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Bijna vijf jaar duurde de reis met de Beagle die 
Darwin’s ogen opende. In het Darwinjaar 2009 
maakten velen in één dag een net zo inspirerende 
en veelzeggende reis. In Artis. 
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In de MicroZoo op het toekomstige kennisplein 
wordt de onzichtbare wereld van de  
micro-organismen zichtbaar gemaakt.  
Na een bezoek kijkt men met andere ogen  
naar zichzelf en de wereld.
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bericht van bestuur en directie

de natuur en de maatschappij
Natura Artis Magistra – de natuur is de leermeesteres van kunst en wetenschap. 
Met deze boodschap in haar naam werd Natura Artis Magistra in 1838 
opgericht. De zienswijze ademt de geest van de Verlichting, waarbij de kunst en 
de wetenschap zich gingen richten op natuurlijke wetmatigheden en het 
verstand. Datgene wat altijd als waarheid was aangenomen werd met andere 
ogen bekeken. De natuur is hierbij een ware leermeesteres gebleken en blijft dat 
tot op de dag van vandaag. De natuur zelf is dan ook van wezenlijk belang voor 
de mens, niet alleen vanwege haar waarde voor onze kwaliteit van leven, maar 
juist vanwege deze voorbeeldfunctie en haar enorme economische waarde. En 
de geheimen van de natuur zijn nog lang niet allemaal ontsluierd. Zo wordt 
gesteld dat pas 20% van alle organismen in het dieren- en plantenrijk bekend is; 
bij de micro-organismen is dit slechts 1 à 2%. Een onontdekte wereld waar nog 
schatten aan informatie verborgen liggen.

Daar waar ten tijde van de oprichting van Artis de natuur centraal werd gesteld, 
is een dergelijke verschuiving ook in onze huidige maatschappij te zien. Het 
uitsterven van soorten, een natuurlijk proces in de evolutie, gaat door toedoen 
van de mens duizenden malen sneller dan het natuurlijke verloop. De 
economisch negatieve gevolgen hiervan maken het steeds duidelijker dat de 
natuur een centrale positie in de maatschappij zou moeten innemen. De 
samenhang tussen mens en natuur is onomstotelijk bewezen, evenals de 
afhankelijkheid van elkaar. Het gezichtspunt van de mens en maatschappij 
verandert daardoor; het samenspel met de natuur is er een van geven en 
nemen geworden. 

kennistuin
Vanwege het belang van de natuur en de centrale plek die zij in de maatschappij 
weer zou moeten innemen, stimuleert Artis op een inspirerende wijze liefde en 
zorg voor de natuur bij haar bezoekers. Jong en oud worden hiertoe in Artis 
bewust gemaakt van de samenhang in de natuur, de samenhang tussen natuur 
en cultuur, en de rol die de mens in dit samenspel inneemt. Artis is dan ook een 
kennistuin, een instituut van nationaal belang waar kennis en beleving over de 
natuur samenkomen. Door het laten ervaren, ruiken, zien, voelen en proeven 
van de natuur en door het overbrengen van kennis over deze natuur en het 
samenspel met de mens, worden betrokkenheid, bewustzijn en respect 
gecreëerd. Dit is van fundamenteel belang in een tijdperk waarin de natuur 
voornamelijk via televisie en internet wordt ervaren en steeds minder via 
rechtstreeks contact.
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bericht van bestuur en directie (vervolg)

grootschalige vernieuwing
Natura Artis Magistra zal haar positie als kennistuin in de komende jaren blijven 
versterken. Daarom zijn we de afgelopen jaren bezig geweest met de 
ontwikkeling van een visie die tot een grootschalige vernieuwing in Artis zal 
leiden. Ten grondslag hieraan liggen meer ruimte voor dier en plant, meer 
ruimte voor educatie en meer ruimte voor erfgoed. Zo is er gestart  met de 
restauratie van de monumenten Apenhuis en Vogelhuis. Deze restauraties 
maken het mogelijk om een ondergrondse parkeerplaats te realiseren, wat 
bovengronds tot meer ruimte voor onze dieren leidt. Tevens wordt er hard 
gewerkt aan de realisatie van een openbaar Kennisplein, een plein waaraan 
onder andere ’s werelds eerste MicroZoo zal verrijzen. De MicroZoo toont 
straks de tot nu toe vrijwel onbekende wereld van micro-organismen en maakt 
zo het onzichtbare zichtbaar. Tevens zal aan het Kennisplein het Groote 
Museum van de Biodiversiteit zijn deuren na vijftig jaar weer openen, zij het met 
een eigentijdse invulling.

samenwerking en support
Naast haar 1,2 miljoen bezoekers richt Artis zich ook op andere organisaties, om 
de waarde van de natuur gezamenlijk uit te dragen. Zo werd Artis in 2009 lid van 
de IUCN, de International Union for the Conservation of Nature, de internationale 
koepelorganisatie van overheden en natuurorganisaties die zich inzet voor 
behoud van natuur en biodiversiteit. Ook werd voor de bijzondere leerstoel 
Cultuur, landschap en natuur, professor Erik de Jong als bijzonder hoogleraar 
aangesteld. De Artis-leerstoel is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam 
en is gevestigd in samenwerking met het Fonds voor Beeldende Kunsten, 
Vormgeving en Bouwkunst. Voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten als de
MicroZoo wordt nauw samengewerkt met universiteiten zoals de Universiteit van 
Amsterdam, Vrije Universiteit, Wageningen UR, Universiteit Utrecht en met 
kennisinstituten als het TNO. Daarnaast is er ondersteuning en betrokkenheid 
vanuit het bedrijfsleven, waarbij DSM een zeer belangrijke positie inneemt.

De rol van de natuur in de maatschappij is aan het veranderen en Artis ziet het 
als haar kerntaak om haar positie op het gebied van natuureducatie te 
versterken. Dat bedrijven, overheden en organisaties met andere ogen naar 
Artis kijken, wordt duidelijk door de steun die Artis van verschillende kanten 
voor het realiseren van haar plannen ontvangt. Artis is een kennistuin, waar 
kennis, beleving, cultuur en natuur samenkomen.
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bericht van bestuur en directie (vervolg)

In 2009 ontving Artis subsidies van onder andere de ministeries van EZ en LNV, 
de Gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Artis ontving steun 
van een groot aantal vermogensfonden, de BankGiro Loterij en van bedrijven en 
particulieren. Steun waar Artis niet zonder kan; deze subsidies en donaties zijn 
van fundamenteel belang voor de juiste en effectieve uitwerking van de 
natuureducatieve taak van Artis.
Artis is bovendien gerangschikt onder de categorie algemeen nut beogende 
instellingen (ANBI) en draagt het CBF-Keur voor goede doelen. Ook vanuit de 
particuliere hoek worden de natuureducatieve taken van Artis ondersteund. Zo 
ontvingen we in 2009 een scala aan private donaties en erfenissen, waaronder 
een zeer genereuze nalatenschap. 

een plek van bezinning
De schatten van Artis en de historie die hier gelegen is, worden door een steeds 
breder publiek gezien. Artis is van oudsher al een sociale ontmoetingsplek en 
zal dit altijd blijven. We bieden een park in de drukte van de stad, waar mensen 
rust, groen, natuur en sociale interactie vinden. De intensiteit van deze functie 
blijkt weer eens wanneer met kerst ons nijlpaard Tanja overlijdt en dit nationaal 
nieuws wordt. Voor vele Amsterdammers en andere trouwe bezoekers 
betekent dit overlijden het wegvallen van een icoon, een dier dat al van kinds af 
aan met elk Artisbezoek verweven is. De vele kaarten, cadeaus en wensen die 
bij het verblijf van ons nijlpaard door bezoekers zijn achtergelaten, 
weerspiegelen het wezen van Artis: een plek van én voor iedereen, een plek 
waar ruimte is voor emotie en verwondering.

de organisatie in beweging
De interne organisatie maakte in 2009 een zichtbare kwaliteitsslag. Voor onze 
medewerkers is met een coachings- en opleidingstraject gestart, zowel op 
individueel niveau als voor verschillende vakgroepen. De rol van de 
ondernemingsraad is in 2009 geprofessionaliseerd. Verder is voor de 
ontwikkeling van projecten een nieuwe werkwijze geïntroduceerd: nationale en 
internationale experts werken in workshopvorm samen met Artis-
medewerkers. Deze werkwijze, waarbij alle relevante ogen simultaan op het 
ontwerp gericht zijn, werpt zijn vruchten af. Tevens zag het Green Team, 
bestaande uit vertegenwoordigers van alle afdelingen, het daglicht. Het Green 
Team werkt aan duurzaamheid binnen Artis en boekte in samenwerking met de 
afdelingen mooie successen, zoals een verlaging van 23% van het verbruik van 
leidingwater. Ook de afdeling Fondsenwerving is in 2009 geprofessionaliseerd 
en als zelfstandige afdeling in de organisatie opgenomen.
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De verbetering in kwaliteit was eveneens voor de bezoekers zichtbaar. De 
nieuwe invulling van de ZOOmeravonden bijvoorbeeld, met optredens van 
Ellen ten Damme en Spinvis, leidde tot een succes met meer dan 6500 
bezoekers. In december werd de ijsbaan geopend, die vooral zeer geliefd was 
bij onze leden. De duurzame kalender 2010, met als thema biodiversiteit, is het 
eerste product dat in de nieuwe huisstijl van Artis is uitgegeven. In 2010 zet 
deze kwaliteitsverbetering zich voort in onder andere de vernieuwing van het 
Artis-tijdschrift, Artis-website en de start van de uitvoering van de grootschalige 
vernieuwing van Artis.

zwaar weer
2009 kende helaas ook zware momenten. De economische crisis die de wereld 
in zijn greep hield, was ook in Artis zichtbaar. Het ledenaantal nam met 4,9% af, 
doordat de werving van nieuwe leden stroever dan normaal verliep en een 
aantal bestaande leden hun abonnement opzegden. Het afnemende toerisme 
in Amsterdam, een direct gevolg van de crisis, had daarnaast zijn weerslag op 
het dagbezoek. In totaal verwelkomde Artis in 2009 ruim 1.208.000 bezoekers, 
een kleine daling van 2% ten opzichte van 2008.
Op persoonlijk vlak leed Artis een tweetal grote verliezen. In juni overleed ons 
erelid Piet Kranenberg. Artis is hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange 
gepassioneerde inzet. In december hebben wij onverwacht afscheid moeten 
nemen van Rob Gase, ons geliefde vakgroephoofd Plant. Hij was dertig jaar lang 
een bijzondere collega, leermeester voor velen, vertrouwenspersoon, lid van de 
ondernemingsraad, columnist en onze eigen Sinterklaas.

de weg vooruit
Het beeld dat ons voor 2010 voor ogen staat, is enigszins tweeledig. Door het 
aanhouden van de slechte economische omstandigheden en het afnemende 
toerisme in Amsterdam zal Artis kwetsbaar zijn. Wij houden rekening met een 
licht dalend bezoekersaantal ten opzichte van 2009. Aan de andere kant is 
2010 nu al een mijlpaal, aangezien na jaren van voorbereiding gestart wordt met 
de uitvoering van de grootschalige vernieuwing in Artis. In 2010 begint niet 
alleen de restauratie van de monumenten Apenhuis en Vogelhuis, maar zullen 
wij tevens onder andere de Fazanterie, de Savanne en onze horeca vernieuwen.
Daarnaast zullen verschillende kleine projecten in de tuin ervoor zorgen dat elk 
bezoek aan Artis u een vernieuwd inzicht geeft in de natuur en al haar facetten. 
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Met de visie die achter deze vernieuwing ligt, zal Artis haar natuur- en 
milieueducatieve kerntaak nog beter kunnen uitvoeren.
Natura Artis Magistra – de natuur is de leermeesteres van kunst en wetenschap. 

Wij nodigen u van harte uit om dit met eigen ogen te komen aanschouwen.

Frank de Grave   Haig Balian   Arianne van der Doelen  
voorzitter bestuur  directeur   adjunct- directeur



Artis kijkt vooruit; in 2010 wordt gestart met de 
grootschalige vernieuwing van onder andere het 
Apenhuis en het Vogelhuis.
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In 2009 keken bijna 100.000 leerlingen van het 
primair, middelbaar en hoger onderwijs hun ogen 
uit in Artis: Natura Artis Magistra. 
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Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

~ missie & doelstelling 
hoofdstuk 1

1.1 missie, visie en strategie
Natura Artis Magistra – de natuur is de leermeesteres van kunst 
en wetenschap. Vanuit deze boodschap volgen missie, visie  
en strategie.

1.1.1 missie
Natura Artis Magistra stimuleert op een inspirerende wijze liefde en zorg voor 
de natuur.
 
1.1.2 visie
Natura Artis Magistra maakt haar bezoekers bewust van de samenhang in de 
natuur, de samenhang tussen natuur en cultuur, en de rol die de mens in dit 
samenspel inneemt. 
 
1.1.3 strategie
De primaire functie van Artis is haar natuur- en milieueducatieve taak, haar 
publiekstaak. Op deze wijze worden bewustzijn van de samenhang der dingen 
en liefde en zorg voor de natuur overgedragen.
 
Om deze natuur- en milieueducatieve taak goed uit te  
kunnen voeren, biedt Artis:
• gelaagde kennisoverdracht; 
• ervaring en emotie;
• een voorbeeldrol;
• een platform voor organisaties en instellingen met vergelijkbare doelen.



Erik de Jong is in 2009 benoemd tot Artis-
professor. De bijzonder hoogleraar Cultuur, 
landschap en natuur aan de UvA verwelkomt 
sindsdien zijn studenten in de gerestaureerde 
historische collegezaal in Artis.
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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.

~ missie & doelstelling 
hoofdstuk 1
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1.3 langetermijndoelstellingen

Om haar missie en visie optimaal uit te voeren heeft Artis vijf kerngebieden 
gedefinieerd. 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. Het 
operationeel plan wordt vastgesteld door het bestuur. Aan de hand van 
periodieke monitorgesprekken wordt de voortgang van de doelstellingen op 
verschillende momenten in het jaar door de directie getoetst en waar nodig 
bijgestuurd. Aan het eind van het jaar legt de directie verantwoording af aan 
het bestuur.

