460

twee Cheeta’s 67.201 192.565 -259.766 0

jaguars 59.193 53.586 0 112.779

pinguïns 22.860 0 0 22.860

savanne en 
giraffen 0 133.770 0 133.770

quarantaines 0

overig 18.700 -10.267 0 8.433

totaal overige
projecten 1.338.387 1.396.766 -1.909.766 825.387

~ jaarrekening 
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doelstelling
Van de totale materiële vaste activa worden voor directe aanwending in het kader 
van de doelstelling van Artis aangehouden:

doelstelling levende 
have

gebouwen 
en dier-

verblijven

installaties, 
transport-

middelen en 
inventaris

materiële 
vaste 

activa in 
uitvoering

totaal

€ € € € €

afschrijvings% n.v.t. 5-10% 10-25% n.v.t.

31 december 
2010

aanschaffings-
waarde 1 16.042.750 4.555.988 1.338.387 21.937.125

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -9.301.943 -2.908.200 0 -12.210.143

boekwaarde 1 6.740.807 1.647.788 1.338.387 9.726.982

mutaties 2011

investeringen 0 1.909.766 248.238 1.396.766 3.554.770

afschrijvingen 
in boekjaar 0 -1.128.225 -548.217 0 -1.676.442

opgeleverd 
in boekjaar 0 0 0 -1.909.766 -1.909.766

0 781.541 -299.979 -513.000 -31.438

31 december 
2011

aanschaffings-
waarde 1 17.952.516 4.804.226 825.387 23.582.129

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -10.430.168 -3.456.417 0 -13.886.585

boekwaarde 1 7.522.348 1.347.809 825.387 9.695.544

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8



98

jaarverslag 2011 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

bedrijfsvoering
De hieronder genoemde materiële vaste activa zijn nodig voor de bedrijfsvoering 
en betreffen voornamelijk investeringen gedaan voor het creëren van 
werkplekken voor de Artismedewerkers:

bedrijfsvoering gebouwen
 en dier-

verblijven

installaties, 
transport-

middelen en 
inventaris

materiële 
vaste activa 

in uitvoering

totaal

€ € € €

afschrijvings % 5-10% 10-25% n.v.t.

31 december 2010

aanschaffingswaarde 2.332.514 1.093.202 0 3.425.716

cumulatieve 
afschrijvingen -451.281 -519.145 0 -970.426

boekwaarde 1.881.233 574.057 0 2.455.290

mutaties 2011

investeringen 0 329.547 0 329.547

afschrijvingen  
in boekjaar -233.251 -231.370 0 -464.621

opgeleverd in boekjaar 0 0 0 0

-233.251 98.177 0 -135.074

31 december 2011

aanschaffingswaarde 2.332.514 1.422.749 0 3.755.263

cumulatieve
afschrijvingen -684.532 -750.515 0 -1.435.047

boekwaarde 1.647.982 672.234 0 2.320.216
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8.4.3.2  vorderingen Gemeente Amsterdam

31 december 2011 31 december 2010

€ €

afrekening structurele subsidies 277.708 224.412

277.708 224.412

Bij structurele subsidies is gebruikelijk dat als voorschot 95% van het jaarbedrag 
wordt uitgekeerd. Het restant van 5% wordt betaald na overlegging van de 
goedkeurende controleverklaring met betrekking tot de jaarrekening over het 
betreffende jaar.

8.4.3.3  overige vorderingen en overlopende activa

31 december 
2011

31 december 
2010

€ €

erflatingen en legaten 157.666 210.000

nog te factureren omzet 140.230 0

interest 126.310 111.918

vooruitbetaalde contracten en abonnementen 103.871 32.409

afrekening pacht horeca 82.265 6.924

teruggaaf energiebelasting 41.536 47.411

verzekeringspremies 24.534 24.534

bonussen leveranciers 10.722 0

energieverbruik derden 0 60.313

afrekening project kennisarena’s 0 39.000

nog af te rekenen inzake personeelsrestaurant 0 36.376

vergoeding energie warmtekracht 0 22.351

afvoer vuil derden 0 15.000

arbo Unie contract 0 2.726

diversen 8.209 8.008

695.343 616.970

Onder de post overige vorderingen en overlopende activa zijn per 31 december 
2011 als post ‘erflatingen en legaten’ die bedragen opgenomen waarvan door 
een notaris een opgave is verstrekt. De overige ontvangen mededelingen van 
erflatingen en legaten worden als P.M.-recht in de toelichting vermeld.
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8.4.3.4  liquide middelen
De in de balans opgenomen liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

