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Het transformatieproces van een rups in  
een vlinder blijft een bijzonder fenomeen.  
Een dier met twee gezichten. 
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In 2010 is Artis begonnen met de gefaseerde 
restauratie van het rijksmonument de Fazanterie.
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07~ bericht van Raad van Toezicht en directie

Geachte lezer, Amsterdam, 10  juni 2011

Artis is een instituut van nationaal belang. Een kennistuin die bezoekers bewust 
maakt van de natuur, de samenhang tussen natuur en cultuur, en de rol die de 
mens in dit samenspel inneemt. Een platform waar publiek, scholen, bedrijven, 
universiteiten en beleidsmakers elkaar ontmoeten en inspireren. Dát is de rol 
die Natura Artis Magistra nu en in de toekomst wil spelen. 
Om dat mogelijk te maken, is er een plan gemaakt, waardoor Artis ook in de 
toekomst haar maatschappelijke taken kan vervullen, onder de noemer: Artis 
Vernieuwt. Vóór 2010 zijn al veel voorbereidingen voor de vernieuwing 
getroffen. Zo is onder meer achterstallig onderhoud weggewerkt, zowel in de 
gebouwen als in het groen van het park, en zijn dierverblijven vernieuwd en 
verbeterd. Als voorbeeldproject geldt het Vlinderpaviljoen. Dat nog steeds door 
het publiek als een van de hoogtepunten van Artis wordt beleefd. In 2010 vielen 
vele puzzelstukjes op hun plaats, zichtbaar voor iedereen:

•  De eerste paal voor de grootschalige restauratie en herinrichting van het 
Vogelhuis en het Apenhuis is geslagen. Dit is de opmaat tot méér ruimte voor 
dieren en planten, méér ruimte voor educatie en erfgoed. Als onderdeel van 
de vernieuwing werd ook de Savanne uitgebreid en werd gestart met de 
nieuwbouw en restauratie van de Fazanterie.

•   In 2010 is de eerste Artis-professor aan de Universiteit van Amsterdam 
geïnaugureerd en is de Artis Academie opgericht. Een belangrijke stap naar 
Artis als kennistuin. Dankzij een subsidie van de provincie Noord-Holland , 
kunnen leerlingen van alle scholen in Noord-Holland voor een speciaal tarief 
Artis beleven. 

•  Het bestaande bestuursmodel is veranderd in een Raad van Toezicht-model. 
Dit om recht te doen aan de professionalisering van de organisatie en de 
maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Ook werd een nieuwe 
ondernemingsraad gekozen, die breed in de organisatie vertegenwoordigd is.

Artis ligt midden in de stad en midden in de samenleving. In 2010 dreunde de 
economische crisis ook bij ons door. Het publiek bezuinigde. Er kwamen minder 
toeristen naar Amsterdam, en daarmee liepen ook onze bezoekersaantallen 
terug. De overheid bezuinigde. In 2010 kregen we het bericht van de Gemeente 
Amsterdam dat de jaarlijkse subsidie aan Artis structureel wordt verlaagd met 
€ 900.000.

Daarom werd 2010 óók het jaar waarin we moesten werken aan degelijke 
oplossingen om deze financiële tegenslagen het hoofd te bieden. Met alle 
vakgroepen werd gezocht naar structurele extra inkomsten om de tegenvallers 
op te vangen. En naar manieren om te bezuinigen. Maar wel met onze 
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toekomstplannen voor ogen en met het welzijn van de dieren en planten, het 
behoud van erfgoed en de kwaliteit van de educatieve publieksbeleving als 
uitgangspunt. 

Extra inkomsten worden gegenereerd door de exploitatie van de winkel, de 
zaalverhuur en evenementen in eigen beheer te nemen om meer aan te sluiten 
op publieksbeleving. Ook bezuinigingen zijn mogelijk, al betekent dat wel dat we 
afscheid moeten nemen van een aantal collega’s. Maar, we komen er sterker uit. 
Artis is slagvaardig en de grootschalige vernieuwing ligt op schema. Artis gaat 
een mooie toekomst tegemoet, op lange en op korte termijn. Voor 2011 
verwachten we een herstel van het bezoek én een positief financieel resultaat.

In dit jaarverslag presenteren wij u het even mooie als moeilijke jaar 2010.  
Een jaar met twee gezichten. We hopen dat u het jaarverslag met interesse  
zult lezen en dat we u in 2011 vaak in de tuin mogen ontmoeten. 

Frank de Grave   Haig Balian   Arianne van der Doelen  
voorzitter Raad   algemeen  operationeel en 
van Toezicht   directeur  financieel directeur

~ bericht van Raad van Toezicht en directie
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Tijdens het herstel van de Tijgerzaal en de 
Koningszaal ontdekten de restaurateurs veel 
schatten uit het verleden, zoals stijlvolle 
wandschilderingen en historische paneeldeuren.
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hoofdstuk 1

1
missie, visie 
en strategie
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Op 11 februari 2010 werd de eerste paal  
geslagen voor de restauratie van het Apenhuis  
en Vogelhuis.
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~ missie, visie en strategie 
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. 

missie 
Natura Artis Magistra stimuleert op een inspirerende wijze liefde en zorg voor de 
natuur. 

visie 
Natura Artis Magistra maakt bezoekers bewust van de samenhang in de natuur, 
de samenhang tussen natuur en cultuur, en de rol die de mens in dit samenspel 
inneemt. 

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;   

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. 
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1.3 langetermijndoelstellingen

Om missie en visie optimaal uit te voeren, heeft Artis vijf kerngebieden 
gedefinieerd. Voor elk van deze kerngebieden zijn kortetermijndoelstellingen 
bepaald. Deze doelstellingen staan aan de basis van de korte termijn 
doelstellingen die jaarlijks in het operationeel plan worden vastgelegd.  
De vaststelling van het jaarlijkse operationeel plan behoeft goedkeuring van  
de Raad van Toezicht. De directie stelt de jaarrekening vast, nadat deze ter 
goedkeuring is voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 

De vijf kerngebieden zijn:
• het Instituut Natura Artis Magistra 
• dier en groen
• maatschappelijke verantwoordelijkheid
• personeel en organisatie 
• de verbreding van het merk Artis

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

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

~ missie, visie en strategie 
hoofdstuk 1
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maatschappelijke verantwoordelijkheid
De natuur is van fundamenteel belang – zowel economisch als voor de 
kwaliteit van leven – en hoort een centrale positie in te nemen in onze 
maatschappij. Daarom stimuleert Artis bij de bezoekers liefde, zorg en respect 
voor de natuur. Dit betekent dat Artis moet excelleren in de educatieve taak: 
alle bezoekers, van scholieren tot politici en van toeristen tot stagiairs, moeten 
iets ‘meenemen’ van een bezoek aan Artis.

Dezelfde zorg en liefde voor de natuur die Artis bezoekers bij wil brengen, 
wordt ook doorgevoerd in haar interne organisatie door permanent aandacht 
te besteden aan duurzaamheid en historische waarde. Het erfgoed van Artis 
wordt verbeterd en zichtbaar gemaakt. 

Ook daarbuiten neemt Artis neemt haar verantwoordelijkheid. Artis fungeert in 
een stedelijke context en werkt onder meer samen met de gemeente 
Amsterdam, het stadsdeel Centrum, de Universiteit van Amsterdam, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Plantage aan het Water, om de 
Oostelijke binnenstad in monumentale, culturele en economische zin op de 
kaart te zetten. 

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

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

~ missie, visie en strategie 
hoofdstuk 1
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Artis had in 2010 welgeteld 700 bomen en vulde 
deze collectie aan met 14 nieuwe bomen van 
verschillende soorten.
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hoofdstuk 2

2
het Instituut  
Natura Artis Magistra
Natura Artis Magistra wil, als instituut van nationaal belang, een 
kennistuin zijn en blijven. Alle inspanningen van Artis waren er 
ook in 2010 op gericht de liefde voor de natuur bij het publiek te 
stimuleren. Daarom wordt de tuin vernieuwd en het educatieve 
aspect verbeterd. Van de installatie van een eigen professor tot 
de bebording in de tuin.
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Er is een mierenteter geboren in Artis.  
De draagtijd van de grote miereneter is ruim zes 
maanden. Het jong klimt vrijwel direct na de 
geboorte op de rug van de moeder.
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~ het Instituut Natura Artis Magistra 
hoofdstuk 2

2.1 Artis Academie

De Artis Academie is opgericht met als doel verwondering over de natuur te 
stimuleren en kennis van de natuur te verdiepen. Het is een verzamelnaam 
voor uiteenlopende, speciale activiteiten. Van een collegereeks tot creatief 
bezig zijn. 