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

dier en groen
Artis draagt bij aan het (inter)nationale behoud van bedreigde dier- en 
plantsoorten. Zowel in Artis als daarbuiten. Dit vindt zijn uiting in het behoud 
van dieren en groen in de tuin en de deelname aan internationale 
fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten. Ook worden internationale 
natuurbehoudprojecten ondersteund. Door middel van kennisoverdracht 
worden zowel individuen als organisaties geïnspireerd en bijgestaan. De zorg 
voor en het behoud van de dieren in Artis gaat gepaard met onderhoud en 
verbetering van de dierverblijven; zowel vanuit dierwelzijn als vanuit het 
publieksoogpunt. Ook het groen wordt verbeterd. Voor al het onderhoud in 
Artis geldt dat dit gebeurt binnen de kaders van het stadspark.

het Instituut Natura Artis Magistra
Artis is een uniek instituut. Een kennistuin met bomen, planten, dieren, mensen, 
musea, stenen en een planetarium. Artis is meer dan een dierentuin. 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 met 
een eigen professor in Cultuur, landschap en natuur. Een instituut dat niet alleen de 
natuur toont, maar de samenhang tussen natuur, wetenschap en cultuur open legt. 
Een instituut dat jaarlijks meer dan een miljoen mensen bewust maakt en 
inspireert. Een unieke positie die Artis in de komende jaren wil verstevigen. 
Natura Artis Magistra, een instituut van nationaal belang.

~ missie & doelstelling 
hoofdstuk 1
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1.3 langetermijndoelstellingen (vervolg)

maatschappelijke verantwoordelijkheid
De natuur is van fundamenteel belang – zowel economisch als voor de 
kwaliteit van leven - en hoort haar positie centraal in de maatschappij in te 
nemen. Artis stimuleert hiertoe liefde, zorg en respect voor de natuur bij haar 
bezoekers. Dit betekent dat Artis moet excelleren in haar educatieve taak; van 
bezoekers tot scholieren en van politici tot stagiaires. Artis legt dezelfde zorg 
en liefde die zij haar bezoekers bij wil brengen ook zelf aan de dag door de 
integratie van duurzaamheid in haar gehele bedrijfsvoering. Het erfgoed van 
Artis wordt verbeterd en zichtbaar gemaakt. Artis draagt ook zorg voor de 
Oostelijke binnenstad. In samenwerking met de gemeente, het stadsdeel, de 
universiteit, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Plantage aan het 
Water wordt de positie van dit deel van Amsterdam verstevigd.

personeel
De ontwikkeling van het personeel is een speerpunt. Hiertoe wordt jong talent 
aangetrokken dat een ontwikkelingstraject volgt. Ook het hogere en midden 
management volgen trainingsprogramma’s. Voor een efficiënte bedrijfsvoering 
is goede samenwerking binnen en tussen de afdelingen belangrijk. Een 
optimalisatie van de leeftijdsopbouw van het personeel zorgt voor voldoende 
continuïteit en expertise. De goede relatie tussen de ondernemingsraad en de 
directie is altijd constructief gebleken en wordt zo doorgezet.

financiën
Om Artis minder afhankelijk te maken van de huidige inkomstenbronnen 
worden extra inkomstenbronnen toegevoegd. Deze vallen binnen de 
doelstellingen van Artis. De merknaam Natura Artis Magistra wordt hierbij 
professioneel geëxploiteerd. Horeca, de winkel en evenementen in Artis 
worden geoptimaliseerd; niet alleen financieel maar ook in de 
publieksbeleving. Als achtervang in moeilijke tijden zal het vermogen vanaf 
eind 2010 permanent een omvang hebben van de helft van de jaarlijkse 
personeelskosten.

~ missie & doelstelling 
hoofdstuk 1



In het Kleine-Zoogdierenhuis zag een kantjil het 
levenslicht. Artis is coördinator van het Europese 
fokprogramma voor deze bedreigde diersoort.
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Artis is een populaire stageplaats. Elk jaar zijn er 
honderden zeer verschillende stageplekken. In 
2009 gooide Artis hoge ogen in de strijd om de 
titel ‘Beste Groene Leerbedrijf’. 
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~ organisatie & bestuur 
hoofdstuk 2

2.1 organisatie

De Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk 
Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra is een zelfstandige stichting.
Natura Artis Magistra kent statutair als organen het Algemeen Bestuur, het 
Dagelijks Bestuur en de Directie. Artis had in 2009 gemiddeld 172 fte’s 
personeel en kende daarnaast meer dan 150 vrijwilligers. 

De structuur van de organisatie is als volgt vormgegeven.

beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet

bestuur

directeur

man. assistentie en beleid planning & control

Artis-professorpersoneel & organisatie

cluster publiekcluster dier & plant

Artis Evenementen

cluster infrastructuur

fondsenwerving

masterplan
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2.1 organisatie (vervolg)

2.1.1 verantwoordingsverklaring bestuur

Het Algemeen Bestuur is het hoogste orgaan van Artis en eindverantwoordelijk 
voor de organisatie. Zij dient uit ten minste vijf natuurlijke personen te bestaan. 
Dit Algemeen Bestuur benoemt uit zijn midden het Dagelijks Bestuur. In de 
praktijk vallen bij Natura Artis Magistra de vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur, die minimaal eenmaal per jaar dienen plaats te vinden, en de 
vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, die minimaal zesmaal per jaar dienen 
plaats te vinden, samen en worden door alle leden van het Algemeen Bestuur 
bijgewoond. 

Het bestuur kan alleen dan besluiten nemen wanneer de meerderheid van de 
leden van het Algemeen Bestuur in persoon aanwezig is bij de vergadering. 
Tenzij in de statuten is voorgeschreven dat een besluit een grotere 
meerderheid behoeft, wordt er besloten met gewone meerderheid van 
uitgebrachte stemmen. Afwezige leden kunnen zich door middel van een 
schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een medelid. Een lid kan 
hierbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden.

De vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door de Directie, tenzij 
het bestuur de wens te kennen geeft zonder de Directie te willen vergaderen.

Leden van het bestuur van Artis worden voor drie jaar benoemd door het 
Algemeen Bestuur. Na afloop van deze periode bestaat de mogelijkheid om tot 
maximaal tweemaal herbenoemd te worden. Een lid van het bestuur dient het 
vertrouwen te hebben van de ondernemingsraad. Verder mogen er binnen het 
bestuur onder andere geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan en 
wordt er strikt gewaakt tegen verstrengeling van belangen. 

De leden van het bestuur ontvangen in deze hoedanigheid geen bezoldiging. 
Een redelijke vergoeding voor de door hen gemaakte kosten ten behoeve van 
Artis wordt toegestaan. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening 
zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. 

In 2010 gaat het bestuur over in een Raad van Toezicht. 
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2.1 organisatie (vervolg)

2.1.1 verantwoordingsverklaring bestuur (vervolg)

Het bestuur kwam in 2009 zesmaal bijeen. De samenstelling van het bestuur 
van Natura Artis Magistra per 31 december 2009 is hieronder weergegeven.

Artis nam in 2009 afscheid van haar bestuurslid Edward Asscher. Na zich 
negen jaar zeer succesvol te hebben ingezet, is de heer Asscher per 12 februari 
2009 afgetreden vanwege het vervullen van zijn maximale ambtstermijn.

samenstelling bestuur:

voorzitter
Frank de Grave
Ambtstermijn tot 1 juni 2011. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.

penningmeester
Henk Hofstee
Ambtstermijn tot 9 maart 2010. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.

Kees de Boo
Ambtstermijn tot 10 april 2011. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.

Uri Coronel
Ambtstermijn tot 10 april 2011. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.

Teije de Jong
Ambtstermijn tot 6 november 2010.

Pepi Rozendaal
Ambtstermijn tot 1 juli 2011. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.

Cees Vervoorn
Ambtstermijn tot 9 maart 2010. Hierna nog eenmaal herbenoembaar. 
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Met elkaar praten over maatschappelijke thema’s. 
Het is dé manier om ieders blikveld te vergroten. In 
opdracht van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit werden door Artis twee 
kennisarena’s georganiseerd.
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2.1 organisatie (vervolg)

2.1.2 directie

De dagelijkse leiding berust bij de Directie met inachtneming van door het 
bestuur genomen besluiten. Het bestuur heeft een flink aantal van zijn taken aan 
de directeur gemandateerd en zelf de rol van toezichthouder op zich genomen. 
In de algemene volmacht, die is goedgekeurd en ondertekend door het bestuur, 
staat opgenomen voor welke organisatorische en rechtshandelingen de 
directeur de goedkeuring van het bestuur nodig heeft.

Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van de taken van de directie. 
De directie stelt de begroting, de jaarrekening en verantwoording, de balans en 
het jaarverslag op. Deze worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd, 
samen met het rapport van de accountant. De accountant wordt benoemd 
door het bestuur.

Samenstelling directie per 31 december 2009:

directeur
Haig Balian

adjunct-directeur
Arianne van der Doelen

Overige maatschappelijke functies van het bestuur en de directie staan in de 
bijlage vermeld (zie pagina 121).
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2.2 sociaal jaarverslag
 

groei
In 2008 werden veel veranderingen ingezet die in 2009 gestalte kregen. Artis is 
per 1 juli 2008 overgegaan naar een CAO voor het Dagattractiebedrijf. De CAO 
liep een half jaar later af en zijn er direct onderhandelingen gevoerd voor een 
nieuwe CAO. Deze heeft een 2-jarige looptijd van 1 januari 2009 tot en met 31 
december 2010. De loonstijging is vastgesteld op 3,25% per 1 januari 2009 en 
1,5% per 1 januari 2010.

Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2008 bleek de wens van de 
medewerkers om zich te ontwikkelen. Ook Artis geeft het personeel graag de 
mogelijkheid zich te ontwikkelen en door te groeien. Artis’ doelstelling voor het 
personeelsbeleid voor de periode van 2009 tot 2012 is om binnen drie jaar een 
basis te leggen voor een duurzame professionalisering en vitalisering van de 
medewerkers als individu en voor Artis als geheel. Dit gebeurt door scholing van 
het personeel, waarborgen van de personele continuïteit van Artis en 
professionaliseren van het personeelsinstrumentarium. 

Om dit te bereiken, startte het 2-jarige Management Developmentprogramma, 
waarin directieleden, clustermanagers, vakgroephoofden en senioren centraal 
staan. Tegelijk werd er gestart met Jong Oranje: een 1-jarig programma voor 
medewerkers die de potentie hebben om door te groeien naar een 
sleutelfunctie in Artis. In 2009 doorliepen 65 mensen een van deze 
programma’s, waarin de focus lag op de ontwikkeling van persoonlijke kracht. In 
2010 zal het zwaartepunt verschuiven naar teamontwikkeling, waarbij alle 
medewerkers betrokken worden vanuit het thema ‘Ook ik maak Artis’. Om de te 
ontwikkelen competenties te definiëren, de ontwikkelingsmogelijkheden te 
stimuleren en invloed uit te oefenen op het resultaat zijn in 2009 Resultaat 
Ontwikkeling-gesprekken (RO-gesprekken) ingevoerd.  
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stagiairs en werkervaringsplaatsen
Artis wil ook een plek zijn waar ándere mensen zich kunnen ontwikkelen. Zo 
kregen in 2009 weer veel stagiairs uit verschillende opleidingsrichtingen de kans 
om werkervaring en kennis op te doen in Artis. Tegelijkertijd brachten zij kennis 
mee naar Artis. Artis wil de samenwerking met verschillende opleidingsinstituten 
versterken en heeft zich in 2009 gecommitteerd om elk jaar binnen alle 
vakgroepen een minimaal aantal stagiairs op te nemen. Maar liefst 120 stagiairs 
hebben in 2009 ervaring kunnen opdoen voor hun verdere loopbaan. Daarnaast 
heeft Artis dit jaar, via een bijzondere samenwerking met een onderwijsinstelling 
die zich richt op de groene leeromgeving, 195 leerlingen ontvangen die korte 
opdrachten uitvoerden bij de vakgroep Plant. Ook de ontwikkeling op het sociale 
en maatschappelijke gebied werd in 2009 verder uitgebreid door voor het eerst 
participatieplaatsen aan te bieden. Mensen met een achterstand in de stap naar 
het vinden van een reguliere baan, werken een bepaalde tijd in Artis en doen zo 
werkervaring op.

verzuimbeleid
Om het verzuimpercentage in 2009 nog verder terug te dringen, is een aantal 
maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn met name gericht op preventie 
van verzuim. De bedrijfsarts die eind 2008 aangesteld werd, heeft in 2009 
wekelijks haar spreekuur op locatie in Artis gehouden. Daarnaast werd gestart 
met  preventieve fysiotherapie op locatie. Medewerkers konden zelf een 
afspraak maken en daar werd goed gebruik van gemaakt. In 2008 was het 
gemiddelde verzuimpercentage nog 6,9%, over heel 2009 is het 
verzuimpercentage van Artis gedaald naar 5%. 

veilig Artis 
In 2008 is het projectplan ‘Veiliger Artis’ gestart. Het plan omvat de inventarisatie 
van de algehele beveiliging en veiligheid van én binnen Artis met betrekking tot de 
gebouwen, terreinen, mensen, dieren en techniek. Naar aanleiding van deze 
inventarisatie is een aantal projecten naar voren gekomen. Van een deel is de 
uitvoering gestart in 2009. Een ander deel wordt in de komende jaren opgepakt. 
Daarnaast heeft Artis in 2009 bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
Arbocatalogus van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. In deze 
catalogus zijn protocollen opgenomen met betrekking tot het veilig werken met 
dieren. Deze worden vervolgens ingevuld met de werkinstructies van Artis die op 
dit moment van toepassing zijn.  
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professionalisering
Een herstructurering bij de clusters Infrastructuur en Dier & Plant heeft tot 
optimalisatie geleid. Ook de afdeling Fondsenwerving is in 2009 geprofessionaliseerd 
en als zelfstandige afdeling in de organisatie opgenomen. 

jubilea 
In 2009 werden vier jubilea gevierd van medewerkers die al 40 jaar in Artis werken. 
Drie collega’s gingen na achtereenvolgens 45, 30 en 18 dienstjaren met pensioen. 

cijfers 
Gedurende het jaar 2009 waren gemiddeld 172 fte’s (fulltime equivalents 
berekend op basis van het aantal SVW-dagen), inclusief oproepkrachten, exclusief 
extern personeel, in dienst. In 2008 waren gemiddeld 158 fte’s in dienst.  
De toename van 14 fte’s bestaat voor 3 fte’s uit oproepkrachten. Op een aantal 
plaatsen in de organisatie is de beoogde kwaliteitsslag doorgevoerd door de staf te 
versterken. Verder is ervoor gekozen om een aantal medewerkers dat vorig jaar nog 
extern werd ingehuurd, in dienst te nemen.  
De gemiddelde salariskosten (inclusief pensioen- en sociale lasten) zijn in 2009 
ten opzichte van 2008 gedaald met € 1.000,- tot € 45.988,- per fte.