8.4.3.5  continuïteitsreserves
Het verloop van continuïteitsreserve is als volgt:

continuïteitsreserve

€

stand per 31 december 2010 3.726.452

bij: uit resultaat boekjaar 2011 928.184

af: mutatie bestemmingsreserve -525.922

Stand per 31 december 2011 4.128.714

Het boekjaar 2011 wordt afgesloten met een resultaat van € 928.184.  
Het resultaat wordt, na aftrek van een dotatie van € 750.000 aan de 
bestemmingsreserve, gedoteerd aan de continuïteitsreserve. De afspraak met 
Gemeente Amsterdam is dat deze reserve de helft van de jaarlijkse 
personeelskosten bedraagt. In 2011 bedroegen de salarissen, sociale lasten en 
pensioenpremies samen € 8.041.000. De continuïteitsreserve zou dus 
ongeveer € 4.100.000 moeten bedragen. Hieraan voldoet Artis ultimo 2011.
Voorts wordt een bedrag van € 224.078 onttrokken aan de bestemmings-
reserve ter compensatie van de afschrijvingskosten van de filterinstallaties  
in de zeeleeuwenbassins en de Fazanterie. Dit bedrag wordt aan de 
continuïteitsreserve toegevoegd.

8.4.3.6  bestemmingsreserves
De waterzuiveringsinstallatie, welke als onderdeel van het uitbreidingsplan was 
gebouwd, kon niet als zodanig in gebruik worden genomen wegens een aantal 
onjuistheden in de technische constructie. Gezien de betrokkenheid van GEAM 
bij de ontwikkeling van de waterzuivering heeft Artis een claim ingediend. 
Overleg met GEAM heeft in 2004 geleid tot een finale kwijting over en weer 
tegen een betaling van € 450.000. Het ontvangen bedrag zal worden 
aangewend voor de kosten voortvloeiende uit de ontwikkeling en uitvoering van 
een nieuw plan voor de waterbehandeling. Een onderdeel hiervan is het 
vervangen van de filterinstallatie in de zeeleeuwenbassins, zodat beide bassins 
zout water kunnen bevatten.

De herhuisvesting van de gorillagroep wordt voorbereid. In 2011 is met name 
om duurzaamheidsredenen besloten af te zien van de mogelijkheid het huidige 
Gorillaverblijf te renoveren. Wanneer in de gorillagroep meer mannelijke jongen 
geboren worden, is de mogelijkheid om de groep te separeren van steeds 
groter belang.  Dit zal nu op een andere locatie door middel van nieuwbouw 
gepland worden.

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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De volières en de gebouwen van de Fazanterie zijn hoognodig aan vervanging 
en renovatie toe. Binnen de plannen ontstaat er meer vliegruimte voor de 
vogels. Hierdoor kan een brede vogelcollectie in de Fazanterie gehuisvest 
worden. Fase 1 (de Nieuwe Kweek) van het project is eind april 2011 opgeleverd. 
In het najaar van 2011 is gestart met fase 2, de Oude Kweek naar verwachting 
wordt in 2012 gestart met fase 3, de Ronde volières van het Marsmanhuis. 

Op de plek waar nu het verblijf van de beren staat, komt in de toekomst het 
nieuwe Gorillaverblijf. 