Belangrijk wapenfeit van de Artis Academie in 2010 was de ontwikkeling door de 
Artis Academie, samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam, van ‘de 
ecobalans’. Een unieke onderzoeksmethode waarbij zowel de negatieve als de 
positieve invloed van een organisatie op de natuur en het milieu meetbaar wordt. 

Artis-professor 
Boegbeeld van de Artis Academie is Artis-professor Erik de Jong. Op vrijdag 24 
september 2010 hield hij zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van de 
leerstoel Cultuur, Landschap en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam. 
Erik de Jong ging in zijn rede uitgebreid in op de begrippen cultuur en natuur en 
de rol van het landschap in het bepalen van onze identiteit als mens. Hij 
noemde Artis een mooi voorbeeld van de stelling dat onze cultuur, onze 
identiteit, ondenkbaar is zonder de relatie met natuur en landschap om ons 
heen, in welke vorm dan ook. In die relatie wil de Artis Academie inzicht geven.

In 2010 was de Artis-professor volop actief. Erik de Jong verzorgde vanaf najaar 
2009 onder meer de drukbezochte collegereeks ‘Verlangen naar Natuur; over 
de betekenis van flora en fauna, tuin en landschap in onze cultuur’. Natuur en 
landschap zijn een oneindige inspiratie- en kennisbron voor en in onze cultuur. 
Hun receptie en verwerking zegt veel over de cultuur waarin wij, nationaal en 
internationaal, leven. Sinds de 16e eeuw bestuderen zowel wetenschappers als 
kunstenaars natuur en landschap om hun verschijningsvormen en rijkdom aan 
functies en betekenissen. Levende en dode natuur worden al lang verzameld 
en gepresenteerd als onderdeel van het kennen en begrijpen van de wereld. We 
vinden ze terug in het specifieke erfgoed van wetenschappelijke collecties 
zoals dierentuinen, bibliotheken en (natuurhistorische) musea. Landschappen 
worden in onze cultuur bedacht, ontworpen en gemaakt: de polder, het 
stadspark, het recreatiegebied, de (dieren)tuin, het natuurgebied of nieuwe 
natuur getuigen elk voor zich van onze diverse en geenszins onschuldige 
omgang met en verwachting van natuur en landschap, van flora en fauna.  
Met Artis als uitgangspunt verkenden deze colleges de verschillende positieve 
en negatieve verhoudingen die tussen mens en natuur en landschap in onze 
cultuur bestaan.
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~ het Instituut Natura Artis Magistra 
hoofdstuk 2

De Artis-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam is tot stand gekomen 
door een samenwerking tussen Natura Artis Magistra en het Fonds voor 
Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Zo wordt er naast financiële 
steun ook een breed maatschappelijk draagvlak gecreëerd voor samenhang 
tussen cultuur, natuur en landschap.

het jaar van de ‘biodiversiteit’ 
2010 was door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de 
biodiversiteit. Artis nam deel aan de Coalitie Biodiversiteit en heeft activiteiten 
georganiseerd om aandacht te vragen voor dit thema. Biodiversiteit is van 
fundamenteel belang, zowel economisch als voor de kwaliteit van leven, en 
hoort een centrale positie te nemen in de maatschappij. Honderden 
deskundigen uit de wetenschap, uit milieu- en natuurorganisaties, uit het 
bedrijfsleven en de overheid kwamen op 22, 23 en 24 november samen in Artis 
om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. 

Een belangrijk moment tijdens dit driedaagse congres was de ondertekening 
door Bernard Wientjes (voorzitter van het VNO-NCW namens het Nederlandse 
bedrijfsleven) en Roger van Boxtel (voorzitter IUCN Nederland namens de 
Nederlandse natuurorganisaties) van een intentieverklaring voor de oprichting 
van het Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven. Samen gaan deze partners op 
zoek naar mogelijkheden om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Het 
congres werd georganiseerd door Natura Artis Magistra in samenwerking het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Nederlandse 
afdeling van International Union for the Conservation of Nature (IUCN-NL) en 
the Netherlands Ecological Research Network (NERN).
 
In 2010 werd in samenwerking met DekaMarkt een doeboek voor kinderen 
gemaakt om het thema biodiversiteit bij het grote publiek onder de aandacht te 
brengen. De jaarlijkse Artis-kalender werd aan het thema biodiversiteit gewijd 
en een etalage in warenhuis De Bijenkorf werd voor dit doel ingericht. 

Onder de noemer ‘Artis Vernieuwt’, is in 2005 een grootschalig 
vernieuwingsplan ontwikkeld met als doel meer ruimte voor dieren en planten, 
educatie en erfgoed. Tussen 2005 en 2007 werden er veel voorbereidingen 
voor deze vernieuwingen getroffen: de financiële positie van Artis werd 
versterkt, de interne organisatie werd anders ingericht, achterstallig onderhoud 
werd weggewerkt, gebouwen werden aangepast en er werd meer groen 
gecreëerd. Onder meer door deze veranderingen en het succes van het 
ontwerp en de publieksbeleving van het nieuwe Vlinderpaviljoen, zagen 
sponsoren de potentie van Artis. Dit resulteerde in 2007 in een financiële 
toezegging van 15 miljoen van de gemeente Amsterdam. Door deze toezegging 
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~ het Instituut Natura Artis Magistra 
hoofdstuk 2

werd de basis gelegd voor de verdere fondsenwerving en konden andere 
sponsoren worden benaderd. Hierdoor kon Artis in 2010 de eerste paal slaan 
voor de grootschalige vernieuwing en kon begonnen worden met de realisatie 
van een aantal projecten als onderdeel van dit plan. 

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

groenstructuur. 
3. Het behouden en restaureren van erfgoed.
4. Een effectievere, efficiëntere en duurzame bedrijfsvoering. 

Apenhuis en Vogelhuis 
Artis heeft als doel meer ruimte voor dieren en planten, educatie en erfgoed. 
Om meer ruimte en meer groen te creëren, moet onder andere de 
parkeerplaats van Artis ondergronds worden gemaakt. Deze ingrijpende 
maatregel kan alleen als de fundering van het Vogelhuis en Apenhuis wordt 
aangepast. Daarom werd op 11 februari 2010 de eerste paal geslagen voor de 
restauratie van het rijksmonument Apenhuis en het gemeentelijk monument 
Vogelhuis. Hiermee werd in aanwezigheid van de wethouders Marijke Vos en 
Lodewijk Asscher van de gemeente Amsterdam, het officiële startsein voor 
‘Artis Vernieuwt’ gegeven. De opening is gepland in juli 2011.

Fazanterie 
In 2010 is begonnen met de gefaseerde restauratie van het rijksmonument de 
Fazanterie. In deze verblijven krijgen vogels veel meer vliegruimte en het 
erfgoed wordt gerestaureerd. Onzichtbaar voor het publiek zijn deze gebouwen 
voorzien van moderne techniek, geschikt voor het houden en kweken van 
allerlei exotische vogels. 

Savanne
In 2010 werd de Savanne helemaal opnieuw aangelegd en verbonden met het 
oude giraffenperk. Zebra’s, springbokken, parelhoenders, gnoes én giraffen 
lopen nu bij en door elkaar. De nieuwe inrichting komt vooral het welzijn van de 
dieren ten goede. Op de oude savanne liepen de zebra’s en gnoes op zachte, 
modderige grond – afgewisseld met grote keien. In de nieuwe situatie zijn 
drainage en ondergrond verbeterd en is de toplaag verhard met een bepaald 
soort steenslag. Dit benadert de natuurlijke situatie veel beter: de hoeven 
kunnen normaal afslijten, en er is minder kans op infecties. Bovendien hebben 
de dieren veel meer ruimte, zo’n 1000 vierkante meter meer dan in de oude 
situatie. De combinatie van verschillende soorten heeft een positieve invloed 
op het gedrag van de dieren.
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~ het Instituut Natura Artis Magistra 
hoofdstuk 2

kleinere projecten
Naast grote vernieuwingsprojecten hebben in een aantal dierverblijven kleinere 
– maar niet minder belangrijke – vernieuwingen plaatsgevonden. Ook in deze 
verblijven is het dierenwelzijn verbeterd. Voor de flamingo’s zijn broedeilanden 
aangelegd en werd het winterverblijf aangepast. Na het overlijden van Tanja is 
het oude nijlpaardenverblijf ingericht voor de tapirs. Zij hebben voorlopig meer 
ruimte. In de Gierenvolière zijn aanpassingen gedaan voor invalide gieren, 
meestal verkeersslachtoffers, uit het natuurbehoudproject voor de Europese 
gieren. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat gieren die niet kunnen vliegen toch 
de holen in de rotsen kunnen bereiken en kunnen broeden. Hun jongen zullen in 
samenwerking met diverse opvangcentra in de natuur worden uitgezet. 