Tanja, één van de meest markante bewoners van 
Artis, stierf op 49-jarige leeftijd. Ze was het oudste 
nijlpaard van Nederland. 

32
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2.3 verslag van de ondernemingsraad
 

bewogen jaar 
2009 was voor de ondernemingsraad een bewogen jaar. Er waren jubilea maar er 
was ook een trieste gebeurtenis. Collega’s werken met veel inzet en liefde voor 
Artis, ook als vrijwilliger. Zo waren veel collega’s weer betrokken bij de 10de 
Dreamnight. Tijdens dit evenement vergeten ongeneselijk zieke kinderen hun 
ziekte één avond lang in Artis, en kijken ze even met andere ogen naar het leven. 

beleid 
In 2009 zat Artis op het gebied van beleid in een stroomversnelling.  
De ondernemingsraad heeft naar een groot aantal nieuwe beleidsvoorstellen 
gekeken en zo mede de koers van Artis bepaald. Er kwam onder meer een nieuw 
vrijwilligersbeleid en het nieuwe personeelsbeleid werd van kracht. De 
ondernemingsraad hield de vinger aan de pols bij de vorderingen van het 
Masterplan en gaf advies over nieuwe projecten hierin. Met de directie werd open 
onderhandeld over het invoeren van een nieuw roosterplan. Ook de overgang in 
werkstructuur bij het cluster Dier & Plant is uitvoerig besproken. Daarnaast heeft 
de ondernemingsraad de wijziging in organisatiestructuur, van bestuur naar Raad 
van Toezicht, op de voet gevolgd en zijn rol hierin gewaarborgd. Naar aanleiding van 
de overgang naar de nieuwe CAO adviseerde de ondernemingsraad alle 
medewerkers met een lidmaatschap van Abvakabo, over te stappen naar FNV of 
CNV. Deze bonden kunnen hun belangen beter behartigen. 

zichtbaar 
De ondernemingsraad wilde in 2009 echter bovenal zichtbaar zijn voor de 
collega’s en ze laten weten dat de deur altijd openstaat. Het was erg waardevol om 
de medewerkers op te zoeken en zo goed op de hoogte te blijven van wat er in de 
tuin speelt.

Eind 2009 heeft de ondernemingsraad een lid verloren dat juist op dit gebied heel 
sterk was. Rob Gase werd plotseling ernstig ziek en overleed kort daarna.  
De ondernemingsraad mist hem erg en zal er alles aan doen om zijn fantastische 
werk voort te zetten.  

De ondernemingsraad dankt iedereen voor het vertrouwen. 



34

jaarverslag 2009 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

~ organisatie & bestuur 
hoofdstuk 2

2.3 verslag van de ondernemingsraad (vervolg)
 

De ondernemingsraad bestond in 2009 uit zeven personen:
• Peter Berkhout (voorzitter)
• Rob Gase (secretaris)
• Milo Grootjen (2e voorzitter)
• Fanny Schutte (2e secretaris)
• Bert Voges
• Marijke de Vries
• Peter Bleesing
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2.4 vrijwilligersbeleid
 

aantoonbare meerwaarde 
Bij Natura Artis Magistra zijn bijzonder veel vrijwilligers actief. Vrijwilligers brengen 
kennis mee en verrassen Artis-medewerkers regelmatig met een scherpe blik en 
heldere zienswijze. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers zijn er ook meer en meer 
afwisselende activiteiten mogelijk. Vrijwilligers hebben dus een aantoonbare 
meerwaarde bij het realiseren van de doelstellingen van Artis.

Artis respecteert en waardeert de inzet van vrijwilligers. Zij ziet het werken met 
vrijwilligers als zinvol en essentieel en zal altijd haar uiterste best doen om een 
goede en gezonde werksituatie te creëren. Daarom is in september 2009 een 
nieuw beleidsplan ‘Ruimte voor vrijwilligers’ aangenomen. In november 2009 heeft 
de ondernemingsraad ermee ingestemd. Vanaf begin 2010 wordt het nieuwe 
beleid geïmplementeerd. 

Nieuw beleid en een nieuwe manier van werken zijn nodig omdat het aantal 
vrijwilligers sterk is uitgebreid en de taken meer divers zijn geworden. Alle 
vrijwilligers kunnen en mogen nu kiezen waar in Artis ze zich willen inzetten. De 
begeleiding is geprofessionaliseerd en de communicatie is zakelijker geworden. 

Veel vrijwilligers volgen een cursus binnen Artis. Bijvoorbeeld de Basiscursus (in 
2008), Cursus rondleidingen (2009), Cursus verjaardagsfeestjes (2009). Nieuwe 
vrijwilligers volgen de introductietrainingen voor nieuwe medewerkers als ze dit 
kunnen combineren met hun leven buiten Artis.

Artis werkt met vrijwilligers omdat zij bijdragen aan de klantvriendelijkheid in 
Artis. De Artis-vrijwilliger is enthousiast, flexibel en collegiaal. Vrijwilligers 
versterken de relatie tussen Artis en de bezoekers, vergroten de bekendheid 
en verbeteren het imago van Artis in de samenleving. Vrijwilligers dragen zo bij 
aan bijzondere ontmoetingen tussen mens en natuur.
 
Vrijwilligers werken veelal in Artis vanuit hun verbondenheid met deze 
bijzondere plek. Daarnaast willen veel vrijwilligers zich verder ontwikkelen en 
hun sociale netwerk vergroten. Ze vinden het prettig een bijdrage te leveren 
aan de bewustwording voor natuur en milieu in de samenleving en ze willen hun 
vrije tijd zinvol besteden.  
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meer vrijwilligers, meer activiteiten
In 2009 kwamen er 50 vrijwilligers bij. In totaal zijn er nu 125 vaste Artis-
vrijwilligers. Ook werken er nog 15 IVN (Vereniging voor natuur- en milieueducatie) 
vrijwilligers in Artis. De vrijwilligers houden zich voornamelijk bezig met het geven 
van rondleidingen. Ook bemensen ze het informatiehuisje en staan ze op het 
Lemurenland. Knuffelen met kleine dieren, schminken, meehelpen in het 
Vlinderpaviljoen, insecten ‘knuffelen’ in het Insectarium en – ’s winters – het 
schaatsen begeleiden, zijn ook taken die vrijwilligers op zich nemen. Ook bij de 
staf Dier & Plant en bij afdeling Fondsenwerving werkten in 2009 vrijwilligers. Bij 
Communicatie & Marketing was een fotografe op vrijwillige basis aan het werk. 

activiteiten door vrijwilligers 
In 2009 werd een groot aantal activiteiten begeleid door vrijwilligers:

• 51 knuffelsessies. Iedere 2de en 4de zondag van de maand is er knuffelen 
met kleine huisdieren in leslokaal De Stolp door de IVN-vrijwilligers. Tijdens 
evenementen en vakanties wordt extra geknuffeld. 

• 420 knuffellessen. Tijdens deze lessen komen kinderen in contact met 
diverse dieren. Door deze kennismaking worden ze zich bewust van de natuur.
 
• 2164 gereserveerde rondleidingen. Deze stonden onder leiding van 
evenzoveel vrijwillige gidsen. Dit aantal is inclusief rondleidingen op 
verjaardagsfeestjes. 
 
• 2795 open rondleidingen. Bij deze rondleidingen kan men in het weekend zó 
instappen. In totaal gingen in 2009 16.762 mensen mee op een rondleiding. Ter 
vergelijking: in 2006 werden 11.226 mensen rondgeleid, in 2003 nog maar 10.686. 
Een groei van bijna 60%.

• 365 verjaardagsfeestjes met in totaal 3540 gasten. Verjaardagsfeestjes zijn 
het hele jaar door te boeken op woensdag en zondag. 

~ organisatie & bestuur 
hoofdstuk 2



37

jaarverslag 2009 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

~ organisatie & bestuur 
hoofdstuk 2

2.5 Artis Ateliers 
 

Artis en creativiteit 
In Artis Ateliers leren cursisten met andere ogen kijken naar de natuur om het 
vervolgens te vereeuwigen op papier, op doek of in klei. Ook in 2009 verzorgde 
Artis Ateliers halfjaarlijkse teken-, schilder- en boetseercursussen voor kinderen en 
volwassenen. Het doel van Artis Ateliers is het begeleiden van kinderen en 
volwassenen in hun persoonlijke creatieve ontwikkeling met behulp van het 
waarnemen van de natuur in Artis. De lessen vonden bij mooi weer buiten plaats, 
maar ook vaak op locatie bij de dieren en in het atelier achter in de tuin.

contact 
In 2009 zijn door 11 docenten 56 cursussen gegeven. Ook dit jaar weer kreeg 
een aantal kinderen uit achterstandswijken een cursus aangeboden.  
Deze kinderen kwamen al tekenend in contact met kinderen die al langer bij 
Artis Ateliers tekenen. 

Artis Ateliers zichtbaar 
In het Kleine-Zoogdierenhuis, het Gorillahuis en het Aquarium werd vier keer een 
nieuwe tentoonstelling ingericht met het werk van de kinderen, jongeren en 
volwassenen. Zo keken bezoekers ook via de ogen van de tekenaars naar de dieren. 
Tijdens de ZOOmeravonden en Dreamnight at the Zoo zijn workshops ‘Dieren 
tekenen op buttons’ georganiseerd. Veel kinderen hebben hier enthousiast aan 
meegedaan. 



Bij Artis Ateliers leren kinderen écht zien door 
intensief te kijken naar dieren en planten. Die ze 
dan vereeuwigen op papier of in klei. Zo openen ze 
hun ogen voor al het bijzondere dat de natuur te 
bieden heeft. 
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In Artis, sinds 2009 lid van de IUCN (International Union 
for the Conservation of Nature) werd de klimaatpuzzel 
gelegd en het congres ‘Forests for Climate, Climate for 
Life’ georganiseerd. Tussen de eeuwenoude bomen van 
Artis bespraken ruim 150 beleidsmakers de noodzaak 
voor het behoud van bossen.
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3 duurzaamheid
 

Als natuureducatieve organisatie en groen park in het hart van Amsterdam is 
duurzame bedrijfsvoering een zeer belangrijk aandachtspunt. Voor het jaar 
2009 werden voor deze duurzame bedrijfsvoering een aantal doelen gesteld. 
Zo moesten het waterverbruik en het energieverbruik naar beneden. Tevens 
moest het bewustzijn over dit onderwerp bij de medewerkers omhoog. In 2009 
werden goede prestaties behaald. 

bezoekers 
Veel van de duurzaamheidsmaatregelen zijn niet zichtbaar voor het publiek. Artis 
gebruikt waar mogelijk haar educatieve taak om bezoekers aan de hand van 
voorbeelden te inspireren en bewust te maken van het belang van duurzaamheid. 

De voorbeeldfunctie die Artis heeft, werd in 2009 vooral in de communicatie-
middelen zichtbaar. Zo valt het Artis-tijdschrift tegenwoordig in een 
composteerbare folie op de mat. Omdat het gemaakt is van hernieuwbare 
grondstoffen, zoals maïszetmeel en suikerriet, kan de folie gewoon in de gft-bak of 
op de composthoop. Ook de kalender 2010 die in 2009 uitkwam, is duurzaam 
geproduceerd. Het nieuwe format voor het tijdschrift dat in 2009 is ontwikkeld, zal 
leiden tot een besparing van 30% op het benodigde papier. En natuurlijk is dit 
jaarverslag 2009 alleen digitaal uitgebracht.

In 2009 werden aan scholen lespakketten over duurzaamheid aangeboden. In 
deze lespakketten wordt steeds het verband met het dieren- en plantenrijk gelegd. 
Ook worden er voorbeelden van oplossingen vanuit de natuur gegeven.

verbruik
Het leidingwaterverbruik van Artis daalde in 2009 met maar liefst 23% ten opzichte 
van 2008. Dit komt onder andere omdat een regenwatersysteem in gebruik is 
genomen. Opgevangen regenwater wordt hierbij opgeslagen en vervolgens 
gebruikt voor het besproeien van planten en het vullen van de vijvers. Tevens is er 
een nieuw filter in het zeeleeuwenbassin aangebracht, waardoor dit minder vaak 
van vers water voorzien hoeft te worden. Ook is in 2009 veel aandacht besteed 
aan een bewuste omgang met water en aan watergerelateerde alarmmeldingen 
die via het gebouwbeheersysteem binnenkomen.
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3 duurzaamheid (vervolg)
 

Het gasverbruik gaf in 2009 een mooie daling van 6% te zien. Dit is bereikt 
doordat er in 2009 scherper gelet is op het centrale gebouwbeheersysteem en 
omdat de in gebruik zijnde installaties kritisch onder de loep werden genomen. In 
Artis wordt gas door middel van een warmtekrachtkoppeling omgezet in 
elektriciteit en warmte. Per 1 januari 2010 maakt Artis uitsluitend gebruik van 
groene stroom. 

Green Team
Begin 2009 is het Green Team opgericht. De leden van het Green Team zijn 
afgevaardigden van alle afdelingen binnen Artis. 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 ideeën van 
werknemers. Het team komt maandelijks bijeen. 

Earth Hour
Op 28 maart nam Artis deel aan Earth Hour, een initiatief van het Wereld Natuur 
Fonds. Over de gehele wereld werden honderden miljoenen lichten één uur lang 
gedoofd als een signaal naar overheden om daadkrachtig op te treden tegen 
klimaatverandering. Zo gingen Buckingham Palace, de Eiffeltoren en het 
Christusbeeld in Rio de Janeiro ‘op zwart’. Ook Artis doofde haar lichten. Dit was 
trouwens niet een eenmalige actie; Earth Hour is door Artis aangegrepen om haar 
verlichting gedurende de nacht kritisch te evalueren en sindsdien is de verlichting 
’s nachts minimaal.

beleid
In 2009 werd het algemene duurzaamheidsbeleid van Artis uitgebreid met een 
duurzaam bouwbeleid. Alle bouwprojecten moeten voortaan conform deze 
richtlijn uitgevoerd worden. Tevens werd een water- en energieverklaring 
aangenomen, waarin het verminderen van de impact en het verhogen van de 
efficiëntie en het bewustzijn opgenomen zijn. Het reeds in 2004 ondertekende 
FSC-convenant kreeg een nieuwe impuls; de toepassingen van het door deze 
organisatie gecertificeerde papier en hout zijn uitgebreid. Tevens verstevigde Artis 
de borging van duurzaamheid in haar bedrijfsvoering door het onderwerp expliciet 
en per afdeling in haar jaarplan voor 2010 op te nemen.