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

Bestemmings-
reserves

Stand 
31-12-2010

Onttrekking 
2011

Dotatie 2011 Stand 
31-12-2011

€ € € €

waterzuiverings-
installatie 
zeeleeuwen 114.078 -114.078 0 0

waterkwaliteit 
algemeen 43.711 0 0 43.711

gorillaverblijf 394.962 0 841.572 1.236.534

ijsberen- / 
brilberenverblijf 91.572 0 -91.572 0

fazanterie 1.463.630 -110.000 0 1.353.630

totaal 2.107.953 -224.078 750.000 2.633.875

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves betreffen afschrijvingen op de 
per dierverblijf gedane investeringen.
In verband met veranderde besluitvorming t.a.v. het houden van ijsberen is 
besloten dit deel van de bestemmingsreserve over te hevelen naar het op deze 
plaats te realiseren Gorillaverblijf.

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.4.3.7  voorzieningen

8.4.3.7.1  voorzieningen pensioenen en FPU
Het verloop van de voorzieningen pensioenen en FPU is als volgt:

pensioenen FPU

€ €

stand per  
31 december 2010 587.914 103.188

onttrekkingen wegens 
uitkeringen -65.854 -61.332

522.060 41.856

mutatie boekjaar -15.907 7.134

stand per  
31 december 2011 506.153 48.990

Pensioenuitkeringen aan het personeel van de stichting terzake van de 
diensttijd na 17 februari 1960 vallen onder de bepalingen van de Pensioenwet 
1992 en worden uitgevoerd door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 

Uitkeringen met betrekking tot de diensttijd van voor deze datum komen ten 
laste van de pensioenvoorziening die getroffen is door de stichting. De 
actuariële berekening van deze pensioenvoorziening is gebaseerd op de 
volgende uitgangspunten:
• rekenrente van 4,25% (2010: 4,5%)
• sterftetabel AG Prognosetafel 2010-2060
• geen leeftijdsterugstelling voor man of vrouw
• partnerpensioen van 70%
• indexatie 2%

De voorziening FPU is gevormd op basis van een door de stichting afgesloten 
overeenkomst “uitvoering FPU-gemeenten” met het VUT-fonds van het ABP. 
Deze overeenkomst is aangegaan door de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
en daardoor van toepassing voor iedere organisatie die het 
Ambtenarenreglement Amsterdam (ARA) toepast. Hierin is overeengekomen 
dat werknemers na vervroegde uittreding recht hebben op een 
uitkeringsniveau dat uitgaat boven het niveau waarop werknemers ingevolge 
het FPU-reglement recht hebben. De voorziening is gebaseerd op de contante 
waarde van de toekomstige verplichtingen, rekening houdend met 4% rente en 
een indexatie van 3%. 

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8



103

jaarverslag 2011 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

8.4.3.7.2  voorzieningen WW en ziekte en arbeidsongeschiktheid
Het verloop van de voorzieningen WW en ziekte en arbeidsongeschiktheid is als volgt:

WW ziekte en arbeids-
ongeschiktheid

€ €

stand per 31 december 
2010 547.922 631.056

onttrekkingen wegens 
uitkeringen -91.363 -80.928

456.559 550.128

mutatie boekjaar -164.011 -40.048

stand per 31 december 
2011 292.548 510.080

De voorziening betreffende door de stichting te betalen WW is gebaseerd op 
de contante waarde van de verwachte toekomstige verplichtingen, rekening 
houdend met 4% rente. 
De voorziening voor door de stichting te betalen WW heeft een overwegend 
langlopend karakter.

De voorziening ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt getroffen wanneer één 
of meerdere medewerkers aan te merken zijn als langdurig ziek. Omdat Artis 
eigen risico dragend is voor de WIA (Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen), is het mogelijk dat Artis een gedeelte van de kosten van 
medewerkers die gebruik maken van de WIA voor haar rekening moet nemen. 
Deze verplichting is voor 2011 voorzover betrouwbaar in te schatten 
opgenomen in de voorziening.
De voorziening ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft een overwegend 
langlopend karakter.

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.4.3.7.3  personeelsvoorziening
Voor medewerkers met een afvloeiingsregeling waarover individuele afspraken 
zijn gemaakt is een personeelsvoorziening getroffen.