Parkzalen
In de Tijgerzaal en de Koningszaal is de klassieke grandeur van weleer 
teruggebracht. De Tijgerzaal dankt zijn naam aan het grote schilderij van 
Charles Verlat, ‘Buffels door een tijger besprongen’ uit 1855. Dit topstuk is 
gerestaureerd en schoongemaakt. Tijdens het herstel van de zalen ontdekten 
de restaurateurs veel schatten uit het verleden, zoals stijlvolle 
wandschilderingen, historische paneeldeuren en mooie lambriseringen. Deze 
zijn zorgvuldig geconserveerd en opnieuw zichtbaar gemaakt. Zo zijn in een 
hoek van de zaal achter glas fragmenten te zien van fresco’s die oorspronkelijk 
de wanden sierden. Ook de passage naar de Koningszaal is opgeknapt. Deze is 
nu licht en open van karakter. De wanden van de Koningszaal zijn in gedekte 
kleuren geschilderd. Deze beperkte restauratie gebeurde in afwachting van de 
definitieve restauratie van het hele gebouw Het Groote Museum.



22

jaarverslag 2010 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

In de maanden juni, juli en augustus organiseerde 
Artis weer ZOOmeravonden.
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3
dier en groen  
Artis draagt bij aan het behoud van bedreigde dier- en 
plantsoorten. Nationaal en internationaal. Dat doet  
Artis zowel ex situ, in Artis, als in situ, in de natuur zelf.  
Artis neemt deel aan internationale fokprogramma’s voor 
bedreigde diersoorten. Ook worden internationale 
natuurbehoudprojecten ondersteund. In Artis staat bij het 
onderhoud en de verbetering van de dierverblijven het welzijn 
van de dieren centraal. Een belangrijk instrument daarvoor is 
gedragsverrijking: het zodanig inrichten van de verblijven en 
aanbieden van voedsel dat natuurlijk gedrag wordt bevorderd. 
Artis besteedt ook veel aandacht aan het onderhoud en de 
verbetering van de groenstructuur van het park.
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In Artis worden iedere dag activiteiten  
voor kinderen georganiseerd.
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3.1 plant- en boomcollectie
Het behoud van het landschapspark met al haar paden, planten en bomen,  
neemt binnen de doelstelling van Artis een belangrijke plaats in. Het historische 
karakter van de tuin en de groene parksfeer werden ook in 2010 door bezoekers 
weer hoog gewaardeerd in het tevredenheidsonderzoek. Naast het reguliere 
onderhoud zijn er in 2010 80.000 bollen geplant en is de bomencollectie van 
meer dan 700 exemplaren aangevuld met 14 nieuwe bomen van verschillende 
soorten om de collectie te verbreden. 

3.2 diercollectie en dierwelzijn
Artis wil mensen graag de diversiteit van de natuur laten beleven en richt zich 
daarom op het ontwikkelen van een diercollectie die een zo breed mogelijke 
variëteit aan diersoorten vertegenwoordigt. Artis heeft 833 verschillende 
diersoorten en is in 2010 gestart met een herdefinitie van de uitgangspunten 
van de collectie. Deze zal de komende jaren worden afgerond met een 
aangepast collectieplan. 

Om de diercollectie in Artis gezond te houden, wordt er veel zorg besteed aan 
het welzijn van de dieren. Een voedingsdeskundige zorgt voor een 
uitgebalanceerd dieet voor elk dier. Er is in 2010 een bioloog vrijgemaakt die 
zich bezighoudt met gedragsverrijking. Dieren krijgen natuurlijke prikkels 
toegediend om natuurlijk gedrag te stimuleren. 
 
Ten slotte is er nog een veterinair team dat over de gezondheid waakt van de 
dieren. In 2010 zijn er aanpassingen gedaan in de operatiekamer, waaronder 
een nieuwe operatietafel en nieuwe röntgenapparatuur. Hierdoor kunnen 
dieren sneller en beter geholpen worden in geval van problemen.

3.3 natuurbehoud
De belangrijkste vorm van natuurbehoud is de educatieve functie van Artis. 
Door liefde en zorg te stimuleren, wil Artis dat het publiek haar 
verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast draagt Artis zelf direct bij aan 
natuurbehoud door deel te nemen aan internationale fokprogramma’s voor 
bedreigde diersoorten. Artis is aangesloten bij EAZA (European Association of 

~ dier en groen 
hoofdstuk 3
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Zoos and Aquaria), EEPs (European Endangered species Programmes) en 
ESBs (European StudBooks). Om deel te kunnen blijven nemen in deze 
programma’s werden in 2010 twee nieuwe quarantaines gebouwd die aan de 
strenge internationale regelgeving voldoen. Daarnaast werd een nieuw 
registratiesysteem in Artis ingevoerd, waardoor de informatie over de dieren 
toegankelijker is geworden. 

Veel van de diersoorten in Artis zijn opgenomen in het EEP. De goede 
fokresultaten in 2010 betroffen in veel gevallen bedreigde diersoorten uit dit 
fokprogramma. Artis is de coördinator van het Europese fokprogramma (EEP) 
van de zwartvoetpinguïn en steunt onder andere SANCCOB (The Southern 
African Foundation for the Conservation of Coastal Birds). SANCCOB is een 
rehabilitatiecentrum voor zeevogels in Kaapstad (Zuid-Afrika) dat als doel heeft 
de vogels, in het bijzonder de bedreigde soorten, in het kustgebied van zuidelijk 
Afrika te beschermen en te herintroduceren. Naast de afspraken van het EEP-
programma draagt Artis op individuele basis jaarlijks extra bij aan het werk van 
SANCCOB.

Een voorbeeld van succesvol natuurbehoud buiten Europa is het 
miereneterproject. De grote miereneter komt voor in Midden- en Zuid-Amerika 
en is sterk bedreigd. Artis speelt een belangrijke rol in het internationale 
fokprogramma van de grote miereneter en werkt hiertoe samen met de 
Argentijnse dierentuin Florencio Varela in Buenos Aires. Sinds 2004 steunt Artis 
deze dierentuin met geld en kennis. Er is een opvang- en fokcentrum ingericht 
voor gewonde en verweesde grote miereneters. De eerste miereneters zijn 
inmiddels in een beschermd natuurgebied uitgezet. Daarnaast is een educatief 
centrum gebouwd om publiek en boeren te informeren. In 2010 werd in Artis 
Goya geboren, een grote aanwinst voor het fokprogramma. 
Een ander succes is dat van het door Artis gesteunde Awely. Deze recent 
opgerichte organisatie zet zich in voor natuurbehoudprojecten in Azië, Afrika 
en Zuid-Amerika. Awely werkt vanuit de overtuiging dat 
natuurbehoudactiviteiten uitsluitend werken wanneer de lokale bevolking bij 
het proces betrokken wordt. De eerste resultaten zijn positief:
•  In Congo wordt er bijvoorbeeld intensief samengewerkt met jagers en 

verkopers van ‘bushmeat’ om andere bronnen van inkomsten te vinden. 
•  In Zambia worden chilipepers gekweekt, waarmee de hekken rondom de 

akkers worden ingesmeerd om zo de olifanten op afstand te houden.
•  In Nepal is een lokaal verzekeringssysteem ontwikkeld, zodat boeren zich 

kunnen verzekeren tegen schade aan hun gewassen en kuddes, veroorzaakt 
door wilde dieren.

~ dier en groen 
hoofdstuk 3
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Artis werkt eveneens nauw samen met de Large Herbivore Network, een 
internationaal opererende natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor 
de bescherming en het herstel van grote herbivoren en hun leefgebied in 
Eurazië. Samen werken Artis en de LHN aan de herintroductie en het behoud 
van wisenten. 

In 2010 is Artis gestart met de ondersteuning van een groot natuurproject in 
Armenië. De Zuid-Kaukasus, waar Armenië onderdeel van is, wordt aangeduid 
als een ‘hotspot’. Dit betekent dat de regio qua biodiversiteit zowel een van de 
meest rijke als een van de meest bedreigde regio’s op aarde is. Het bewustzijn 
van de bevolking over de waarde van natuur en noodzaak om deze te behouden 
is echter erg laag. In samenwerking met de Foundation for the Preservation of 
Wildlife and Cultural Assets ontwikkelt Artis op dit moment plannen.