~ duurzaamheid 
hoofdstuk 3
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In 2009 is goed naar het gebruik van water gekeken. 
23% werd er bespaard. De planten en dieren 
merken er niets van, maar het waterverbruik én een 
blik op de waterrekening tonen het verschil.
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geef om 
Artis  

4.1 dagbezoek en lidmaatschappen  p. 46
4.2 fondsenwerving p. 49



Ruim 1.2 miljoen bezoekers passeerden in 2009 de 
poort en bekeken sindsdien de wereld met andere 
ogen dan daarvoor.
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~ geef om Artis 
hoofdstuk 4

4.1 dagbezoek en lidmaatschappen

Meer dan 1.208.000 kinderen en volwassenen uit binnen- en buitenland
kwamen in 2009 naar Artis en leerden kijken met andere ogen. Jong en oud 
worden in Artis bewust gemaakt van de samenhang in de natuur,
de samenhang tussen natuur en cultuur, en de rol die de mens in dit 
samenspel inneemt. 

De communicatiestrategie van Artis is erop gericht om deze educatieve waarden 
uit te dragen naar en voor een zo breed mogelijk publiek. Variërend van alle 
onderwijsniveaus tot gezinnen met kinderen. Enerzijds door de diversiteit aan 
communicatiemiddelen bereikt Artis deze doelgroepen: het Artis- tijdschrift 
verschijnt vier keer per jaar en wordt naar leden en donateurs gestuurd. Actuele 
wetenswaardigheden worden in een emailnieuwsbrief naar 20.000 
geïnteresseerden gestuurd. Voor bezoekers maakt Artis maandelijks een 
dagkrant, de Nieuwsgier. Speciaal voor het onderwijs biedt de Artis-website een 
schat aan informatie met verdiepende verhalen en basisinformatie over dieren 
en planten in Artis. Anderzijds richt de communicatiestrategie zich ook op het
(al dan niet doelgroepspecifiek) stimuleren van herhalingsbezoek onder 
dagbezoek en conversie tot lid van Artis. 

De unieke relatie tussen Artis en Darwin heeft het hele jaar centraal gestaan en veel 
bezoekers doen verwonderen. De nieuwe invulling van de ZOOmeravonden, met 
in 2009 muzikale optredens van onder andere Ellen ten Damme en Spinvis, 
leidden tot een succes met meer dan 6500 bezoekers, een steiging van 20% ten 
opzichte van 2008. De openstelling van het Groote Museum (voor het eerst in 60 
jaar) op Open Monumentendag, leverde maar liefst 1500 bezoekers op. En in 
december 2009 werd voor het eerst een ijsbaan geopend. Bezoekers stelden 
deze initiatieven zeer op prijs.



Kijken en luisteren naar concerten of genieten van een 
picknick. De ZOOmeravonden waren een succes. 
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4.1 dagbezoek en lidmaatschappen (vervolg)
 

Het totale bezoek nam uiteindelijk af met 2% ten opzichte van 2008, deels ten gevolge 
van het afnemende toerisme, nauw samenhangend met de economische crisis.

bezoekersaantallen

2008 2009

bezoekers met dagkaarten     597.191     589.751 

educatief bezoek       95.808       97.541 

totaal aantal dagbezoekers     692.999     687.292 

bezoek van leden     545.147     521.114 

totaal bezoek  1.238.146  1.208.406 

Het aantal lidmaatschappen daalde met 4,9% onder invloed van de crisis. 
Ledengroei stagneerde en meer bestaande leden beëindigden het lidmaatschap. 

lidmaatschappen aantallen

2008 2009

volwassenen       45.881       43.665 

jeugd       24.256       22.151 

senioren         7.274         7.523 

overige          4.092         3.885 

totaal aantal lidmaatschappen       81.503       77.224 

Extra activiteiten en genoemde evenementen zorgden ervoor dat dagbezoek en 
leden Artis relatief trouw zijn gebleven.

~ geef om Artis 
hoofdstuk 4
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4.2 fondsenwerving
 

cruciaal voor Artis 
De Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk 
Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra is een non-profitinstelling die is 
aangemerkt als ANBI en het CBF-Keur heeft ontvangen in 2008. Voor het 
voortbestaan van Artis zijn inkomsten uit fondsenwerving van cruciaal belang.
Zonder die opbrengsten zou Artis niet kunnen blijven bestaan, daarom kijkt de 
afdeling Fondsenwerving steeds met andere ogen naar haar taak. Zijn 
schenkers, sponsoren en donateurs tevreden, en hoe kan Artis dit in stand 
houden? Welke nieuwe wegen zijn er voor Artis te bewandelen voor het werven 
van fondsen, maar ook; het betrekken van mensen, organisaties en overheden 
bij de taak om iedereen bewuster te maken van het samenspel van natuur en 
cultuur en eenieders maatschappelijke rol daarin. 

verantwoord fondsenwerven
Transparantie in de werving en de uitgaven hiervan is bij Artis van grote waarde. 
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt alle mogelijke gegevens bij 
over fondsenwerving en goede doelen in Nederland en beoordeelt het bestuur 
en het beleid van deze goede doelen. Als de goede doelen aan de criteria van het 
CBF voldoen, krijgen ze het CBF-Keur. Zo bevordert het CBF de transparantie van 
de goededoelensector in Nederland. Artis voldoet aan de gestelde eisen en 
voert het CBF-Keur.

Per 1 juli 2008 is het nieuwe Reglement CBF-Keur van kracht geworden. Hierin is 
de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels) vervlochten met 
het CBF-Keur. Eén van de eisen die het nieuwe CBF-Keur stelt, 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 onder de 25% van de 
inkomsten ligt. Artis slaagt hier uitstekend in en zet zich in om dit zo laag 
mogelijk te houden.

Een andere norm van het CBF is het voeren van een heldere klachtenprocedure. 
Artis heeft een klachtenprocedure die voldoet aan de eisen die het CBF stelt aan 
de registratie en behandeling van klachten.  

~ geef om Artis 
hoofdstuk 4
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4.2 fondsenwerving (vervolg)
 

gedragscode
Artis is (nog) geen lid van de VFI (de Vereniging van Fondsenwervende 
Instellingen). Artis onderschrijft wel de VFI-gedragscode met als belangrijkste 
uitgangspunten respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. 

ANBI
In 2008 is Artis door de Belastingdienst benoemd tot ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling); een ANBI is vrijgesteld van schenkings- en successierechten. 
Gedane schenkingen komen hierdoor geheel ten goede aan Artis. Bovendien is het 
voor de schenker een voordelige manier van schenken: een periodieke schenking 
is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. 

2009
2009 was een financieel zwaar jaar. Het economische klimaat was guur. Des te 
dankbaarder is Artis voor alles wat er in 2009 binnenkwam. Het economische 
klimaat had vanzelfsprekend direct invloed op de resultaten van fondsenwerving. 
Daarom stond 2009 vooral in het teken van behoud van de bestaande 
sponsoren en subsidiënten. En was de strategie van fondsenwerving vooral 
gericht op loyaliteit. 

In 2009 heeft de afdeling Fondsenwerving de mogelijkheden die er zijn om Artis 
te steunen meer naar buiten gebracht. Daarbij stond beter benaderbaar zijn 
voorop. Intensieve communicatie met donateurs is niet alleen uit oogpunt van 
fondsenwerving belangrijk, maar ook voor het vergroten van de bewustwording 
van de pracht van de natuur, educatie en erfgoed, het belang van natuurbehoud 
én de mogelijkheden die er zijn om ook zelf een bijdrage te leveren. 

Deze intensievere communicatie is meer gestroomlijnd. De communicatie met 
leden, schenkers, adoptanten en andere belanghebbenden gaat voornamelijk 
via de website, het tijdschrift, de emailnieuwsbrief en de beschikbare 
informatie in de tuin, zoals de educatieve borden, de Nieuwsgier en de gids. 
Tijdens de vele lessen in Artis, een lezing of een wandeling, verbindt Artis haar 
bezoekers met de natuur. Door deze verbinding komt het belang van 
natuurbehoud en natuureducatie nog meer naar voren en kan Artis deze groep 
betrekken bij het voortzetten van deze belangrijke taak.   

~ geef om Artis 
hoofdstuk 4
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4.2 fondsenwerving (vervolg)
 

pijlers
De fondsenwerving van Artis rust op drie pijlers: particulier, privaat en publiek. 
Particuliere inkomsten komen uit giften, schenkingen en nalatenschappen. 
Private inkomsten uit  sponsoring door het bedrijfsleven. Publieke inkomsten 
worden ontvangen uit subsidies en fondsen.

particulier: intensief contact
Zonder de betrokkenheid van particulieren kan Artis haar doelstellingen niet 
realiseren. Al vanaf de oprichting van Artis in 1838 zijn het de particulieren die Artis 
ondersteunen en hebben gemaakt tot wat het nu is. Gelukkig kon Artis  ook in 2009 
rekenen op de steun van particulieren in de vorm van eenmalige schenkingen, 
periodieke schenkingen en nalatenschappen. Tot 2009 benaderde Artis het 
particuliere segment terughoudend. In 2009 lag de focus juist op het benaderen van 
dit segment, omdat daar de kansen beter  moesten worden benut. Ook hier geldt, 
dat Artis op zoek moest naar onconventionele methoden om het aantal donaties en 
legaten/nalatenschappen te verhogen.

De afdeling Fondsenwerving beseft dat het werven en behouden staat of valt met 
goed contact. Dit is de reden dat er in 2009 verschillende contactmomenten zijn 
geweest en er een direct contactpersoon aan de donateur is gekoppeld. Het is het 
streven de donateurs op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de tuin en 
over de besteding van hun schenkingen.

In 2009 mocht Artis een aantal nieuwe schenkers verwelkomen en is het gelukt 
de periodieke schenkingen die afliepen te verlengen. Hiernaast werd vanuit 
nalatenschappen een prachtig bedrag ontvangen. Artis is deze schenkers zeer 
dankbaar voor hun bijdrage en betrokkenheid. 

privaat: behoud van sponsors
In 2009 heeft de afdeling Fondsenwerving zich vooral gericht op het behoud van 
haar begunstigers, adoptanten, sponsoren en partners. Er zijn meerdere 
contactmomenten ontwikkeld en het contact is geïntensiveerd om de wensen 
van de relatie beter te kunnen uitvoeren. Een van de krachtigste 
wervingsinstrumenten is dieradoptie. Het adopteren van een dier is een ludieke 
manier voor een organisatie om zich aan Artis te binden. Steeds meer 
organisaties en bedrijven kiezen ervoor hun bekendheid te vergroten en hun 
imago van ‘groen’ en ‘maatschappelijk bewust’ te verbeteren door intensieve 
samenwerking met Artis.   

~ geef om Artis 
hoofdstuk 4



Wis- en natuurkundige mevrouw Dr. W. Kamp 
kwam haar hele leven in Artis om even bij de apen 
te kijken. Artis was haar enige erfgenaam en de 
erfenis van deze bijzondere vrouw wordt in haar 
geest besteed. 
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4.2 fondsenwerving (vervolg)
 

Vanuit Artis kunnen de adoptanten en sponsoren een verscheidenheid aan 
tegenprestaties verwachten. Van een bordje bij ‘hun’ dier tot een joint 
promotion, kortingen en een uitnodiging voor de bedrijvendag.  
Voor sponsoring zijn er verschillende vormen van samenwerking met Artis 
mogelijk, iedere sponsor wordt een tailormade pakket aangeboden.

Adoptanten en sponsoren maken het Artis mogelijk haar werk voort te zetten. 
Hiervoor is Artis hen zeer dankbaar.

adoptanten A-D

adoptant     adoptiedier 

ABC Management Groep   zebra Saraya
ABN AMRO Private Banking   amoerpanter Vladimir
Afval Energie Bedrijf Amsterdam  olifant Win Thida
Amsterdamse Hockeyclub   uilenkopmeerkatten
ANT Trust     rode bosmieren
Aon      grote miereneter Potay
Arbo Unie     tijgerpythons 
Arcadis Nederland BV   vuursalamanders
Automotive-centre van Nieuwkerk  servals Louis en Kinshasa
Basalt Bouwadvies    sneeuwuilen
Becker     boomkikker
Beursgorilla      gorilla Jacko met stamboomnaam Bwana
Bosch Huishoudapparaten   wasberen
Bouwteam P&O    stokstaartjes in het gorillaverblijf
Canal Company    capybara’s
Catalpa Kinderopvang   ringstaartmaki’s
Coebergh Communicatie & PR  torenvalken
Commenda Family Office   steenuil, koppel pinguïns
De Bijenkorf     bijenkorf
De Brauw Blackstone Westbroek  olifant Yindee
De Praktijk     degoes
De Raat & De Vries    octopus, sepia
De Vier Elektromotoren   kea’s 
De Vos & Partners NV   manenwolven
Delta Lloyd     orang-oetan Surya, olifant Yindee
Dura Vermeer Infrastructuur B.V.  weidevogelvolière
Duyts Bouwconstructies   roelroel  