Het verloop van de personeelvoorziening is als volgt:

personeelsvoorziening

€

stand per 31 december 2010 494.574

onttrekkingen wegens uitkeringen -412.079

82.495

mutatie boekjaar 550.617

stand per 31 december 2011 633.112

De voorziening heeft overwegend een kortlopend karakter.

8.4.3.7.4  voorziening voor jubileumverplichtingen
Met ingang van het verslagjaar 2005 verwerkt Artis haar verplichtingen uit 
hoofde van jubileumuitkeringen overeenkomstig de bepalingen in RJ Richtlijn 
271. Dit betekent dat in de balans de contante waarde wordt opgenomen van 
de jubileumaanspraken voortvloeiend uit de bestaande arbeidsvoorwaarden. 
Tot en met 2004 werden jubileumuitkeringen verwerkt in het jaar waarin de 
verplichting tot uitkering ontstond.

Wanneer grote mutaties in het personeelsbestand daartoe aanleiding geven, 
zal de hoogte van de voorziening worden aangepast. Jaarlijks vindt een globale 
doorrekening van de voorziening plaats waardoor vastgesteld kan worden of de 
voorziening substantieel afwijkt van de realiteit. In 2011 heeft dit tot een dotatie 
van € 1.939 in de voorziening geleid.

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.4.3.8  langlopende schulden

geldgever resterende 
looptijd

rente hoofdsom

jaar 2010 €

ING Real Estate 8 6,15% 3.403.352

ING Real Estate 10 7,30% 1.134.451

Gemeente Amsterdam 24 4,25% 354.150

ING 6 5,20% 750.000

geldgever stand per 
31-12-2011

aflossings-
verplich- 

tingen 2012

looptijd 
1 tot 5 jaar

resterende 
looptijd  

> 5 jaar

stand per 
31-12-2010

€ € € € €

ING Real Estate 1.191.176 170.167 680.668 510.508 1.361.346

ING Real Estate 510.500 56.723 226.892 283.608 567.221

Gemeente 
Amsterdam 162.908 7.083 28.332 134.576 169.991

ING 318.750 75.000 300.000 18.750 393.750

2.183.334 308.973 1.235.892 947.442 2.492.308

De stand per 31 december 2011 geeft de resterende looptijd langer dan een jaar 
weer. 

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals 
hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn.

Als zekerheid voor beide ING Real Estate leningen zijn de rechten uit de 
overeenkomst betreffende het recht van exploitatie van de restaurants 
overgedragen. 

Per 22 februari 2007 is ten behoeve van de verbouwing van de Volharding in 
2008 een Rentevastlening met een looptijd van 10 jaar en een rente van 5,2% 
afgesloten. De hoofdsom van de lening is € 750.000. De aflossingsverplichting 
bedraagt € 18.750 per 3 maanden voor het eerst op 1 april 2007. Als zekerheid 
geldt verpanding van de bedrijfsuitrusting van de Stichting.

~ jaarrekening 
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8.4.3.9  overige schulden en overlopende passiva

31 december 2011 31 december 2010

€ €

vooruitontvangen subsidies 
Masterplan 6.871.171 4.182.501

vooruitontvangen 
lidmaatschapsgelden 1.752.590 1.570.429

vakantiedagen 309.489 300.754

vakantiegelden 273.297 278.875

vooruitontvangen bedragen adoptie 
dieren en groen 125.452 132.809

vooruitontvangen opbrengst parkzalen 125.105 36.182

de Ontmoeting 100.000 88.000

reservering voor kosten 
tentoonstellingen 75.000 75.000

nog te ontvangen inkoopfacturen 
parkzalen 53.330 27.970

elektriciteit en water 40.933 59.046

gas 34.540 76.359

retourstorting subsidiënt 24.000 0

waarborgsom 22.689 22.689

planmatig onderhoud 18.790 0

beveiliging en schoonmaak 15.736 17.941

extern personeel 15.088 20.000

accountantskosten 15.000 15.000

jaarverslag 15.000 15.000

portikosten 7.592 4.137

rente lening 5.300 6.546

medische kosten diercollectie 4.712 0

fiscalist 4.295 0

afkoop uitbater Artis winkel 0 15.000

diversen 17.842 5.339

9.926.951 6.949.577

~ jaarrekening 
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8.4.3.10  niet in de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen

8.4.3.10.1  financiële rechten
De stichting heeft als niet in de balans opgenomen recht een aanspraak op een 
aantal erflatingen en legaten waarvan de omvang nog niet voldoende 
betrouwbaar te bepalen is. 