Sinds 2004 ondersteunen Artis en Diergaarde Blijdorp Paramaribo Zoo in 
Suriname. Ongeveer 80 procent van Suriname bestaat uit tropisch regenwoud. 
Dit herbergt een enorme rijkdom aan biodiversiteit. Deze schatten van de 
natuur zijn een groot gedeelte van de Surinaamse bevolking echter onbekend. 
Bovendien is de status van het regenwoud aan het verslechteren. Dit kan 
verregaande gevolgen met zich meebrengen. Paramaribo Zoo wil de 
Surinaamse bevolking daarom sterken in de kennis en het bewustzijn over de 
natuur en het eigen handelen. Zodat de Surinaamse natuur ook in de toekomst 
behouden blijft. Namens Artis verblijft jaarlijks een oud-verzorger enkele 
maanden in Paramaribo. In die periode zet deze zich in voor de uitbreiding en 
verbetering van de dierentuin. Zo werd in de afgelopen twee jaar een eiland 
voor slingerapen en een verblijf voor pythons gebouwd.

~ dier en groen 
hoofdstuk 3
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In 2010 kwamen er in totaal 1.135.003 bezoekers 
naar Artis.
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4
maatschappelijke  
verantwoordelijkheid
De natuur hoort een centrale positie in te nemen in onze 
maatschappij. Artis werkt hard aan de verbetering van die 
positie en neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Daarbij draait alles om kennisoverdracht aan het publiek. Om 
deze educatieve doelstellingen te waarborgen, heeft Artis een 
onderdeel van ‘Artis Vernieuwt’, het Kennisplein, ontwikkeld.
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30

Artis wil mensen graag de diversiteit  
van de natuur laten beleven.
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4.1 publiek

educatie
Het creëren van liefde en zorg voor de natuur, educatie, is de kerntaak van Artis. 
Elke ervaring in Artis moet bijdragen aan de bewustwording over de relatie 
tussen cultuur en natuur. Tot in de details wordt aan deze kerntaak gewerkt. Een 
voorbeeld is de bebording in de tuin. In 2010 is gestart met het vervangen van 
de oude informatieborden bij de dierverblijven. De nieuwe borden bieden 
gelaagd informatie aan zodat in de verschillende behoeftes van bezoekers (van 
oppervlakkig tot de diepte in) wordt voorzien. 

Het educatieve bereik van Artis groeide ook in 2010. Als gevolg van de subsidie 
die de provincie Noord-Holland aan Artis heeft toegekend, kunnen ook 
leerlingen van de basis- en middelbare scholen uit Noord-Holland voor 2,50 
naar Artis, net zoals leerlingen van Amsterdamse scholen dat kunnen. In 2010 
bleek dat dit een positief effect heeft op het educatieve bereik van de tuin.

De grootste vernieuwing op educatief gebied is het vrij toegankelijke en 
openbare Kennisplein. Een groene ontmoetingsplek op de hoek van de 
Plantage Kerklaan en de Plantage Middenlaan die een aanzienlijke verrijking van 
het culturele, educatieve en recreatieve aanbod van Amsterdam betekent. In 
de bestaande monumenten komen onder andere het Groote Museum en de 
MicroZOO. Aan de achterkant komt in de 19e-eeuwse monumentale houten 
serre een brasserie die de huidige Flamingoserre zal vervangen. De MicroZOO is 
de eerste dierentuin ter wereld van micro-organismen, waar het onzichtbare 
zichtbaar wordt gemaakt. Het Groote Museum dat sinds 1947 voor publiek 
gesloten is, zal als nieuw museum geopend worden en zich wijden aan 
biodiversiteit en wildernis en de relatie tussen mens en natuur. 

1.135.003 bezoekers 
Educatie is de kerntaak van Artis. Daarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk 
publiek komt om die kennis aan over te dragen. Artis wordt gelukkig goed 
gewaardeerd. In het grootschalige merkenonderzoek onder de Nederlandse 
bevolking naar de waardering van dagattracties, kwam Artis als derde uit de bus. 
In ons eigen tevredenheidsonderzoek onder ons publiek, kreeg het bezoek aan 
Artis gemiddeld een 7,9. De groene parksfeer met haar historische karakter, de 
het Vlinderpaviljoen en het Aquarium werden hierbij het hoogst gewaardeerd. 
Ook de extra activiteiten zoals ‘de dierverzorger vertelt’ en de rondleidingen 
scoorden goed. 

Artis heeft er ook in 2010 alles aan gedaan om het merk Artis continu top of 
mind te houden en potentiële bezoekers het gevoel te geven: ik moet (weer) 

~ maatschappelijke verantwoordelijkheid 
hoofdstuk 4
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eens naar Artis. Dit gebeurde op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een 
continue stroom verhalen uit Artis te (laten) vertellen. Deze verhalen worden 
opgepikt door (sociale) media en uiteindelijk door de bezoekers zelf. Daarnaast 
wilden we potentiële bezoekers ook activeren om nú te komen, door een gevoel 
van urgentie te creëren. Dat kan een evenement zin, een nieuw verblijf, een jong 
dier of een speciaal voor dit doel ontwikkelde actie. In 2010 is een aantal 
middelen gerestyled om de verhalen goed naar buiten te kunnen brengen. 
Daarnaast zijn er extra evenementen georganiseerd, zoals extra activiteiten op 
woensdag om leden te trekken, en op zondag om dagbezoekers te trekken.

Door de economische crisis die zowel de Nederlander als de toerist minder 
deed besteden, daalde het dagbezoek in 2010 helaas met 14%. Het 
ledenbezoek steeg door de vernieuwingen en de aangepaste 
marketingstrategie met 5%. Echter daalde het totaalbezoek in 2010 met 6%.  
In 2010 kwamen er in totaal 1.135.003 bezoekers naar Artis.

lidmaatschappen
Artis-leden zijn betrokken bezoekers en bijzonder belangrijk voor Artis. In 2010 
zijn verschillende manieren van ledenwerving getest. Het bleek dat 
kassamedewerkers en de medewerkers in de tuin een belangrijke rol spelen bij 
de ledenwerving: enthousiaste bezoekers worden na een geslaagd bezoek aan 
de tuin graag lid en geven zich vaak direct op bij de kassa. En hoe vaker leden 
naar de tuin komen, hoe langer ze lid blijven. Het activeren van leden bleek dan 
ook zeer belangrijk voor ledenbehoud. 

Het totaal aantal lidmaatschappen is in 2010 gestegen met 6%. Dit is echter een 
vertekend beeld, door de invoering van de gratis pas voor peuters: in 2010 werd 
begonnen met het registreren van de 0-2-jarige leden. Het betaalde 
ledenbestand is licht gedaald met 1,7%. Waarschijnlijk heeft het succesvol 
activeren van de leden tot bezoek aan de tuin wel een gunstige invloed gehad 
op het aantal lidmaatschappen dat door de economische crisis sterker had 
kunnen dalen. Maar dit was niet genoeg om een positief eindresultaat te 
boeken.

4.2 duurzame bedrijfsvoering

Duurzaamheid is belangrijk voor Artis. Om te beginnen is duurzame 
bedrijfsvoering goed voor milieu en budget. Maar het is net zo belangrijk dat 
publiek ziet dat er duurzame mogelijkheden zijn en dat Artis ze gebruikt. 

~ maatschappelijke verantwoordelijkheid 
hoofdstuk 4
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Om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen, wordt betrokkenheid bij alle 
medewerkers gestimuleerd. Daarnaast is er gekozen voor borging van de 
duurzaamheidsdoelstellingen door ze een verplicht onderdeel te maken van 
alle afdelings- en vakgroepplannen.

green team
Afgevaardigden van alle afdelingen binnen Artis Leden vormen samen het 
Green Team. Ze worden gezien als de interne aanjagers van duurzaamheid. Het 
Green Team heeft niet alleen een signaalfunctie, maar werkt ook aan beleid en 
is aanspreekpunt voor vragen en ijkpunt voor ideeën van werknemers. In 2010 
zijn er negen vergaderingen van het Green Team geweest. 

milieumanagementsysteem
Artis is in 2010 gestart met het implementeren van het ISO 14001-systeem, een 
milieumanagementsysteem. Hoofddoel hiervan is het opzetten van een 
effectief en efficiënt milieumanagementsysteem, geborgd in de organisatie en 
niet in individuele mensen. Voor 2010 werd gestreefd naar het terugdringen van 
verbruik. Daarnaast werd het gebruik en inkopen van duurzame materialen 
gestimuleerd. 

leidingwater- en gasverbruik
Het leidingwaterverbruik van Artis daalde in 2010 met maar liefst 30% ten 
opzichte van 2009. Artis gebruikte meer regenwater en kon het verbruik beter 
sturen door de monitoring met het Gebouwen Beheer Systeem (GBS). Bij 
restauratie of nieuwbouw wordt regenwateropvang en -gebruik nu standaard 
meegenomen. 