~ geef om Artis 
hoofdstuk 4
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adoptanten E-K

adoptant     adoptiedier 

Eden Lancaster Hotel    zebra Jua
Electrolux Home Products (NL) B.V. rode vari’s
Elspec     sidderalen
EnergiQ     roodbuiktamarin
Erdo Dakbedekking    Prévost-eekhoorn
Eurest Horeca    nijlpaard Tanja
Evean Ledenvereniging   Bennett-wallaby’s 
EYE Film Instituut Nederland  film Vlinderpaviljoen
Fishes Wholesale    steuren
Focus Conference    Europese lynx
Fort Advocaten    vale gieren
Friendly IT Solutions    goeldi-tamarin
Gebro B.V. Aannemingsbedrijf  dwergoeistitie
Giraffe Group    giraffe Adam, giraffe Kadija
GRAYDON Nederland BV   giraffe Iwana
Hakuna Matata    stokstaartjes Savanne
HAZET-reiniging    wasberen
Hellebrekers Technieken   water zeeleeuwen
Hiensch Engineering    termietenheuvel
Höegh Autoliners B.V.   catacomben Aquarium
Huijskens Communications   gorilla Dayo
Ibis Hotel     waldrapp-ibissen
Ibis Uva     rode ibissen
Infra Holland     kameel Lesther
ING Nederland    leeuwen
Jan van As Versvishandel   zeeleeuwen
Jurriëns Bouwservice Amsterdam  stokstaartjes in Kleine-Zoogdierenhuis 
Kasteel Metaal    chimpansee Tumbili    
KLM       zwanen     
Koi Brothers     koikarpers     
Koninklijk Instituut voor de Tropen   kantjils
Koninklijke Saan    Europese kraanvogels
Kooij Laminations    glasvleugelvlinder
Koppert Biological Systems   hommelkolonie
KPMG      grote miereneter Ramon  

~ geef om Artis 
hoofdstuk 4
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121 bedrijven droegen Artis een warm hart toe en 
adopteerden een dier. 
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4.2 fondsenwerving (vervolg)
 

adoptanten L-T

adoptant     adoptiedier 

Leufkens Integrale Coaching A’Dam gibbon Pimky
Lexence     spiesbokken
Lundbeck B.V.    rode zeesterren
Makelaarskantoor Draijer B.V.  wijngaardslakken
Mattens Register Accountants/  Chileense poedoe 
Majong Financiële Planning B.V.
Moos (Brainich)    zwarte slingerapen
Neckermann     giraffe Niek, giraffe Asali
Nijssen     piranha’s
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis  chimpansee Leen
ORAM      parasolmieren
P/flex      dwergmangoesten
PATRICIA VAN DEN BOSCH   Amoerpanter Vladimir  
BEDRIJFSMAKELAARS
Plantage Boekhandel Coebergh  gouden leeuwaapjes
PRA OdourNet bv    tapir Aya
PricewaterhouseCoopers   jaguar Matao
Procility     roodknievogelspin
Randstad Elektrotechniek   olifantvis
Randstad Nederland    witstaartstekelvarken
Reliance     giraffe Asali, gorilla Akili
Rijksvoorlichtingsdienst    gordeldieren (bruinbehaard, 
(Ministerie van Algemene Zaken)  negenbandig)
RON - A.D.     beermarters 
RPS Kraan      margays
Sapphire Technologies   neushoornleguaan
Siem Steur Staalconstructies B.V.  kleine panda
SmitsDeLange    kerk- en bosuil, blauwe morpho
Soops      uilvlinder
Stage Entertainment   gorilla Shomari
Stichting A.H. van Bakel    schapen
Tapir Tape     tapir-jong 
Team Vier     stokstaartjes in het gorillaverblijf
Teeuwissen Rioolreiniging B.V.  rioolreiniging
Tekstwerk     kameel Yeti
TELE2      zwart schaap  

~ geef om Artis 
hoofdstuk 4
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adoptanten T-Z

adoptant     adoptiedier 

Ten Have (Raskolnikov)   keizertamarins
Tetteroo Bouw    hamerkop
TNS NIPO     Chileense flamingo’s
Uitzendbureau 65+    steenuil
Van der Werf Schilders   Jemenkameleon
Van Ede & Partners    tamme ganzen
Van Gansewinkel    insectarium
Van Roon, Saly & Partners   olifant Thong Tai
VBK Beheer     rode neusberen
Vconsyst     chimpansee Soona
De familie Verhoef    wolf Lyca
Vivera (Enkco)    rode ibissen
Vola      kroonkraanvogel
Waternet     Amsterdamse Gracht
Weg van het Midden     aasgier Duralph
Weidmann & Weidmann    gorilla Shinda
Wintertaling     taling eenden
Woonzorg Nederland   schildpaddenverblijf binnen & buiten
X-Time Solutions    oehoes
Yakult Nederland    orang-oetan Mota, gorilla Shomari
Yanmar Marine    haaienbak
Ymere      moerascypres
Zwartjes     zwarte jaguar Inaja

sponsor:  Eurest 
sponsor:  FrieslandCampina Benelux
sponsor:  NV Nuon Energy
sponsor:  Unilever Foodsolutions Nederland
sponsor:  Vrumona
   

~ geef om Artis 
hoofdstuk 4
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Voor het 19de en begin 20ste eeuwse publiek was 
het Groote Museum het venster op de wereld van 
de natuur. Nu wordt het museum ingericht voor de 
21ste eeuw.
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Met betrekking tot subsidies geldt dat de mate waarin die succesvol geworven 
kunnen worden, sterk afhankelijk is van de fase waarin subsidiabele projecten 
verkeren en van een goede aansluiting bij het beleid. In 2009 werden gericht 
aanvragen ingediend op basis van de beschikbaarheid van projecten. Hierdoor 
is 2009 een prachtjaar geworden met grootse resultaten. Partijen als 
gemeente, provincie en centrale overheid steunen Artis in haar werk.

Voor de steun in 2009 gaat speciale dank uit naar :

Artis Fonds 
• restauratie Westerman Monument

ANWB Fonds
• bewegwijzering Artis

BankGiro Loterij
• eenmalige bijdrage aan de restauratie van het Apenhuis
• eenmalige bijdrage aan de restauratie van het Vogelhuis
•  driejarige overeenkomst voor het Nieuwe Groote Museum – € 1.500.000 in 2009

Dinamo Fonds
• restauratie beelden Hollandse Tuin

Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst 
• Artis Leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam

gemeente Amsterdam
• vernieuwing van Artis
• subsidie voor exploitatie en groot onderhoud

gemeente Amsterdam – stadsdeel Centrum 
• diergedragsverrijking in Artis
• restauratie van het Vogelhuis 

~ geef om Artis 
hoofdstuk 4
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Janivo Stichting
• MicroZoo

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
• vernieuwing van Artis

ministerie van Economische Zaken
• MicroZoo

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
• vernieuwing van Artis

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• kennisarena’s 

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer
• project ‘Ecobalans’
• project ’Zoo kan het ook’

Mondriaan Stichting
•  selectie, overdracht en ontsluiting van de voormalige geologische en 

paleontologische collectie van de Universiteit van Amsterdam, van Artis naar 
Naturalis.

provincie Noord-Holland 
• vernieuwing van Artis  

~ geef om Artis 
hoofdstuk 4
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4.2 fondsenwerving (vervolg)

Prins Bernhard Cultuurfonds
• restauratie van het Apenhuis
• restauratie van het Vogelhuis
• restauratie van het Westerman Monument

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
• restauratie van het Apenhuis

Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming
• vernieuwing Fazanterie

~ geef om Artis 
hoofdstuk 4
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financieel 
verslag

5.1 financiën p. 64
 5.1.1 vermogensbeleid  p. 64
 5.1.2 boekjaar 2009  p. 65 
 5.1.3 begroting 2010  p. 70
5.2 jaarrekening  p. 72
 5.2.1 balans per 31 december 2009  p. 72
 5.2.2 winst- en verliesrekening over 2009  p. 74
 5.2.3 kasstroomoverzicht over 2009  p. 75
 5.2.4 toelichting op de balans en winst- en verliesrekening  p. 78
 5.2.5 toelichting op de balans  p. 84
 5.2.6 toelichting op de winst- en verliesrekening  p. 102
 5.2.7 overige gegevens  p. 109
 5.2.8 accountantsverklaring  p. 110
 5.2.9 nadere specificaties  p. 113

hoofdstuk 5



Wie mensapen wil zien, komt in Artis de gorilla’s, 
chimpansees en gibbons bekijken. 
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5.1 financiën

5.1.1 vermogensbeleid

continuïteitsreserve
Natura Artis Magistra streeft ernaar de gerealiseerde inkomsten zoveel als 
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. De verwachting is dat de 
continuïteitsreserve eind 2010 deze gewenste grootte zal hebben.

bestemmingsreserves
Naast de continuïteitsreserve vormt Artis 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.
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5.1 financiën (vervolg)

5.1.2 boekjaar 2009

Het jaar 2009 was geen gemakkelijk jaar voor Artis. De wereldwijde kredietcrisis 
was ook in Artis te voelen, door de afname van bezoekers en leden. Artis heeft in 
2009 ruim 1.208.000 (2008: 1.238.000) bezoekers verwelkomd, een kleine daling 
van 2%. Het aantal lidmaatschappen is voor het eerst in jaren afgenomen. Begin 
2009 had Artis nog ruim 81.000 leden. Aan het einde van het jaar bleef dit aantal 
steken op ruim 77.000. Een daling van 4,9%.

Onderstaand overzicht geeft in het kort de baten en lasten over 2009 weer.

2009 begroot 2009 2008

€ € €

baten

baten uit eigen 
fondsenwerving 1.552.494 610.000 683.956

subsidies van overheden 5.589.638 5.507.000 5.447.510

entreegelden 6.815.128 7.052.000 6.693.219

lidmaatschapsgelden 3.458.593 3.585.000 3.456.724

overige exploitatiebaten 2.879.390 2.782.000 3.007.195

20.295.243 19.536.000 19.288.604

lasten

besteed aan doelstelling 17.996.990 17.999.500 17.148.730

kosten eigen fondsenwerving 154.823 155.500 134.395

kosten beheer en 
administratie 1.035.682 1.176.000 899.627

19.187.495 19.331.000 18.182.752

resultaat boekjaar 1.107.748 205.000 1.105.852
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5.1 financiën (vervolg)

5.1.2 boekjaar 2009 (vervolg)

2009 begroot 2009 2008

in percentages:

besteed aan doelstelling 89% 92% 89%

eigen fondsenwerving 10% 25% 20%

beheer en administratie 5% 6% 5%

Het percentage besteed aan doelstellingen wordt berekend door de totale 
besteding aan de doelstelling te relateren aan het totaal van de baten. Doordat 
de totale baten in 2009 hoger waren dan begroot, is het percentage gedaald 
ten opzichte van de begroting. Artis streeft naar een percentage dat tussen 
85% en 95% ligt.

Het percentage eigen fondsenwerving wordt berekend door de kosten van 
eigen fondsenwerving te relateren aan de baten eigen fondsenwerving. Natura 
Artis Magistra conformeert zich aan de door het CBF vastgestelde norm dat dit 
percentage maximaal 25% mag bedragen. In 2009 is het percentage laag, te 
weten 10%. 

Het percentage beheer en administratie wordt berekend door de totale kosten 
van beheer en administratie te relateren aan de totale baten van Natura Artis 
Magistra. Artis streeft naar een percentage van 7% of minder. Uit onderzoek 
van de Transparantprijs (over jaarrekeningen 2008) blijkt dat de kosten van 
beheer en administratie bij verschillende deelnemers sterk uiteenlopen van 
0% tot 38% van de bestedingen, met een gemiddelde van 6,8%.
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5.1 financiën (vervolg)

5.1.2 boekjaar 2009 (vervolg)
vergelijking resultaat 2009 met het boekjaar 2008

Doordat Artis een genereuze nalatenschap ten deel viel, sluit het boekjaar 
2009 met een fors positief resultaat van € 1.108.000,-. Het grootste deel van 
dit resultaat (€ 908.000,-) wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves, in 
het bijzonder voor de Fazanterie. Deze reserve wordt gevormd met het doel 
dat de Fazanterie deels vernieuwd en deels gerenoveerd kan worden zonder 
dat daar externe financiering voor nodig is.

Het andere deel van het resultaat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve. 
De hoogte van deze reserve moet aan het einde van 2010 gelijk zijn aan de helft 
van de jaarlijkse personeelslasten. Na de dotatie van € 200.000,- bedraagt de 
continuïteitsreserve per 31 december 2009 € 3.200.000,-.

De totale opbrengsten 2009 stegen ten opzichte van vorig jaar met ruim  
€ 1.000.000,- tot € 20.295.000,-. Deze toename van 5,2% wordt grotendeels 
veroorzaakt door genoemde nalatenschap.

De kosten van salarissen, sociale lasten en pensioenpremies (inclusief dotaties 
en onttrekkingen aan diverse voorzieningen die betrekking hebben op 
personeel) zijn in 2009 ten opzichte van 2008 gestegen met € 28.000,- (0,3%) 
tot € 7.900.000,-. Doordat de kosten voor inhuur van extern personeel gedaald 
zijn met ruim € 125.000,-, zijn de totale personeelskosten verminderd ten 
opzichte van vorig boekjaar (-1,4%).

Over 2009 zijn de afschrijvingskosten toegenomen met € 390.000,-. Dit is een 
stijging van bijna 35% in vergelijking met voorgaand jaar. Daarnaast zijn de 
overige exploitatiekosten met € 740.000,- gestegen ten opzichte van 2008. 
Deze stijging is te splitsen in een toename van de kosten voor planmatig 
onderhoud en kleine aanpassingen aan gebouwen van € 1.183.000,- en een 
daling van alle overige kosten met € 443.000,-. Zo is bijvoorbeeld, dankzij de 
extra aandacht voor planmatig onderhoud, het dagelijks onderhoud 
(reparaties, calamiteiten) teruggelopen met € 238.000,-. 

Ook zijn de kosten voor energie en water gedaald met € 121.000,- (-9,6%).
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5.1 financiën (vervolg)

5.1.2 boekjaar 2009 (vervolg)
vergelijking resultaat 2009 met de begroting 2009

Het resultaat voor 2009 was geraamd op € 205.000,-. In werkelijkheid 
eindigde het jaar 2009 met een exploitatieresultaat van € 1.107.748,-. Een 
opmerkelijk hoge nalatenschap  heeft voornamelijk geleid tot de toename 
van het resultaat.

De totale opbrengsten zijn in 2009 € 760.000,- hoger dan begroot. De 
tegenvallende entree- en lidmaatschapsgelden, deze inkomsten bedroegen  
€ 360.000,- minder dan begroot, werden gecompenseerd door 
bovengenoemde nalatenschap.