Dit kan zijn doordat onroerende en roerende zaken die deel uitmaken van een 
nalatenschap nog verkocht moeten worden, nalatenschappen nog in 
vruchtgebruik zijn bij derden dan wel dat de aanslag successierechten nog niet 
definitief is opgelegd. Indien de omvang ten tijde van het opstellen van de 
jaarrekening voldoende is in te schatten, wordt het betreffende bedrag als 
vordering op de balans opgenomen. 

Op 3 maart 2010 heeft Natura Artis Magistra een overeenkomst met de 
BankGiro Loterij gesloten voor de driejarige periode lopend van 1 januari 2009 
tot en met 31 december 2011. In deze overeenkomst is o.a. vastgelegd dat 
Natura Artis Magistra, als organisatie ten behoeve van goede doelen, tot de 
kring van instellingen behoort die een uitkering kan ontvangen uit de afdracht 
van de door BankGiro Loterij georganiseerde loterijen. De BankGiro Loterij heeft 
in 2012 (evenals in 2010 en 2011) bekend gemaakt dat uit de afdrachten van de 
loterijen 2011 (respectievelijk 2009 en 2010) een bedrag van € 1.500.000,- toe 
te kennen aan Natura Artis Magistra.  Het bedrag is bestemd voor de renovatie 
van het Groote Museum. 

8.4.3.10.2  financiële verplichtingen
In 2011 is voor € 900.000 verplichtingen aangegaan voor investeringsprojecten. 
Deze projecten worden gedurende het jaar 2012 opgeleverd.

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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~ jaarrekening 
hoofdstuk 8

8.4.4 toelichting op de winst-en-verliesrekening

bestemming

lasten

doel-
stelling

eigen 
fondsen-

werving

beheer 
en 

admini-
stratie

totaal 
2011

begroot
2011

totaal 
2010

€ € € € € €

salariskosten 5.865.982 113.827 559.167 6.538.976 6.297.000 6.545.612

sociale lasten en 
pensioenpremies 1.145.538 15.752 113.639 1.274.929 1.850.000 2.095.327

overige 
personeelskosten 813.673 0 0 813.673 929.000 1.088.883

mutatie 
personeel-
voorziening 550.617 0 0 550.617 100.000 467.891

afschrijving en 
rente 2.298.981 0 0 2.298.981 1.994.000 1.987.055

overige 
exploitatiekosten 8.967.942 15.435 345.971 9.329.348 8.842.000 8.028.406

19.642.733 145.014 1.018.777 20.806.524 20.012.000 20.213.175
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8.4.4.1  baten uit eigen fondsenwerving

2011
begroot

2011 2010

€ € €

baten uit eigen 
fondsenwerving

adoptie dieren en groen 337.002 300.000 340.680

donaties en giften 6.821 35.000 131.275

schenkingen 79.421 15.000 5.557

sponsoring en advertenties 44.780 150.000 65.872

nalatenschappen en legaten 21.483 350.000 849.078

489.507 850.000 1.392.462

lasten uit eigen fondsenwerving

directe verwervingskosten 74.210 89.000 104.206

uitvoeringskosten 70.804 123.000 70.774

145.014 212.000 174.980

lasten uit eigen 
fondsenwerving in % van baten 
uit eigen fondsenwerving 29,6% 24,9% 12,6%

netto baten uit eigen 
fondsenwerving 344.493 638.000 1.217.482

Het beleid van Natura Artis Magistra is om de verhouding tussen de kosten en 
opbrengsten uit eigen fondsenwerving onder de CBF-norm van 25% te houden.
Als gevolg van het, zeer tegen de ervaringen in, nagenoeg uitblijven van 
inkomsten uit nalatenschappen en vaste lasten binnen de afdeling 
fondsenwerving, is het percentage in 2011 incidenteel boven 25% uitgekomen.