Ook het gasverbruik is in 2010 flink gedaald, omdat de warmtekrachtkoppeling, 
het omzetten van gas in elektriciteit en warmte, dat jaar nog efficiënter werd 
gebruikt. Ook het gebruik van papier is teruggedrongen. Bijvoorbeeld door te 
kiezen voor een efficiënter formaat van het tijdschrift, zodat er minder papier 
hoeft te worden weggegooid. Daarnaast is het papieren jaarverslag door een 
digitale uitgave vervangen.

inkoopbeleid
Er is een duurzaam inkoopbeleid. Zo wordt bijvoorbeeld al het papier ingekocht 
volgens de FSC-norm en wordt er uitsluitend gebruikgemaakt van groene 
stroom. Ook voor de leveranciers van de afdeling Parkzalen zijn 
duurzaamheidscriteria vastgesteld. Daarnaast neemt Artis deel aan het project 
‘Duurzaam eten in de dierentuin’. Dit project is een samenwerking tussen de 
International Union for the Conservation of Nature (IUCN), Diergaarde Blijdorp 

~ maatschappelijke verantwoordelijkheid 
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en Burgers’ Zoo. In 2010 resulteerde dit project in het inkopen van duurzame 
soja als voedsel voor de dieren. Dit project wordt in 2011 voortgezet.

duurzaamheid en bezoekers 
Ieder mens, elke organisatie heeft invloed op natuur en milieu. Om de 
belastende effecten op de natuur te beperken, kunnen er maatregelen 
genomen worden, zoals het verminderen van het waterverbruik, het scheiden 
van afval en het gebruik van groene energie. Maar organisaties en mensen 
kunnen ook positieve invloed op natuur en milieu uitoefenen. En het is de 
moeite waard die positieve invloeden zo groot mogelijk te laten zijn. Artis heeft 
hiervoor in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam de ecobalans 
ontwikkeld: een methode die naast de belastende invloed ook de positieve 
invloed van een organisatie op de natuur en het milieu in kaart brengt. Een 
vernieuwde kijk op het effect van menselijk handelen op natuur en milieu en 
bruikbaar voor iedereen.

Artis maakt overal waar dat mogelijk is bezoekers bewust van het belang van 
duurzaamheid. Zo worden er in het tijdschrift voorbeelden van de duurzame 
bedrijfsvoering uiteengezet. Worden bezoekers door middel van de bebording 
op duurzaamheidsaspecten gewezen. En krijgen scholen lespakketten over 
duurzaamheid aangeboden. Ook neemt Artis elk jaar deel aan Earth Hour, een 
initiatief van het Wereld Natuur Fonds. Over de hele wereld worden honderden 
miljoenen lichten één uur lang gedoofd als een signaal naar overheden om 
daadkrachtig op te treden tegen klimaatverandering.

~ maatschappelijke verantwoordelijkheid 
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Artis hecht veel waarde aan het behoud  
van erfgoed.



36

jaarverslag 2010 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

hoofdstuk 5

5
personeel en  
organisatie
De kwaliteit en het enthousiasme van de medewerkers zijn  
de basis voor het succes van Natura Artis Magistra én van  
de grootschalige vernieuwing. In 2010 werden de jarenlange 
inspanningen voor meer kwaliteit op personeelsgebied  
goed zichtbaar. Alle afdelingen wonnen aan professionaliteit. 
Ook werd in 2010 jong talent aangetrokken, dat een 
ontwikkelingstraject volgde. Het midden- en hogere 
management nam deel aan trainingsprogramma’s. Voor een 
efficiënte bedrijfsvoering is goede samenwerking binnen en 
tussen de afdelingen belangrijk, en die samenwerking was er  
in 2010. De gevarieerde leeftijdsopbouw van het personeel 
zorgde daarnaast voor voldoende continuïteit en expertise. 
Wat in 2010 ook bleef, was de constructieve relatie tussen de 
ondernemingsraad en de directie. 
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In 2010 plantte Artis 80.000 bloembollen.
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5.1 organisatie

De Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch 
Genootschap Natura Artis Magistra is een zelfstandige stichting en kan naar 
buiten toe optreden onder de naam Artis en de naam Natura Artis Magistra.  
In 2010 is Artis overgegaan van een bestuursmodel naar een Raad van 
Toezicht-model om recht te doen aan de professionalisering en aan te sluiten 
bij de maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein. Natura Artis Magistra  
kent nu statutair als organen de Raad van Toezicht en de directie. 
Artis had in 2010 gemiddeld 171 fte personeel en kende daarnaast meer  
dan 150 vrijwilligers. 

De structuur van de organisatie is als volgt vormgegeven: 

beschermvrouwe
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet

~  personeel en organisatie 
hoofdstuk 5
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. De Raad 
van Toezicht bepaalt het aantal leden met inachtneming van het vorenstaande. 
Is het aantal leden minder dan vijf, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd 
doch neemt de Raad van Toezicht onverwijld maatregelen tot aanvulling van 
zijn ledental. De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter.  
De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn tweemaal 
herbenoembaar. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op en 
registreert alle (neven)functies  van haar leden. De samenstelling van de Raad 
van Toezicht dient zodanig te zijn, dat de missie en de strategische 
doelstellingen van de Stichting optimaal begeleid kunnen worden. Eén lid wordt 
geacht het vertrouwen te hebben van de ondernemingsraad. Binnen de Raad 
van Toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen 
bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door 
hen ten behoeve van Artis gemaakte kosten en de door hen verrichte 
werkzaamheden wordt toegestaan. Deze vergoedingen worden in de 
jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. 
Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet bestuurders noch werknemers 
van de Stichting zijn. 
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de directie en op 
algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden 
instelling(en). 
De Raad van Toezicht vergadert in elk geval vijfmaal per jaar. 
De vergadering van de Raad van Toezicht wordt bijgewoond door de directie 
tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder de directie te willen vergaderen. 

De Raad van Toezicht kwam zesmaal bijeen in 2010. 

Artis nam in 2010 afscheid van één lid van de Raad van Toezicht, Teije de Jong. 
Na zich negen jaar succesvol te hebben ingezet, is de heer De Jong afgetreden 
vanwege het vervullen van zijn maximale termijn. 

Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2010:

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

penningmeester
Henk Hofstee
Ambtstermijn tot 9 maart 2013. 

~  personeel en organisatie 
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Cees Vervoorn
Ambtstermijn tot 9 maart 2013. 

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

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

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

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

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

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

algemeen directeur 
Haig Balian

operationeel en financieel directeur 
Arianne van der Doelen

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

~  personeel en organisatie 
hoofdstuk 5



41

jaarverslag 2010 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

5.2 sociaal jaarverslag 
2010 was een jaar van beweging en evaluatie. Taken en verantwoordelijkheden 
werden geëvalueerd en werkprocessen heringericht zodat er in de toekomst 
efficiënter en effectiever gewerkt kan worden. 

Daarvoor is een bijzondere noodzaak: vanaf 2011 zal er jaarlijks € 900.000 
worden gekort op de exploitatiesubsidie van de gemeente Amsterdam. 
Om te anticiperen op deze korting heeft Artis in het najaar van 2010 een 
tuinbreed plan opgesteld. Alle vakgroepen hebben voorstellen gedaan hoe 
extra inkomsten kunnen worden gecreëerd en tegelijkertijd hoe – zonder de 
kwaliteit geweld aan te doen – besparingen gerealiseerd kunnen worden. De 
uitkomsten van dit gezamenlijke proces waren bijzonder hoopgevend. Er zijn 
mogelijkheden om de klap op te vangen. Hoewel dit wel direct tot gevolg heeft 
dat er arbeidsplaatsen verloren gaan. 

herverdeling taken en verantwoordelijkheden
In alle clusters zijn stafafdelingen opgezet die de vakgroepen kunnen faciliteren. 
Daarnaast zijn alle ‘oneigenlijke’ taken binnen de clusters geïdentificeerd en 
verschoven. Zo zijn in het cluster infrastructuur alle onderdelen 
samengekomen die de dagelijkse bedrijfsvoering faciliteren. 

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

~  personeel en organisatie 
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Binnen het in 2009 aangenomen personeelsbeleid, zijn in 2010 de volgende 
acties ondernomen:
•  Het tweede jaar van het tweejarige managementdevelopmentprogramma is 

voltooid voor alle leidinggevenden en senioren in Artis. In 2010 was het thema 
teamontwikkeling. 