De personeelskosten over 2009, bestaande uit salariskosten, pensioen- en 
sociale lasten en overige personeelskosten, bedroegen € 8.992.000,- en waren 
op alle fronten lager dan begroot (in totaal € 540.000 minder). De salariskosten 
bedroegen € 231.000,- minder dan begroot omdat onder andere € 155.000,- van 
de salariskosten is doorberekend aan projecten. De pensioen- en sociale lasten 
zijn € 183.000,- minder, omdat in de begroting uitgegaan was van een forse 
stijging in premies. De overige personeelskosten (€ 126.000,- minder) vielen 
mee, omdat de begrote post onvoorzien niet aangewend hoefde te worden.

De overige exploitatiekosten waren echter € 435.000,- hoger dan 
gebudgetteerd. De kosten van planmatig onderhoud en kleine aanpassingen 
aan gebouwen bedroegen in totaal ruim € 2.460.000,-. De overschrijding op 
het budget 2009 bedroeg € 780.000,-. Voor deze overschrijding is gekozen, 
omdat aan de ene kant de gunstige exploitatieresultaten over 2009 het 
mogelijk maakten deze uitgaven te doen en aan de andere kant op deze 
manier het aan een aantal gebouwen ontstane achterstallig onderhoud kon 
worden gereduceerd.

Deze stijging is opgevangen door aan een aantal onderdelen minder geld uit te 
geven, zoals dagelijks onderhoud (€ 185.000,- minder) en diverse algemene 
kosten (min € 290.000,-).



Ecobalans is een nieuwe manier van kijken naar de 
effecten van menselijk handelen op natuur en milieu. 
Niet alleen de lasten, maar ook de opbrengsten 
worden in kaart gebracht. Dit innovatieve VROM 
project werd ontwikkeld door Artis samen met de VU 
Amsterdam.
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5.1 financiën (vervolg)

5.1.3 begroting 2010

De begroting 2010 van Natura Artis Magistra ziet er als volgt uit.

 

begroot begroot

2010 2009 2009

 € € €

baten

baten uit eigen 
fondsenwerving 625.000 1.552.494 610.000

subsidies van overheden 5.520.000 5.589.638 5.507.000

entreegelden 7.062.000 6.815.128 7.052.000

lidmaatschapsgelden 3.525.000 3.458.593 3.585.000

overige exploitatiebaten 2.663.000 2.879.390 2.782.000

 19.395.000 20.295.243 19.536.000

 

lasten

besteed aan doelstelling 18.130.900 17.996.990 17.999.500

kosten eigen fondsenwerving 141.300 154.823 155.500

kosten beheer en 
administratie 980.800 1.035.682 1.176.000

 19.253.000 19.187.495 19.331.000

 

resultaat boekjaar 142.000 1.107.748 205.000

resultaatbestemming

begroot begroot

2010 2009 2009

 € € €

continuïteitsreserve 142.000 200.000 205.000

bestemmingsreserves 0 907.748 0

 

resultaat boekjaar 142.000 1.107.748 205.000
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5.1 financiën (vervolg)

5.1.3 begroting 2010 (vervolg)

Voor 2010 wordt het totale aantal bezoekers geraamd op 1.150.000. Dit is te 
splitsen in 615.000 dagbezoekers, waarvan 115.000 educatieve bezoekers en 
535.000 bezoeken van leden. Artis verwacht aan het einde van 2009 80.000 
leden te hebben. Per 1 januari 2010 is geen tariefsverhoging doorgevoerd.

Wat betreft de structurele subsidies van Gemeente Amsterdam wordt een 
kleine indexering verwacht. Nalatenschappen, schenkingen en giften worden 
altijd terughoudend geraamd.

Vanaf eind 2009 beheert Artis haar Parkzalen zelf. Na het opknappen van de 
Konings- en Tijgerzaal start Artis Evenementen per 1 februari 2010 met de 
exploitatie van de Artis-locaties. Omdat 2010 een aanloopjaar is, wordt slechts 
een deel van de beoogde jaarlijkse opbrengsten begroot.

De salariskosten 2010 worden begroot op € 8.222.000,-. Hierbij is rekening 
gehouden met de per 1 januari 2010 afgesproken cao salarisverhoging van 1,5% 
en een stijging van pensioenpremies en sociale lasten. De formatie van Artis zal 
niet toenemen.

De overige exploitatiekosten zijn geraamd op € 7.775.000,-. Dit is een kleine  
€ 700.000,- minder dan de overige exploitatiekosten van 2009. Deze afname 
wordt voor een groot gedeelte (€ 520.000,-) verklaard doordat in 2010 minder 
uitgegeven hoeft te worden aan planmatig onderhoud en kleine aanpassingen 
aan gebouwen en verblijven.

Doordat in 2010 een aanzienlijk project - namelijk de nieuwbouw van de nieuwe 
kweek van de Fazanterie - wordt gerealiseerd, nemen de afschrijvingen op 
gebouwen toe.

Het verwachte resultaat over 2010 bedraagt € 142.000,-.
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5.2 jaarrekening

5.2.1 balans per 31 december 2009

toelichting 31 december 2009 31 december 2008

€ € € €

activa

vaste activa

materiële vaste 
activa

levende have 5.2.5.1 1 1

gebouwen en 
dierverblijven 5.2.5.1 7.670.565 8.436.623

installaties, 
transportmiddelen 
en inventaris 5.2.5.1 2.379.767 1.956.923

in uitvoering 5.2.5.1 0 450.094

10.050.333 10.843.641

vlottende activa

voorraden 5.2.9.1.1 221.731 328.111

vorderingen

Gemeente 
Amsterdam 5.2.5.2 275.473 1.445.597

debiteuren 5.2.9.1.2 255.055 232.631

belastingen 309.100 342.109

overige vorderingen 
en overlopende 
activa 5.2.5.3 499.252 677.136

1.338.880 2.697.473

liquide middelen 5.2.9.1.3 5.907.379 1.663.601

totaal 17.518.323 15.532.826
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.1 balans per 31 december 2009 (vervolg)

toelichting 31 december 2009 31 december 2008

€ € € €

passiva

eigen vermogen

stichtingskapitaal 45 45

continuïteitsreserve 5.2.5.5 3.200.552 3.000.552

bestemmingsreserves 5.2.5.6 2.265.234 1.357.486

5.465.831 4.358.083

voorzieningen

pensioenvoorziening 5.2.5.7.1 499.337 511.702

voorziening FPU 5.2.5.7.1 110.243 196.585

WW-voorziening 5.2.5.7.2 475.398 545.087

ziekte en arbeids-
ongeschiktheid 5.2.5.7.2 383.163 254.591

personeelvoorziening 
c.q. reorganisatie-
voorziening 5.2.5.7.3 348.763 505.570

jubileumverplichtingen 5.2.5.7.4 106.639 101.842

1.923.543 2.115.377

langlopende schulden

langlopende leningen 5.2.5.8 2.624.207 2.926.097

lening Gemeente 
Amsterdam 5.2.5.8 177.074 184.157

2.801.281 3.110.254

kortlopende schulden

crediteuren 1.434.773 1.928.737

kortlopend deel 
langlopende leningen 5.2.5.8 308.973 308.973

belastingen & sociale 
verzekeringen 331.264 424.193

overige schulden en 
overlopende passiva 5.2.5.9 5.252.658 3.287.209

7.327.668 5.949.112

totaal 17.518.323 15.532.826

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.2 winst- en verliesrekening over 2009

toelichting 2009 begroot 2009 2008

€ € €

baten

baten uit eigen 
fondsenwerving 5.2.6.1 1.552.494 610.000 683.956

subsidies van 
overheden 5.2.6.2 5.589.638 5.507.000 5.447.510

entreegelden 6.815.128 7.052.000 6.693.219

lidmaatschapsgelden 3.458.593 3.585.000 3.456.724

overige 
exploitatiebaten 5.2.9.2.1 2.879.390 2.782.000 3.007.195

20.295.243 19.536.000 19.288.604

lasten

besteed aan 
doelstelling 5.2.6.3 17.996.990 17.999.500 17.148.730

kosten eigen 
fondsenwerving 5.2.6.1 154.823 155.500 134.395

kosten beheer en 
administratie 5.2.6.4 1.035.682 1.176.000 899.627

19.187.495 19.331.000 18.182.752

resultaat boekjaar 1.107.748 205.000 1.105.852

resultaatbestemming 2009 begroot 2009 2008

€ € €

continuïteitsreserve 5.2.5.5 200.000 205.000 455.852

bestemmingsreserves 5.2.5.6 907.748 0 650.000

resultaat boekjaar 1.107.748 205.000 1.105.852

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5



75

jaarverslag 2009 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5

5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.3 kasstroomoverzicht over 2009
Dit kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

toelichting 2009 2008

in duizenden € € € € €

kasstroom uit operationele 
activiteiten

resultaat boekjaar 1.108 1.106

aanpassingen voor:

afschrijvingen op materiële vaste 
activa 5.2.9.2.2 1.517 1.123

dotatie/(onttrekking) voorzieningen 5.2.5.7 -192 141

1.325 1.264

verandering in werkkapitaal: 5.2.5.3 en 

5.2.9.1.2(toename)/afname vorderingen 1.358 -799

(toename)/afname voorraden 5.2.9.1.1 106 -130

toename/(afname) kortlopende 
schulden 5.2.5.9 1.378 317

2.842 -612

netto kasstroom uit operationele 
activiteiten 5.275 1.758

kasstroom uit 
investeringsactiviteiten

investeringen in materiële vaste 
activa 5.2.5.1 -723 -3.909

kasstroom uit 
financieringsactiviteiten

aflossing langlopende schulden 5.2.5.8 -309 -309

toename/(afname) geldmiddelen 4.243 -2.460
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.3 kasstroomoverzicht over 2009 (vervolg)
Dit kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

toelichting 2009 2008

in duizenden € € €

mutatie geldmiddelen

geldmiddelen per 1 januari 5.2.9.1.3 1.664 4.124

toename/(afname) 
geldmiddelen 4.243 -2.460

geldmiddelen per 31 
december 5.2.9.1.3 5.907 1.664
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Het imposante Westerman Monument dat de 
Hollandse Tuin al 118 jaar overziet, is gerestaureerd. 
Oude verflagen zijn verwijderd, het verguldsel is 
vernieuwd, een wijsvinger is weer aangezet en een 
leeuwenoog is hersteld.
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.4 toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

grondslagen voor waardering van activa en passiva

5.2.4.1 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.
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.4  toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (vervolg)

grondslagen voor waardering van activa en passiva (vervolg) 

5.2.4.2 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 2009 van de uitbreiding Plantage Doklaan 
bedraagt € 1.702.676,- (historische kostprijs: € 3.403.352,-). De boekwaarde 
ultimo boekjaar van het Flamingorestaurant bedraagt € 184.157,- (historische 
kostprijs € 1.041.639,-).

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 (voor zover niet gesubsidieerd) 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.
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.4  toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (vervolg)

grondslagen voor waardering van activa en passiva (vervolg)

5.2.4.2 materiële vaste activa (vervolg)

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 
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.

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

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

5.2.4.5 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.
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.4  toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (vervolg)

grondslagen voor waardering van activa en passiva (vervolg)

5.2.4.6 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.

Pensioenvoorzieningen worden bepaald op basis van actuariële grondslagen 
tegen contante waarde. 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.
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.4  toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (vervolg)

grondslagen voor bepaling van het resultaat

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 die 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 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.



Dankzij een subsidie van de provincie mogen alle 
scholieren uit Noord-Holland voor € 2,50 naar Artis. 
En leren ze alles over de natuur, cultuur, dieren en 
planten in Artis. 
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans

5.2.5.1 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 
2008

aanschaffings-
waarde 1 16.277.880 3.953.719 450.094 20.681.694

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -7.841.257 -1.996.796 0 -9.838.053

boekwaarde 1 8.436.623 1.956.923 450.094 10.843.641

mutaties 2009

investeringen 0 93.498 1.080.139 -450.094 723.543

afschrijvingen in 
boekjaar 0 -859.556 -657.295 0 -1.516.851

0 -766.058 422.844 -450.094 -793.308

31 december 
2009

aanschaffings-
waarde 1 16.371.378 5.033.858 0 21.405.237

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -8.700.813 -2.654.091 0 -11.354.904

boekwaarde 1 7.670.565 2.379.767 0 10.050.333

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

5.2.5.1 materiële vaste activa (vervolg)

€ €

de investeringen gedaan in 2009 
betreffen

gebouwen en dierverblijven

afrekening verbouwing de Volharding 60.318

schuifdeuren dienstencentrum 33.180

totaal investeringen in gebouwen en 
dierverblijven 93.498

installaties, transportmiddelen en 
inventaris

waterbehandelingsinstallatie 
zeeleeuwen 786.405

alarminstallaties en toegangssystemen 144.750

inventaris 77.961

hard- en software 30.681

transportmiddelen 25.800

parkeersysteem 14.542

totaal investeringen in installaties, 
transportmiddelen en inventaris 1.080.139
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

5.2.5.1 materiële vaste activa (vervolg)

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

31 december 
2008

uitgaven in 
2009/

ontvangen 
subsidies in 

2009

opgeleverde 
investeringen/

nog te 
besteden 
subsidies

31 december 
2009

€ € € €

microZoo 623.855 550.252 0 1.174.107

voorbereidings-
kosten Masterplan 484.804 452.115 0 936.919

parkeergarage 150.354 347.503 0 497.857

apenhuis 60.277 428.497 0 488.774

vogelhuis 60.277 428.497 0 488.774

groote museum 0 221.300 0 221.300

kennisplein 139.397 65.837 0 205.234

gorilla buitenverblijf 33.667 71.371 0 105.038

fazanterie 0 98.329 0 98.329

welgelegen 0 64.791 0 64.791

quarantaines 0 36.840 0 36.840
waterzuiverings-
installatie zeeleeuwen 187.854 598.551 -786.405 0

overige* 17.246 -17.246 0 0

totaal uitgaven 1.757.731 3.346.637 -786.405 4.317.963

af: ontvangen 
doelsubsidies -1.307.637 -5.153.719 0 -6.461.356

bij: nog te besteden

doelsubsidies** 0 0 2.143.393 2.143.393

investeringswaarde 450.094 -1.807.082 1.356.988 0

*    De overige materiële vaste activa zijn voorbereidingen geweest op investeringen die geen doorgang 

hebben gevonden. Om deze reden zijn de gemaakte kosten afgeboekt ten laste van het resultaat.