De lasten uit eigen fondsenwerving bestaan uit de directe loonkosten van twee 
personeelsleden en de direct aan fondsenwerving toewijsbare kosten (folders, 
lidmaatschappen, gidsvermeldingen etc.).

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.4.4.2  subsidies van overheden

2011
begroot

2011 2010

€ € €

subsidies Gemeente Amsterdam

exploitatie- en 
onderhoudssubsidie 5.554.170 4.655.000 5.554.170

overige subsidies 20.000 20.000 19.000

5.574.170 4.675.000 5.573.170

8.4.4.3  besteed aan doelstelling
Toerekening van kosten aan de afzonderlijke doelstellingen is voor Artis niet 
eenvoudig omdat in de uitvoer doelstellingen elkaar overlappen. Om een 
voorbeeld te geven: Artis heeft als doelstelling o.m. het vervullen van een 
maatschappelijke rol met name door educatie over de relatie tussen mens en 
natuur en het beschermen van bedreigde dier- en plantsoorten. De in Artis 
gehuisveste dieren dragen aan beide doelstellingen bij. Toerekening van delen 
kosten voor het huisvesten van de dieren naar een van de beide doelstellingen 
is daarmee praktisch onmogelijk of uitzonderlijk arbitrair.

2011
begroot

2011 2010

€ € €

baten

totale baten 21.734.708 20.136.000 20.581.794

lasten

besteed aan doelstelling 19.642.733 18.779.000 19.067.061

besteding aan doelstelling in % 
van totale baten 90% 93% 92%

~ jaarrekening 
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8.4.4.4  beheer en administratie
Onder “beheer en administratie” zijn de volledige personeelskosten van 
directie en de afdelingen Planning & Control (bestaande uit Financiële 
Administratie, Roosterbureau en ICT) en managementassistentie verantwoord. 
Daarnaast een kwart van de personeelskosten van de afdeling Personeel & 
Organisatie. Deze verdeling is gehanteerd omdat P&O ongeveer 75% voor de 
doelstelling van Natura Artis Magistra werkt. Vervolgens zijn de directe kosten 
voor automatisering, accountants, banken, verzekeringen, salarisverwerking en 
juridische adviezen opgenomen onder de post “beheer en administratie”.

2011
begroot

2011 2010

€ € €

salariskosten 559.167 563.000 539.788

sociale lasten en pensioenpremies 113.639 143.000 115.781

overige exploitatiekosten 345.971 315.000 315.565

1.018.777 1.021.000 971.134

beheer en administratie in %  
van totale baten

5% 5% 5%

~ jaarrekening 
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8.4.4.5  personeelskosten

2011 begroot 2011 2010

€ € €

salarissen inclusief toeslagen 6.589.021 6.510.000 6.756.319

mutatie gereserveerde 
vakantiedagen 5.929 0 -32.166

doorberekende salariskosten -55.974 -200.000 -178.540

salariskosten 6.538.976 6.310.000 6.545.613

sociale lasten 721.791 865.000 742.762

mutatie WW-voorziening -164.011 25.000 114.323

mutatie voorziening ziekte en 
arbeidsongeschiktheid -39.935 25.000 255.586

pensioenpremies 780.125 885.000 779.273

mutaties voorziening FPU -7.134 25.000 36.431

mutatie pensioenvoorziening -15.907 25.000 166.952

sociale lasten en 
pensioenpremies 1.274.929 1.850.000 2.095.327

salarissen, sociale lasten en 
pensioenpremies 7.813.905 8.160.000 8.640.940

kosten extern personeel 477.143 526.000 694.355

studie- en opleidingskosten 104.259 100.000 205.381

overige personeelskosten 232.271 303.000 189.147

overige personeelskosten 813.673 929.000 1.088.883

bijzondere uitkeringen 0 0 200.000

mutatie personeel- en 
reorganisatievoorziening 550.617 100.000 267.891

550.617 100.000 467.891

totaal personeelskosten 9.178.195 9.189.000 10.197.714

Gedurende het jaar 2011 zijn gemiddeld 168 fte’s (fulltime equivalents berekend 
op basis van het aantal SVW dagen), inclusief oproepkrachten, exclusief extern 
personeel, in dienst. In 2010 waren gemiddeld 171 fte’s in dienst. 