•  In 2010 heeft er weer een lichting medewerkers die de potentie hebben om 
door te groeien naar sleutelposities binnen Artis, het éénjarige Jong Oranje 
programma doorlopen.

•  Door efficiëntere roostering werd de inzet van het personeel verder 
geoptimaliseerd.

•  Artis heeft in 2009 een eigen fysiotherapiepraktijk gecreëerd in het gebouw 
van het Aquarium. Hier kunnen medewerkers (preventief ) behandeld worden. 
In 2010 is deze service uitgebreid naar twee keer per week. 

•  Er is een Kwaliteit-, Arbo- en Milieucoördinator aangetrokken. Deze heeft de 
algemene Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bijgewerkt. Hierdoor 
worden de risico’s voor werknemers (en bezoekers) geminimaliseerd. 
Daarnaast is de Arbocatalogus bijgewerkt.

ziekteverzuim
In 2010 is het ziekteverzuim gestegen tot 9% (van 5% in 2009). Een deel van het 
verzuim kan worden toegeschreven aan lichamelijke klachten door langdurig 
zwaar fysiek werk in bepaalde functies. In het verleden kregen het aanleren van 
een juiste houding, afwisseling van de werkzaamheden en het tijdig nemen van 
rustmomenten minder aandacht dan tegenwoordig en daar hebben 
voornamelijk oudere medewerkers in fysiek zware functies last van. De 
dreigende bezuinigingen brachten voor medewerkers veel spanning met zich 
mee. Dat laatste veroorzaakte vooral het laatste halfjaar een verhoogd verzuim. 

betrokkenheid
Het personeel en de vrijwilligers moeten meer betrokken worden bij de uitvoering 
van de strategie van Artis. Daarom werden in 2010 bijeenkomsten georganiseerd 
waarin de directie het personeel informeerde over de (financiële) stand van zaken 
en de aankomende reorganisaties. Het doel van deze bijeenkomsten was om 
medewerkers met ideeën te laten komen om kosten te besparen en inkomsten te 
genereren. Dit was zeer effectief, het verminderde de spanningen onder het 
personeel en leverde ook veel voorstellen op. 

stage en werkervaringsplaatsen
Artis beschouwt het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om stage- 
en werkervaringsplaatsen aan te bieden. Om de kwaliteit van de stages en een 
goede begeleiding te waarborgen, zijn in 2010 25 praktijkbegeleiders opgeleid 
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en gecertificeerd. In totaal hebben er 300 jongeren stage gelopen en kennis en 
ervaring opgedaan voor de arbeidsmarkt. Artis werkt samen met Pantar 
Amsterdam voor participatieplaatsen en werkervaringsplaatsen voor mensen 
met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. In 2010 hebben 13 mensen een 
participatieplaats vervuld.

vrijwilligers
Artis heeft 150 actieve vrijwilligers, die van onschatbare waarde zijn voor de 
organisatie. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de beleving van het publiek. 
De vrijwilligers geven bezoekers informatie vanuit het daarvoor bestemde 
Infohuisje, verzorgen de rondleidingen door de tuin en helpen bij 
dieractiviteiten. 

Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, krijgen alle vrijwilligers 
een basisopleiding en maandelijkse bijscholingen. In 2010 zijn er extra 
vrijwilligers opgeleid voor het begeleiden van de voorstellingen in het 
Planetarium. 

5.3 verslag van de ondernemingsraad

overgang naar een nieuwe OR 
2010 was voor de ondernemingsraad een verkiezingsjaar. In november hield de 
termijn van de zittende OR op en werden er verkiezingen uitgeschreven. Binnen 
de clusters publiek en dier & plant waren er meer kandidaten dan zetels en 
moest er worden gestemd. Het opkomstpercentage was maar liefst 80%. 
Daaruit spreekt een grote betrokkenheid van de collega’s. Uiteindelijk zijn er 
acht nieuwe OR-leden verkozen.

rol van de OR bij het beleid
De OR is een goed functionerend orgaan in Artis. De OR en de directie 
vergaderden in 2010 zes keer over het beleid van Artis. Zo is er open 
gediscussieerd over de aangekondigde verlaging van de structurele subsidies 
die Artis van de gemeente Amsterdam krijgt en over het operationeel plan 2011.
Over diverse nieuwe beleidsvoorstellen is advies uitgebracht aan de directie, 
waaraan gehoor werd gegeven. Bij het geven van deze adviezen wordt steeds 
het belang van alle medewerkers van Artis meegewogen, waardoor een zo 
breed mogelijk draagvlag onder het personeel wordt gecreëerd. 

~  personeel en organisatie 
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zichtbaarheid
De ondernemingsraad wilde ook in 2010 vooral zichtbaar zijn voor de collega’s. 
Er zijn met de verschillende clusters binnen Artis bijeenkomsten georganiseerd 
om zo goed op de hoogte te blijven van wat er in de tuin speelt. Eind 2010 heeft 
de ondernemingsraad hierover een eindrapport gepresenteerd aan collega’s 
en directie. De nieuw verkozen ondernemingsraad kan dit als leidraad gebruiken 
voor haar komende jaarplan.
De ondernemingsraad dankt iedereen voor het vertrouwen en hun 
betrokkenheid.
De nieuwe ondernemingsraad bestaat uit acht personen:
• Milo Grootjen, werkzaam bij de vakgroep formele educatie (voorzitter)
• Fanny Schutte, werkzaam bij cluster dier & plant (secretaris)
• Eveline Prins werkzaam bij de afdeling fondsenwerving (2e voorzitter)
• Christiane Willard, werkzaam bij cluster dier & plant (2e secretaris)
• Bert Voges, werkzaam bij de afdeling planning en control 
• Peter Berkhout, werkzaam bij cluster infrastructuur
• Ruth Vrijland, werkzaam bij cluster dier & plant 
• Jasper van Kuijk, werkzaam bij cluster  publiek

~  personeel en organisatie 
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Artis besteedt veel zorg aan gedragsverrijking.  
In 2010 hebben de kuifmakaken bijvoorbeeld 
twee klimhuisjes gekregen.
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6
verbreding van  
het merk Artis 
Artis moet minder afhankelijk worden van subsidies en meer 
eigen inkomsten genereren. Om dat te bereiken is in 2010 een 
strategie ontwikkeld ter verbreding van het merk Artis. Als 
onderdeel van deze strategie, heeft Artis in 2010 een nieuwe 
merkdefinitie en huisstijl ingevoerd. Daarnaast zijn de winkel, 
Parkzalen en evenementen in eigen beheer genomen.
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Olifant Thong Tai is drachtig. De gemiddelde 
dracht van een olifant duurt 22 maanden. Artis 
kijkt uit naar de geboorte van het jong in 2011.
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6.1 merk en huisstijl

In 2010 heeft Artis een nieuwe merkdefinitie en huisstijl ingevoerd. De gedachte 
achter de nieuwe huisstijl is om prikkelend, verwonderend en verrassend te zijn, 
net als Artis zelf. 
De nieuwe huisstijl wordt stap voor stap doorgevoerd in alle communicatie-
middelen. In 2010 werden de website en het tijdschrift ingrijpend gerestyled. 
Het vernieuwde tijdschrift is meteen in 2010 bekroond met de Customer Media 
Award, dé prijs voor het beste relatietijdschrift. Een geweldige prestatie. 

6.2 horeca, winkel en Parkzalen 

horeca
Ook in de horeca is in 2010 een aantal vernieuwingsprojecten in samenwerking 
met onze horecaexploitant Eurest gestart. De Flamingoserre is opgeknapt en 
ingericht als bediend pannenkoekenrestaurant. De verouderde theehuisjes bij 
het Gorillahuis, de pinguïns en de roofdieren zijn gesloopt en vervangen door 
bakfietsen, waar onder andere verse koffie, ijs en panini’s worden verkocht. 
Omdat de bakfietsen mobiel zijn, kan ermee worden ingespeeld op de 
bezoekersstromen in de tuin. In december 2010 is gestart met een ingrijpende 
renovatie van ons grootste publieksrestaurant De Twee Cheetahs. Hier is de 
indeling veranderd om zo meer ruimte voor zitplaatsen te creëren. De keukens 
zijn volgens de laatste eisen ingericht en het publiek heeft in het 
zelfbedieningsgedeelte meer bewegingsruimte. Het vernieuwde assortiment is 
overzichtelijk gemaakt, zodat de bediening sneller en efficiënter kan. Er worden 
meer biologische producten gevoerd. 

winkel 
De winkel aan de Papegaaienlaan is in 2010 in eigen beheer genomen onder de 
naam Artis-winkel. De beleving sluit aan bij de rest van de tuin. Het assortiment 
werd aangepast: de producten die niet in bij Artis pasten, werden verwijderd. 
De winkel in het Planetarium werd in 2010 gesloten. 