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

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

5.2.5.1 materiële vaste activa (vervolg)
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 
2008

Aanschaffings-
waarde 1 14.433.771 2.320.976 450.094 17.204.842

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -7.795.154 -1.055.097 0 -8.850.251

boekwaarde 1 6.638.617 1.265.879 450.094 8.354.591

mutaties 2009

investeringen 0 0 989.680 -450.094 539.586

afschrijvingen 
in boekjaar 0 -671.299 -462.496 0 -1.133.795

0 -671.299 527.184 -450.094 -594.209

31 december 
2009

aanschaffings-
waarde 1 14.433.771 3.310.656 0 17.744.428

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -8.466.453 -1.517.593 -9.984.046

boekwaarde 1 5.967.318 1.793.063 0 7.760.382

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

5.2.5.1 materiële vaste activa (vervolg)
De hieronder genoemde materiële vaste activa zijn nodig voor de 
bedrijfsvoering en betreffen met name investeringen gedaan voor het creëren 
van werkplekken voor de Artis-medewerkers:

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 2008

aanschaffingswaarde 1.844.109 1.632.743 0 3.476.852

cumulatieve 
afschrijvingen -46.103 -941.699 0 -987.802

boekwaarde 1.798.006 691.044 0 2.489.050

mutaties 2009

investeringen 93.498 90.459 0 183.957

afschrijvingen in 
boekjaar -188.256 -194.799 0 -383.055

-94.758 -104.340 0 -199.098

31 december 2009

aanschaffingswaarde 1.937.607 1.723.202 0 3.660.809

cumulatieve
afschrijvingen -234.359 -1.136.498 0 -1.370.857

boekwaarde 1.703.248 586.704 0 2.289.952

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

5.2.5.2 vorderingen Gemeente Amsterdam

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 accountantsverklaring met betrekking tot de 
jaarrekening over het betreffende jaar.

Tegenover de ultimo 2008 opgenomen vordering op de Gemeente 
Amsterdam betreffende incidentele toekenningen voor uit te voeren 
Masterplanprojecten, zijn voorzieningen c.q. verplichtingen voor het nog uit te 
voeren gedeelte van genoemde projecten opgenomen. 

31 december 2009 31 december 2008

€ €

afrekening structurele subsidies 275.473 285.461

incidentele toekenningen:

subsidie Masterplan 0 1.147.636

subsidie ter versterking van het eigen 
vermogen 2005-2008

-0 12.500

boekwaarde 275.473 1.445.597

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

5.2.5.3 overige vorderingen en overlopende activa

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5

31 december 
2009

31 december 
2008

€ €

afrekening pacht horeca 111.987 153.670

energieverbruik derden 95.974 53.616

in te houden premie ziektekostenverzekering 65.711 0

interest 63.208 3.892

teruggaaf energiebelasting 46.396 47.424

verzekeringspremies 23.559 23.300

vergoeding energie warmtekracht 20.157 82.734

afvoer vuil derden 18.960 15.390

vooruitbetaalde onderhoudscontracten 14.064 0

Arbo Unie contract 9.857 13.843

vooruitbetaalde abonnementen 9.236 0

erflatingen en legaten 7.271 131.251

subsidie Ministerie LNV Kennisarena’s 0 48.038

subsidie Maatschappelijke Org. en Milieu 0 29.072

subsidie Ministerie LNV Europa Natuurlijk 0 24.902

verkopen op rekening 0 22.547

diversen 12.872 27.457

499.252 677.136

Onder de post overige vorderingen en overlopende activa zijn per 31 december 
2009 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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Wie eenmaal in het Planetarium is geweest, bekijkt 
de nachtelijke hemel met andere ogen. 
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

5.2.5.4 liquide middelen
De in de balans opgenomen liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

5.2.5.5 continuïteitsreserves
Het verloop van continuïteitsreserve is als volgt:

Het boekjaar 2009 wordt afgesloten met een resultaat van € 1.107.748,-.  
Een deel van het resultaat, € 907.748, wordt toegevoegd aan een 
bestemmingsreserve. Het restant van het resultaat wordt gedoteerd aan de 
continuïteitsreserve. De afspraak met Gemeente Amsterdam is dat deze 
reserve eind 2010 de helft van de jaarlijkse personeelskosten bedraagt. Om dit 
te bereiken moet het komende jaar in totaal nog een bedrag van ruim  
€ 600.000,- toegevoegd worden aan de reserve.

5.2.5.6 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.

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5

continuïteitsreserve

€

stand per 31 december 2008 3.000.552

bij: uit resultaat boekjaar 2009 200.000

stand per 31 december 2009 3.200.552
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

Het aanpassen van het Gorillaverblijf wordt voorbereid en mogelijk in drie 
delen in 2011 en 2012 gerealiseerd. Wanneer in de Gorillagroep meer jongen 
geboren worden, is de noodzaak om separatiemogelijkheden te maken van 
steeds groter belang. 

De volières van de Fazanterie zijn hoognodig aan vervanging toe. Het plan is om 
deze zoveel als mogelijk in oude staat te herstellen door ze rond van vorm en 
hoger te maken. Hierdoor kan een veelzijdige vogelcollectie in de Fazanterie 
gehuisvest worden. 

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5

stand 
31-12-2008

onttrekking 
2009

dotatie 2009 stand 
31-12-2009

€ € € €

waterzuiverings-
installatie 
zeeleeuwen 350.000 -78.641 0 271.359

waterkwaliteit 
algemeen 43.711 0 0 43.711

gorillaverblijf 500.000 -105.038 0 394.962

ijsberen- / 
brilberenverblijf 113.775 -22.203 0 91.572

fazanterie 350.000 -88.329 1.201.959 1.463.630

totaal 1.357.486 -294.211 1.201.959 2.265.234

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves betreffen afschrijvingen op de 
per dierverblijf gedane investeringen.
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

5.2.5.7 voorzieningen

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

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 4,5% (2008: 5%)
• sterftetabel GBM/GBV 2000-2005
• leeftijdsterugstelling man 2 jaar
• leeftijdsterugstelling vrouw 2 jaar
• partnerpensioen van 70%
- indexatie 2%

~  financieel verslag 
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pensioenen FPU

€ €

stand per 31 december 
2008 511.702 196.585

onttrekkingen wegens 
uitkeringen -85.330 -83.819

426.372 112.766

mutatie boekjaar 72.965 -2.523

stand per 31 december 
2009 499.337 110.243
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

5.2.5.7.1 voorzieningen pensioenen en FPU (vervolg)
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%. Alle 
verwachte optanten voor deze regeling tot 2012 zijn opgenomen in de voorziening.

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

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5

WW ziekte en arbeids-
ongeschiktheid

€ €

stand per 31 december 2008 545.087 254.591

onttrekkingen wegens uitkeringen -7.537 -36.802

537.550 217.789

mutatie boekjaar -62.152 165.374

stand per 31 december 2009 475.398 383.163

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 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 2010 voorzover betrouwbaar in te schatten 
opgenomen in de voorziening.

De voorziening Ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft een kortlopend karakter.
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

5.2.5.7.3 personeelvoorziening
Voor medewerkers met een afvloeiïngsregeling waarover individuele afspraken 
zijn gemaakt is een personeelsvoorziening getroffen.

Het verloop van de personeelvoorziening is als volgt:

personeelsvoorziening

€

stand per 31 december 2008 505.570

onttrekkingen wegens uitkeringen -156.807

348.763

mutatie boekjaar 0

stand per 31 december 2009 348.763

De voorziening heeft overwegend een kortlopend karakter.

5.2.5.7.4 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 zal een globale 
doorrekening van de voorziening plaatsvinden waardoor vastgesteld kan 
worden of de voorziening substantieel afwijkt van de realiteit. In 2009 heeft dit 
tot een dotatie van € 4.797,- aan de voorziening geleid.

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

5.2.5.8 langlopende schulden

geldgever resterende 
looptijd

rente hoofdsom

jaar 2009 €

ING Real Estate 10 6,15% 3.403.352

ING Real Estate 12 7,30% 1.134.451

Gemeente Amsterdam 26 4,00% 354.150

ING 8 5,20% 750.000

geldgever stand per 
31-12-2009

aflossings-
verplichting- 

en 2010

looptijd 
1 tot 5 jaar

resterende 
looptijd  

> 5 jaar

stand per 
31-12-2008

€ € € € €

ING Real Estate 1.531.513 170.167 680.668 850.845 1.701.679

ING Real Estate 623.944 56.723 226.892 397.052 680.668

Gemeente 
Amsterdam 177.074 7.083 28.332 148.742 184.157

ING 468.750 75.000 300.000 168.750 543.750

2.801.281 308.973 1.235.892 1.565.389 3.110.254

De stand per 31 december 2009 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. 

~  financieel verslag 
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

5.2.5.8 langlopende schulden (vervolg)
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.

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5



Onder toeziend oog van zijn moeder en het publiek, 
ging de jonge zeeleeuw voor het eerst het  water in. 
Zeeleeuwen worden op het droge geboren en leren 
pas later zwemmen. 
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

5.2.5.9 overige schulden en overlopende passiva
 

31 december 2009 31 december 2008

€ €

vooruitontvangen subsidies 
Masterplan 2.143.393 0

vooruitontvangen 
lidmaatschapsgelden 1.540.814 1.436.624

vakantiedagen 332.920 365.791

vakantiegelden 265.010 254.248

reservering voor kosten 
tentoonstellingen 256.490 211.397

vooruitontvangen bedragen adoptie 
dieren en groen 143.598 160.367

waterzuiveringskosten 90.000 116.433

gas 85.000 120.607

kennisarena’s 70.848 0

af te dragen aan derden 63.859 11.620

elektriciteit 48.061 76.109

de Ontmoeting 32.000 0

accountantskosten 25.000 15.000

waarborgsom 22.689 22.689

rente lening 22.088 8.222

jaarverslag 20.000 20.000

extern personeel 17.215 12.575

beveiliging en schoonmaak 15.035 14.121

portikosten 12.720 16.762

planmatig onderhoud 12.627 206.750

nog te ontvangen facturen 0 132.008

diversen 33.291 85.886

5.252.658 3.287.209

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.5 toelichting op de balans (vervolg)

5.2.5.10 niet in de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen

5.2.5.10.1 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. Op 11 februari 2010 
heeft de BankGiro Loterij bekend gemaakt uit de afdracht van de loterijen 
2009 een bedrag van € 1.500.000,- toe te kennen aan Natura Artis Magistra.  
Het bedrag is bestemd voor de renovatie van het Groote Museum. De 
verwachting is dat de komende twee jaren Artis eenzelfde bedrag per jaar 
wordt gegund.

5.2.5.10.2 financiële verplichtingen
In 2009 is voor € 315.000,- verplichtingen aangegaan voor onderhouds- en 
investeringsprojecten. Deze projecten worden in de eerste helft van 
2010 opgeleverd.

~  financieel verslag 
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.6 toelichting op de winst- en verliesrekening

bestemming

lasten

doel-
stelling

eigen 
fondsen-

werving

beheer 
en 

admini-
stratie

totaal 
2009

begroot
2009

totaal 
2008

€ € € € € €

salariskosten 5.669.115 62.212 557.390 6.288.717 6.519.500 6.124.761

sociale lasten en 
pensioenpremies 1.475.712 16.175 119.570 1.611.457 1.794.500 1.293.489

overige 
personeelskosten 1.092.078 0 0 1.092.078 1.217.500 1.245.046

mutatie 
personeel-
voorziening 0 0 0 0 0 454.028

afschrijving en 
rente 1.726.805 0 0 1.726.805 1.766.500 1.337.200

overige 
exploitatiekosten 8.033.280 76.436 358.722 8.468.438 8.033.000 7.728.228

17.996.990 154.823 1.035.682 19.187.495 19.331.000 18.182.752

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.6 toelichting op de winst- en verliesrekening (vervolg)

5.2.6.1 baten uit eigen fondsenwerving

2009
begroot

2009 2008

€ € €

baten uit eigen 
fondsenwerving

adoptie dieren en groen 409.552 410.000 399.422

donaties en giften 29.690 50.000 37.785

schenkingen 20.515 50.000 34.345

sponsoring en advertenties 17.407 0 0

nalatenschappen en legaten 1.075.330 100.000 212.403

1.552.494 610.000 683.955

lasten uit eigen fondsenwerving

directe verwervingskosten 78.387 75.000 71.298

uitvoeringskosten 76.436 80.500 63.097

154.823 155.500 134.395

lasten uit eigen 
fondsenwerving in % van baten 
uit eigen fondsenwerving 10% 25% 20%

netto baten uit eigen 
fondsenwerving 1.397.671 454.500 549.560

Het beleid van Natura Artis Magistra is om door middel van sturing de 
verhouding tussen de kosten en opbrengsten uit eigen fondsenwerving onder 
de CBF-norm van 25% te houden.

~  financieel verslag 
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.6 toelichting op de winst- en verliesrekening (vervolg)

5.2.6.2 subsidies van overheden

2009
begroot

2009 2008

€ € €

subsidies Gemeente Amsterdam

exploitatiesubsidie 4.243.271 4.225.000 4.164.760

subsidie onderhoudskosten 1.266.179 1.262.000 1.242.750

overige subsidies 80.188 20.000 40.000

5.589.638 5.507.000 5.447.510

5.2.6.3 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.

2009
begroot

2009 2008

€ € €

baten

totale baten 20.295.243 19.536.000 19.288.604

lasten

besteed aan doelstelling 17.996.990 17.999.500 17.148.730

besteding aan doelstelling in % 
van totale baten 89% 92% 89%

~  financieel verslag 
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Voor het Groote Museum, waar Artis ooit begon, was 
deze winter een ijsbaan. De allereerste in de 
geschiedenis van Artis. Een fantastisch gezicht. 
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.6 toelichting op de winst- en verliesrekening (vervolg)

5.2.6.4 beheer en administratie
Onder “beheer en administratie” zijn de volledige personeelskosten van 
directie en de afdeling Planning & Control (bestaande uit Financiële 
Administratie en ICT) verantwoord. Daarnaast de helft van de 
personeelskosten van de afdeling Managementassistentie en Beleid en een 
kwart van de personeelskosten van de afdeling Personeel & Organisatie. Deze 
verdeling is gehanteerd omdat de laatste twee afdelingen voor respectievelijk 
50% en 75% voor de doelstelling van Natura Artis Magistra werken. Vervolgens 
zijn de directe kosten voor automatisering, accountants, banken, 
verzekeringen, salarisverwerking en juridische adviezen opgenomen onder de 
post “beheer en administratie”.