~ jaarrekening 
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De bezoldiging van de directie bedraagt inclusief werkgeverslasten met 
betrekking tot ziektekosten en pensioenen in 2011: € 262.588 (2010: € 260.119). 
De directie heeft in verband met bezuinigingen ultimo 2010 en 2011 vrijwillig 
afgezien van de CAO verhogingen van het bruto loon, respectievelijk 1,5% en 2%. 
Daarnaast heeft de algemeen directeur in 2011 vrijwillig afstand gedaan van de 
vaste eindejaarsuitkering. Artis is eigen risicodrager voor WW-verplichtingen 
jegens haar personeel. Voor personeel uit de periode waarin Artis het 
Ambtenaren Reglement Amsterdam volgde (tot 1 juli 2008) is Artis tevens eigen 
risicodrager voor bovenwettelijke WW. Met de operationeel en financieel 
directeur is in relatie tot de uitdiensttreding een afkoopsom, een periode van  
3 maanden vrijstelling van werkzaamheden en het afzien van alle WW-rechten 
overeengekomen. De kosten hiervan bedragen in totaal € 85.100. De leden van de 
Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. 

De bezoldiging van de directie laat zich als volgt specificeren:

Naam H. Balian A. van der Doelen

Functie Algemeen  
directeur

Operationeel & 
Financieel directeur

Dienstverband € €

Aard onbepaald onbepaald

Uren 38 38

Parttime percentage n.v.t. n.v.t.

Periode 2011 2011

Bezoldiging € €

Jaarinkomen

Bruto loon / salaris 96.925 96.000

Vakantiegeld 7.754 7.680

Eindejaarsuitkering n.v.t. 6.603

Totaal jaarinkomen 104.679 110.283

SV lasten (werkgeversdeel) 5.657 5.657

Vergoedingen / bijtellingen 639 639

Pensioenlasten 18.132 16.902

Totaal overige lasten en vergoedingen 24.428 23.198

Totaal bezoldiging (2011) 129.107 133.481

Totaal bezoldiging (2010) 134.433 125.686

~ jaarrekening 
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8.4.4.6  afschrijving en rente

rentelasten en afschrijvingen 2011 begroot 2011 2010

€ € €

betaalde rente 157.918 158.000 161.388

afschrijvingen 2.141.063 1.836.000 1.825.667

2.298.981 1.994.000 1.987.055

rentebaten 2011 begroot 2011 2010

€ € €

ontvangen rente 182.746 75.000 113.568

182.746 75.000 113.568

De rentebaten zijn verantwoord onder de post overige exploitatiebaten.

8.5  overige gegevens

8.5.1  statutaire resultaatbestemming
In de statuten van de Stichting zijn geen bepalingen opgenomen over de 
bestemming of verwerking van het resultaat over het boekjaar.

8.5.2  voorstel resultaatbestemming 2011
Voorgesteld wordt het resultaat van € 928.184 over 2011, na aftrek van een 
dotatie van € 750.000 aan de bestemmingsreserve, ten gunste te brengen van 
de continuïteitsreserve. Dit voorstel is al in de jaarrekening verwerkt.