Parkzalen 
In 2010 heeft Artis het voormalige Artis Party en Congrescentrum in eigen 
beheer genomen onder de naam Parkzalen. Niet alleen zijn de Tijgerzaal en de 
Koningszaal opgeknapt, maar er zijn ook nieuwe leveranciers gevonden en 
nieuwe concepten doorgevoerd. Veel nieuwe opdrachtgevers zijn 
binnengehaald. Het resultaat: aansprekende congressen, prachtige 
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trouwpartijen, jubilea en zelfs een uitvaart hebben in de zalen plaatsgevonden. 
Veel organisaties hebben het afgelopen jaar voor Artis gekozen als locatie voor 
hun evenementen. Artis is van oudsher een vooraanstaande plaats voor 
ontmoetingen en deze positie wordt nu stap voor stap herwonnen.

Een belangrijke stap in 2010 was de nauwere samenwerking tussen Parkzalen 
en fondsenwerving. Parkzalen richt zich op de zakelijke markt voor events en 
congressen. Tussen deze zakelijke contacten zijn veel potentiële sponsoren.

6.3 fondsenwerving

Afdeling fondsenwerving werd in 2010 versterkt en nieuwe wegen op het gebied 
van werving werden ingeslagen. Voor deze afdeling was 2010 een jaar met twee 
gezichten. Met betrekking tot de private inkomsten was het een moeilijk jaar: 
het bedrijfsleven voelde de gevolgen van de economisch zware tijden en 
bekeek de budgetten extra kritisch. Daar voelde ook Artis de gevolgen van.  
Maar 2010 was ook een prachtjaar door de gulle bijdragen vanuit de publieke 
sector. De betrokkenheid van particulieren, stichtingen en fondsen was 
eveneens hartverwarmend. Er was bijvoorbeeld een grootse bijdrage van de  
BankGiro Loterij. Deze organisatie zal drie jaar lang elk jaar 1,5 miljoen euro 
bijdragen aan de restauratie en herinrichting van het Groote Museum. 
Daarnaast werd in 2010 de in 2009 toegezegde subsidie van de provincie 
Noord-Holland van 10 miljoen euro geformaliseerd. 

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

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

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

Ondanks de crisis werden er in 2010 mooie cijfers gerealiseerd. De inkomsten 
uit eigen fondsenwerving bedroegen in 2010 1.392.462 euro. Dat is een prachtig 
resultaat en aanzienlijk meer dan begroot. Het leeuwendeel van de inkomsten 
uit fondsenwerving kwam uit nalatenschappen en donaties en giften. In 2010 
bleek de crisis zijn weerslag te hebben op de bereidheid van het bedrijfsleven 
om Artis te sponsoren. De inkomsten uit sponsoring bleven dan ook licht achter 
bij de in 2009 gerealiseerde bedragen. 

Ook in 2010 volgde Artis een zogenaamde 3P-fondsenwervingsstrategie: 
particuliere giften, private sponsoring door het bedrijfsleven en publiek geld uit 
subsidies en fondsen. 

particulier: beter bereikbaar en beter benaderbaar 
Zonder de betrokkenheid van particulieren kan Artis de doelstellingen niet 
realiseren. Gelukkig kon Artis ook in 2010 rekenen op de steun van particulieren 
in de vorm van eenmalige schenkingen, periodieke schenkingen en 
nalatenschappen. In 2010 lag de focus op het uitdragen van de verschillende 
mogelijkheden tot steunen en het bereikbaar en benaderbaar zijn. Dit heeft 
geresulteerd in bijna een verdubbeling van de particuliere schenkers. Wij 
danken al deze particulieren heel hartelijk.

privaat: werken aan netwerkversterking
In 2010 heeft de afdeling fondsenwerving zich vooral gericht op het netwerk van 
de begunstigers om haar heen. Adoptanten werden uitgenodigd voor 
netwerkbijeenkomsten waarbij ze gebruik konden maken van elkaars expertise 
en elkaars netwerk. Deze aanpak is succesvol gebleken en zal worden 
voortgezet. 
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Artis heeft in 2010 de Savanne uitgebreid,  
waardoor er meer ruimte voor dieren is ontstaan. 
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Een aantal adoptanten heeft de samenwerking beëindigd. Maar dankzij actieve 
benadering en goede samenwerking tussen de afdelingen in Artis is het aantal 
adoptanten vrijwel gelijk gebleven. Helaas zijn bedragen soms verlaagd, maar 
Artis is dankbaar voor alle steun in deze moeilijke tijd.

~  verbreding van het merk Artis 
hoofdstuk 6

adoptant adoptiedier 
ABN AMRO MeesPierson amoerpanter Vladimir
ADEK groene leguaan
Afval Energie Bedrijf Amsterdam olifant Whin Thida
Amsterdamse Hockey & Bandy Club uilenkopmeerkatten
ANT Trust corporate services rode bosmieren
Arbo Unie tijgerpython
Arcadis Nederland BV vuursalamanders
ATOS Worldline witborstdoktersvis
Koninklijke Auping B.V. luiaard
Basalt Bouwadvies sneeuwuilen
BAT  papiervlinder
Becker Druk- en Vacuümpompen B.V. boomkikker
Beursgorilla gorilla Jacko met stamboeknaam Bwana
De Bijenkorf bijenkorf
Binnenstad Advocaten, mr W. Eusman mannenkoppel pinguïns 
BK Bouw  koppel pinguïns
Bosch Huishoudapparaten  wasberen
Boom Marktkverkenningen    fennek
Bouwteam P & O stokstaartjes in het gorillaverblijf
Canal Company capybara’s
Commenda Family Office koppel pinguïns
CSU Cleaning chimpansee Safira
Delta Lloyd olifant Yindee
Makelaarskantoor Draijer B.V. wijngaardslakken
Dura Vermeer Beton & Waterbouw BV weidevogelvolière
Duyts Bouwconstructies roelroel 
Van Ede & Partners tamme ganzen
Eden Lancaster Hotel zebra Jua
Eigenwijz ringstaartmaki’s, dwergotters
Electrolux Home Products (Nederland) B.V. rode varies
Elspec sidderalen
energiQ  roodbuiktamarin
Erdo dakbedekking Prévost-eekhoorn
Evean Ledenvereniging wallaby
EVVA Nederland BV SALTO zeeleeuw Kai
Eye Film Instituut Nederland film Vlinderpaviljoen
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In het Planetarium kan men dagelijks een reis  
door de ruimte maken.
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adoptant adoptiedier 
Focus Conferences Europese lynx
Forbo Vloeren  chimpansee Amber
Fort Advocaten vale gieren
Friendly IT Solutions goeldi-tamarin
Van Gansewinkel insectarium
Gebro B.V. Aannemingsbedrijf dwergoeistiti’s
Geofox-Lexmond bv koppel pinguïns
The Human Network giraffe Kadija
GRAYDON Nederland BV giraffe Iwana
Hard Rock Café  koppel pinguïns
Hazet-reiniging wasberen
Hellebrekers Technieken water zeeleeuwen
Hoëgh Autoliners  zeewater
Holland Intermetaal  serval Kinshasa
Huijskens Communications gorilla Dayo
Ibis Hotel heremietibis
Ibis UvA rode ibissen
Infra Holland kameel Lesther
ING Nederland leeuwen
Adoptant ISIZ  fennek
Jump! Communicatie roodoogmakikikker
Jurriëns Bouwservice Amsterdam stokstaartjes
Kasteel Metaal chimpansee Tumbili
Kixx Online kunekune varkens
KLM zwanen
Koi Brothers koikarpers
Koninklijk Instituut voor de Tropen  kantjils
Koninklijk Saan Europese kraanvogel
Kooij Laminations glasvleugelvlinder 
Koppert Biological System hommelkolonie
KPMG reuzenmiereneter Ramon
Leufkens Integrale Coaching Amsterdam gibbon Pimky
Lexence Advocaten & Notarissen spiesbokken
Lundbeck BV rode zeesterren
Mattens Register Accountants/  
Majong Financiële Planning BV prairiehondjes
Moos zwarte slingerapen
Neckermann giraffe Asali
Nijssen piranha’s
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis HKCL chimpansee Leen
ORAM parasolmieren