2009
begroot

2009 2008

€ € €

salariskosten 557.390 544.500 456.584

sociale lasten en pensioenpremies 119.570 105.500 98.058

overige personeelskosten 0 165.000 0

overige exploitatiekosten 358.722 361.000 344.985

1.035.682 1.176.000 899.627

beheer en administratie in % van 
totale baten 5% 6% 5%

 

~  financieel verslag 
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.6 toelichting op de winst- en verliesrekening (vervolg)

5.2.6.5 personeelskosten

2009 begroot 2009 2008

€ € €

salarissen inclusief toeslagen 6.472.187 6.519.500 6.223.585

mutatie gereserveerde 
vakantiedagen -28.834 0 -60.783

doorberekende salariskosten -154.636 0 -38.041

salariskosten 6.288.717 6.519.500 6.124.761

sociale lasten 718.695 788.000 565.052

mutatie WW-voorziening -62.152 50.000 -5.845

mutatie voorziening ziekte en 
arbeidsongeschiktheid 165.374 50.000 109.092

pensioenpremies 719.098 856.500 635.423

mutaties voorziening FPU -2.523 25.000 1.858

mutatie pensioenvoorziening 72.965 25.000 -12.091

sociale lasten en 
pensioenpremies 1.611.457 1.794.500 1.293.489

salarissen, sociale lasten en 
pensioenpremies 7.900.174 8.314.000 7.418.250

kosten extern personeel 674.166 672.500 800.067

studie- en opleidingskosten 204.717 175.000 158.595

overige personeelskosten 213.195 370.000 286.384

overige personeelskosten 1.092.078 1.217.500 1.245.046

mutatie personeel- en 
reorganisatievoorziening 0 0 454.028

totaal personeelskosten 8.992.252 9.531.500 9.117.324

~  financieel verslag 
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.6 toelichting op de winst- en verliesrekening (vervolg)

5.2.6.5 personeelskosten (vervolg)
Gedurende het jaar 2009 zijn gemiddeld 172 fte’s (fulltime equivalents berekend 
op basis van het aantal SVW dagen), inclusief oproepkrachten, exclusief extern 
personeel, in dienst. In 2008 waren gemiddeld 158 fte’s in dienst. 

De bezoldiging van de directeur bedraagt inclusief werkgeverslasten met 
betrekking tot ziektekosten en pensioenen in 2009: € 132.241  
(2008: € 129.654). De leden van het bestuur ontvangen in deze hoedanigheid 
geen bezoldiging. 

Een redelijke vergoeding voor de door hen gemaakte kosten ten behoeve van 
Natura Artis Magistra wordt toegestaan. Deze kosten bestonden in 2009 
uitsluitend uit reiskosten en bedroegen in totaal € 102,60.

5.2.6.6 afschrijving en rente

rentelasten en afschrijvingen 2009 begroot 2009 2008

€ € €

betaalde rente 209.954 195.500 214.149

afschrijvingen 1.516.851 1.571.000 1.123.051

1.726.805 1.766.500 1.337.200

rentebaten 2009 begroot 2009 2008

€ € €

ontvangen rente 86.133 50.000 97.355

86.133 50.000 97.355

De rentebaten zijn verantwoord onder de post overige exploitatiebaten.

~  financieel verslag 
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.7 overige gegevens

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

5.2.7.2   voorstel resultaatbestemming 2009
Voorgesteld wordt het resultaat van € 1.107.748 over 2009 voor een deel 
(€ 907.748) ten gunste te brengen van de bestemmingsreserves en het 
resterende saldo van € 200.000 ten gunste te brengen van de 
continuïteitsreserve. Dit voorstel is al in de jaarrekening verwerkt.
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110

5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.8 accountantsverklaring

verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag op pagina 72 tot en met 108 opgenomen jaarrekening 
2009 van Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk 
Zoölogisch Genootschap “Natura Artis Magistra” te Amsterdam bestaande uit 
de balans per 31 december 2009 en de winst-en-verliesrekening over 2009 met 
de toelichting gecontroleerd.

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, 
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende 
Instellingen”. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, 
invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor 
het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en 
resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen 
voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de 
gegeven omstandigheden redelijk zijn.

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. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de 
voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig 
te plannen en uit te voeren 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 
keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele 
oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van 
de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In 
die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van 
en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante 
interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen 
maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden 
adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de 
effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting.  >>

~  financieel verslag 
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.8 accountantsverklaring (vervolg)

Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid 
van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de 
redelijkheid van schattingen die de directie van de stichting heeft gemaakt, 
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 als basis voor ons oordeel.

oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting tot Instandhouding van de 
Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap “Natura Artis Magistra” 
per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 
“Fondsenwervende Instellingen”.
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van 
regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW 
melden 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, 7 juli 2010
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
drs. J.L. Sebel RA

~  financieel verslag 
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Artis sluit met haar educatieve visie actief aan bij 
de ervarings- en belevingswereld van jongeren. 
Thema’s als duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, 
water- en luchtkwaliteit en gezond en duurzaam 
voedsel worden op een aantrekkelijke manier 
overgebracht.
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.9    nadere specificaties

5.2.9.1      specificaties bij de balans per 31 december 2009

5.2.9.1.1 voorraden

31 december 
2009

31 december 
2008

€ €

magazijnvoorraden:

voorraad voedingsmiddelen en emballage 121.498 134.968

voorraad voor verkoop:

boeken, gidsen, tijdschriftbanden, 
winkelvoorraad 100.233 193.143

221.731 328.111

af:

voorziening incourante voorraden 0 0

221.731 328.111
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.9    nadere specificaties (vervolg)

5.2.9.1      specificaties bij de balans per 31 december 2009 (vervolg)

5.2.9.1.2  vorderingen 
debiteuren

31 december 2009 31 december 2008

€ €

debiteuren 277.055 252.631

af:

voorziening dubieuze debiteuren -22.000 -20.000

255.055 232.631

5.2.9.1.3  liquide middelen

31 december 2009 31 december 2008

€ €

ING deposito’s 0 1.000.010

Postbank rekening-
courantrekeningen 0 313.260

ING rekening-courantrekeningen 294.028 231.286

Fortis rekening-courantrekening 51.187 26.738

ING spaarrekeningen 5.479.815 0

kasgelden 21.902 32.906

kruisposten 60.447 59.401

5.907.379 1.663.601

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.9    nadere specificaties (vervolg)

5.2.9.2     specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2009

5.2.9.2.1   overige exploitatiebaten

2009 begroot 2009 2008     

€ € €

opbrengsten parkeerterrein 840.359 825.000 831.728

verpachting horeca 741.943 825.000 783.670

huur studio’s 327.190 310.000 310.113

doorberekende kosten energie en 
water 198.344 135.000 166.728

omzet Artis-winkel 163.632 190.000 194.499

verkoop Artis-gidsen 129.671 85.000 79.500

interestbaten 86.133 50.000 97.355

verpachting souvenirkiosk 62.520 75.000 67.357

teruggave energiebelasting 46.396 0 217.689

bijdrage Universiteit van Amsterdam 45.378 45.500 45.378

verpachting Zoo Foto 44.780 44.000 43.690

verkoop Artis de Partis 41.727 50.000 48.138

bijdrage leerstoel Artis 35.000 35.000 0

huur European Zoos and Aquaria 
Foundation 24.993 24.000 24.000

doorberekende afvalkosten 18.960 15.000 15.390

vergoeding bedrijfswoningen 15.876 24.500 24.568

cursussen en lezingen 9.850 12.000 11.892

locatievergoedingen 6.012 5.000 16.750

opbrengst speelattributen 1.285 2.000 5.128

mini symposium Wyeth 4.953 0 4.953

diverse exploitatiebaten 34.388 30.000 18.669

2.879.390 2.782.000 3.007.195

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.9    nadere specificaties (vervolg)

5.2.9.2      specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2009 (vervolg)

5.2.9.2.2  afschrijving en rente

2009 begroot 2009 2008

€ € €

afschrijving gebouwen 581.500 691.000 409.360

afschrijving uitbreiding Plantage 
Doklaan 278.056 278.000 278.056

afschrijving installaties, inventaris en 
transportmiddelen 529.963 456.000 319.187

afschrijving 
automatiseringsapparatuur 127.332 146.000 116.448

totaal afschrijvingslasten 1.516.851 1.571.000 1.123.051

rente lening uitbreiding Plantage 
Doklaan 170.164 157.000 171.909

rente lening Volharding 30.140 30.500 33.962

rente investeringskostenvergoeding 9.650 8.000 8.278

totaal rentelasten 209.954 195.500 214.149

totaal afschrijvingen en rentelasten 1.726.805 1.766.500 1.337.200

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5
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5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.9      nadere specificaties (vervolg)

5.2.9.2       specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2009 (vervolg)

5.2.9.2.3   overige exploitatiekosten

2009 begroot 2009 2008

€ € €

planmatig onderhoud en renovaties 2.467.067 1.686.000 1.284.161

energie en water 1.134.338 1.161.000 1.255.462

voedsel en bodembedekkers 469.173 390.000 429.995

communicatie en marketing 462.947 525.000 570.001

uitbestede schoonmaak 454.966 430.000 442.972

dienstencentrum (o.a. 
kantoorartikelen, gereedschappen, 
schoonmaakmiddelen en kleding) 397.690 370.500 384.080

educatie en evenementen 343.421 242.500 243.926

dagelijks onderhoud 210.133 395.000 447.654

belastingen 165.246 200.000 206.137

telefoonkosten 164.932 175.000 191.720

dier & plant 157.975 246.000 238.920

kosten Jour Fixe adviseurs 135.607 175.000 146.888

vuilafvoer 125.978 140.000 152.860

veterinaire kosten 119.674 123.000 109.890

advieskosten 116.387 107.500 185.711

portikosten 110.873 105.000 114.547

automatiseringskosten 107.822 105.000 97.479

assurantiën 107.386 90.000 95.926

bijdrage in kosten tentoonstelling 
Zoölogisch Museum 105.471 75.000 87.743

beveiliging en brandpreventie 92.082 70.000 103.947

transporteren 7.449.168 6.811.500 6.790.019

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5
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2009 begroot 2009 2008

transporteren 7.449.168 6.811.500 6.790.019

transportkosten dieren 88.039 85.500 66.210

coördinatiekosten 
horecavernieuwingen 83.128 58.500 0

Artis de Partis 79.650 70.000 36.800

artikelen Artis-winkel 75.162 75.000 62.166

congressen en reis- en 
verblijfkosten 68.343 50.000 31.283

natuurbehoud, dierprojecten en 
duurzaamheid 59.705 70.000 0

lidmaatschappen 58.202 58.000 66.514

parkeersysteem en –terrein 55.837 15.000 64.182

programma- en 
tentoonstellingskosten Planetarium 52.835 65.000 70.631

accountantskosten 50.700 35.000 26.825

kosten kassa- en ledensysteem 46.848 35.000 67.618

Artis-gids 43.419 28.000 14.280

transportmiddelen 37.424 42.000 34.260

gebouwbeheersysteem 33.190 50.000 63.513

bankkosten en provisie 26.253 33.500 27.887

diverse algemene kosten 160.535 451.000 306.040

8.468.438 8.033.000 7.728.228

belastingen
Hieronder zijn begrepen het Rioolafvoerrecht, de bijdrage Waterzuiveringskosten, 
Waterschapsbelasting, Reclamebelasting, evenals de Onroerend Zaakbelasting 
zowel voor het feitelijk gebruik als voor het zakelijk recht.

5.2 jaarrekening (vervolg)

5.2.9      nadere specificaties (vervolg)

5.2.9.2       specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2009 (vervolg)

5.2.9.2.3   overige exploitatiekosten (vervolg)

~  financieel verslag 
hoofdstuk 5



Olifantenstier Nikolai kwam naar Artis uit Hannover 
in het kader van het Europese fokprogramma. 
In 2009 was hij weer even terug in Artis om Thong 
Tai te dekken. 
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1018 CZ Amsterdam
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redactie
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art direction & vormgeving
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tekstbijdragen
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bijlage organisatie

overige maatschappelijke functies van de bestuursleden

voorzitter
Frank de Grave
• bestuursadviseur Twynstra Gudde adviseurs en managers
• 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
• voorzitter Raad van Toezicht Omroeporganisatie RVU
• voorzitter Raad van Toezicht EDUCOM
• voorzitter Raad van Toezicht Verwey-Jonker Instituut 
• voorzitter Raad van Toezicht Felix Meritis
• voorzitter Raad van Advies Omale BV
• voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie De Key 

penningmeester
Henk Hofstee
• penningmeester Olfert Dapper Stichting
• voorzitter Bestuur Regionaal TechnoCentrum Amsterdam

Kees de Boo
• lid Bestuur Centraal Fonds Volkshuisvesting 
• lid Bestuur ROZ/IPD Vastgoedindex
• lid Raad van Commissarissen Vesteda 

Uri Coronel
• voorzitter AFC Ajax
• voorzitter VNO NCW Regio Amsterdam
• lid Raad van Commissarissen Amsterdam Arena
• lid Raad van Commissarissen verzekeringsbedrijf gem. Amsterdam
• lid Bestuur Fonds Gehandicaptensport
• lid Bestuur Alzheimercentrum VUmc
• lid Algemeen Bestuur Kamer van Koophandel Amsterdam 
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bijlage organisatie (vervolg)

overige maatschappelijke functies van de bestuursleden 
(vervolg)

Teije de Jong
•  emeritus-hoogleraar astrofysica aan het Sterrenkundig Instituut van de 

Universiteit van Amsterdam
•  voorzitter van de Beoordelingscommissie Investeringen – Middelgroot van 

het gebied Exacte Wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek

Pepi Rozendaal
• vice-voorzitter Raad van Toezicht Veerstichting
• lid Bestuur SIFE Nederland
• lid Jury Young Captain Award

Cees Vervoorn
•  voorzitter van het Domein Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool  

van Amsterdam
• lid Raad van Toezicht Rabobank Wielerploegen
• lid Raad van Toezicht Topsport Amsterdam
•  lid Raad van Advies test- en meetcentrum RCA 

(Revalidatie Centrum Amsterdam) 

overige maatschappelijke functies van de directie

directeur
Haig Balian
• lid Bestuur Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
• lid Raad van Toezicht IUCN Nederlands Comité
• lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen
• mededirecteur/aandeelhouder Minerva bioscopen