~ jaarrekening 
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8.6   controleverklaring van  
de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van de Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde  
van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap “Natura Artis Magistra”

verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag op pagina 80 tot en met 115 opgenomen 
jaarrekening 2011 van de Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van 
het Koninklijk Zoölogisch Genootschap “Natura Artis Magistra” te Amsterdam 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 
en de winst-en-verliesrekening over 2011 en de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen.

verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in 
overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de 
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving, alsmede voor het opstellen van 
het jaarverslag, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening 
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende 
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van 
controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. 
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s 

~ jaarrekening 
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dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van 
fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne 
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening 
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te 
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een 
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de 
directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende 
en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van de Stichting tot Instandhouding van de 
Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap “Natura Artis Magistra” 
per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met 
Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor 
de Jaarverslaggeving.

verklaring betreffende overige bij of 
krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen 
tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 
2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste 
gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in 
artikel 2:391 lid 4 BW.

Amsterdam, 22 juni 2012
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

drs. J.L. Sebel  RA 
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bijlage A

De Raad van Toezicht en de directie van Natura Artis Magistra bestaan per 1 juni 
2012 uit de volgende leden:

Frank de Grave (voorzitter)
Termijn tot 1 juni 2014. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.
Overige functies:
• Commissaris SADC (Schiphol Area Development Corporation)
• Lid Raad van Advies OVG Projectontwikkeling BV
• Lid Raad van Advies OTTO Uitzendorganisatie
• Lid Raad van Beheer Pantar Arbeidsbemiddeling
• Lid Raad van Toezicht Omroeporganisatie NTR
• Voorzitter Raad van Toezicht Verwey-Jonker Instituut
• Voorzitter Bestuur Coöperatie PGGM
• Voorzitter Raad van Toezicht Sectorinstituut Bibliotheken
• Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie De Key
• Lid Raad van Advies Conclusion BV
• Lid Raad van Advies Astra Zeneca
• Lid Raad van Advies Apotheekzorg BV
• Voorzitter Orde van Medisch Specialisten
• Lid Eerste Kamer der Staten Generaal
• Voorzitter Raad van Toezicht De Ateliers te Amsterdam

Henk Hofstee (lid financiële commissie)
Termijn tot 9 maart 2013.
Overige functies:
• Penningmeester Olfert Dapper Stichting
• Voorzitter Bestuur Regionaal TechnoCentrum Amsterdam.
• Penningmeester Bestuur Theater Ontwikkelings Fonds (TOF)
• Lid Raad van Advies CFM Farma BV

Kees de Boo (lid financiële commissie)
Termijn tot 10 april 2014. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.
Overige functies:
• Lid Bestuur Centraal Fonds Volkshuisvesting
• Lid Bestuur Stichting ROZ
• Lid Raad van Commissarissen Vesteda
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Uri Coronel
Termijn tot 10 april 2014. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.
Overige functies:
• Voorzitter Raad van Commissarissen Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam
• Lid Bestuur Fonds Gehandicaptensport
• Voorzitter Bestuur Alzheimercentrum VUmc
• Lid Amsterdamse Sportraad

Pepi Rozendaal
Termijn tot 1 juli 2014. 
Overige functies:
• Lid Raad van Toezicht Veerstichting
• Lid Jury Young Captain Award

Cees Vervoorn
Termijn tot 9 maart 2013.
Overige functies:
• Lector Topsport en Onderwijs voor de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam
• Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Wielerploegen
• Lid Raad van Toezicht Topsport Amsterdam
• Lid Raad van Advies test en meetcentrum RCA (Revalidatie Centrum Amsterdam)
• Lid Bestuursraad AFC Ajax
• Lid Board League of Experience
• Lid Sportraad Amsterdam (OS 2028)

Saskia Reuling
Termijn tot 25 maart 2013. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.
Overige functies:
• Lid Raad van Toezicht Albert Schweitzer Ziekenhuis
• Lid Raad van Toezicht Museum het Rembrandthuis
•  Voorzitter Klachten- en Geschillencommissie Nivre (Ned. Instituut van 

Register experts

De directie van Natura Artis Magistra bestaat per 31 december 2011 uit:

Haig Balian (bestuurder / algemeen directeur)
Overige functies:
• Lid Raad van Toezicht IUCN Nederlands Comité
• Lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen

Arianne van der Doelen (operationeel en financieel directeur)
Geen overige functies
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