~  verbreding van het merk Artis 
hoofdstuk 6
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~  verbreding van het merk Artis 
hoofdstuk 6

adoptant adoptiedier 
PRA OdourNet B.V. tapir Aya
De Praktijk gundi’s
PricewaterhouseCoopers jaguar Matao
Procility roodknievogelspin
De Raat & De Vries octopus
Radio Rotor Amsterdam tokkeh gekko en Madagascar daggekko
Randstad Elektrotechniek olifantvis
Randstad Nederland witstaartstekelvarken
Reliance zeeleeuw Caroline
Rijksvoorlichtingsdienst  gordeldieren 
(Ministerie van Algemene Zaken) (bruinbehaard, negenbandig)
RON - A.D. beermarters 
Van Roon, Saly en partners olifant Thong Tai
RPS Kraan margays
Siem Steur Staalconstructies B.V. kleine panda
SmitsDeLange blauwe morpho
Soops  uilvlinder
Spereco Speeltuinen korting op speeltoestellen
Tapir Tape  tapir Nakal
Teeuwissen Rioolreiniging B.V. rioolreiniging
Tekstwerk kameel Yeti
Tele2 zwart schaap
Ten Have (Raskolnikov) keizertamarins
TNS Nipo Chileense flamingo
VBK Groep rode neusberen
Vconsyst chimpansee Wakili
Familie Verhoef wolf Lyca, wolf Alfa
Vier Elektromotoren kea’s
Vola kroonkraanvogels
De Vos & Partners NV manenwolf
Waternet Amsterdamse gracht
Weg van het Midden  aasgier Duralph
Van der Werf Schilders Jemen kameleon
Wintertaling advocaten en notaris talingen
Woonzorg Nederland schildpaddenverblijf binnen & buiten
Yakult Nederland gorilla Shomari
Zwartjes van 1883 zwarte jaguar Inaja
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2010 was het jaar van de biodiversiteit. 
De Britse schrijver Redmond O’Hanlon  
sprak in de Koningszaal van Artis over de  
economische kansen die biodiversiteit biedt.
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Artis kent ook een aantal sponsoren. Samen maken zij het Artis mogelijk haar werk 
voort te zetten. Hiervoor is Artis hen zeer dankbaar. Sponsoren in 2010 waren:
• Canon 
• Eurest
• Illy
• Nuon
• Unilever Foodsolutions Nederland
• Vrumona

publiek: contact met overheden, fondsen en stichtingen
In 2010 is een belangrijke publieke bijdrage geformaliseerd: de toegezegde 
subsidie van 10 miljoen euro door de provincie Noord-Holland, die gebruikt 
wordt voor de restauratie van cultureel erfgoed in Artis. Daarnaast hebben ook 
de Gemeente Amsterdam en diverse ministeries steun gegeven aan het werk 
en de vernieuwingsplannen van Artis. 

Voor de steun in 2010 gaat speciale dank uit naar:

~  verbreding van het merk Artis 
hoofdstuk 6

overheden project 
Gemeente Amsterdam de vernieuwing van Artis
   subsidie voor exploitatie en groot 

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

Wij danken de onderstaande partners heel hartelijk. 

fondsen en stichtingen project 
ANWB Fonds  bewegwijzering Artis
BankGiro Loterij  driejarige steun Groote Museum
Fonds voor Beeldende Kunsten,  
Vormgeving en Bouwkunst Artis leerstoel
Janivo Stichting MicroZoo 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting de vernieuwing van Artis
NME-fonds lesprogramma 2010
Prins Bernhard Cultuurfonds  restauratie Apenhuis 
  restauratie Vogelhuis 
Stichting de Amsterdamse Grachtentuin restauratie historische bijenkast
Stichting Bouwstenen  
voor Dierenbescherming vernieuwing Fazanterie 
Stichting Dioraphte Groote Museum 
Stichting Zabawas lesprogramma 2010

~  verbreding van het merk Artis 
hoofdstuk 6
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Artis draagt door middel van diverse  
projecten bij aan het behoud van bedreigde  
dier - en plantsoorten. 

59
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hoofdstuk 7

7
financieel verslag 
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Artis is elke dag van het jaar geopend.
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~ financieel verslag 
hoofdstuk 7

7.1  vermogensbeleid

7.1.1  continuïteitsreserve
Natura Artis Magistra streeft ernaar de gerealiseerde inkomsten zo doelmatig 
en effectief mogelijk te besteden aan de doelstelling. Vanzelfsprekend dient 
het voortbestaan van de organisatie te worden gewaarborgd. Het beleid van 
Artis is dat het vrij besteedbaar vermogen, de continuïteitsreserve, de helft van 
de jaarlijkse personeelskosten dient te bedragen. De verwachting is dat de 
continuïteitsreserve eind 2011 deze gewenste grootte zal hebben.

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

7.2  boekjaar 2010
Het jaar 2010 was financieel een moeilijk jaar voor Artis. Zowel het aantal 
dagbezoekers als het aantal betaalde lidmaatschappen zijn afgenomen. Daardoor 
bleven met name de inkomsten uit entreegelden ver achter bij de begroting  
(€ 994.000 minder). Dit is ruim gecompenseerd door minder exploitatiekosten  
(€ 599.000 minder) en door € 762.000 meer opbrengsten uit fondsenwerving.

Het dagbezoek is in 2010 ten opzichte van het jaar daarvoor met 14% afgenomen. 
Het bezoek van leden is echter gestegen met een kleine 5%. In totaal heeft Artis in 
2010 6% minder bezoekers gehad dan in 2009. De daling in het dagbezoek is met 
name veroorzaakt door de economische crisis, die zowel Nederlanders als 
toeristen minder doet besteden. Ook het slechte weer had een negatieve invloed 
op het dagbezoek.

Het ledenbezoek is gestegen door het vernieuwde tijdschrift, de website én de 
extra activiteiten in de tuin. Door de focus te leggen op alle verhalen die in Artis te 
beleven zijn en op het gevarieerde aanbod aan activiteiten, worden leden 
geïnspireerd om vaker te komen.
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bezoekersaantallen 2010 begroot 2010 2009

bezoekers met dagkaarten 491.578 550.000 589.751

educatief bezoek 97.477 115.000 97.541

aantal dagbezoekers 589.055 665.000 687.292

bezoek van leden 545.948 535.000 521.114

totaal bezoek 1.135.003 1.200.000 1.208.406

lidmaatschappen 2010 2009

volwassenen 44.861 45.938

jeugd 23.008 23.520

senioren 8.079 7.693

peuters 7.750 1.775

overige 3.467 3.235

totaal aantal 
lidmaatschappen 87.165 82.161

Hoewel het aantal lidmaatschappen met ruim 6% is gestegen, is het aantal 
betalende leden als gevolg van een grote stijging bij de uitgifte van gratis 
lidmaatschappen aan peuters tot 3 jaar licht gedaald met 1,4%.

~ financieel verslag 
hoofdstuk 7
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Onderstaand overzicht geeft in het kort de baten en lasten over 2010 weer.

2010 begroot 2010 2009

€ € €

baten

baten uit eigen 
fondsenwerving 1.392.462 630.000 1.552.494

subsidies van overheden 5.573.170 5.540.000 5.589.638

entreegelden 6.068.275 7.062.000 6.815.128

lidmaatschapsgelden 3.679.508 3.525.000 3.458.593

parkzalen 1.207.118 1.874.000 0

overige exploitatiebaten 2.661.261 2.150.000 2.879.390

20.581.794 20.781.000 20.295.243

lasten

besteed aan doelstelling 19.067.061 19.517.000 17.996.990

kosten eigen fondsenwerving 174.980 141.000 154.823

kosten beheer en 
administratie 971.134 981.000 1.035.682

20.213.175 20.639.000 19.187.495

resultaat boekjaar 368.619 142.000 1.107.748

2010 begroot 2010 2009

in percentages:

besteed aan doelstelling 92% 94% 89%

eigen fondsenwerving 13% 22% 10%

beheer en administratie 5% 5% 5%

Het percentage besteed aan de doelstelling wordt berekend door de totale 
besteding aan de doelstelling te delen door het totaal van de baten. Doordat er 
minder kosten zijn gemaakt en er dus ook minder besteed is aan de 
doelstelling, is het percentage gedaald ten opzichte van de begroting. Artis 
streeft naar een percentage dat ligt tussen 85% en 95%.

Het percentage eigen fondsenwerving wordt berekend door de kosten van 
eigen fondsenwerving te relateren aan de baten uit eigen fondsenwerving. 
Natura Artis Magistra conformeert zich aan de door het CBF vastgestelde norm 

~ financieel verslag 
hoofdstuk 7
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dat dit percentage maximaal 25% mag bedragen. In 2010 is het 13%.
De aan de eigen fondsenwerving toe te rekenen kosten bestaan uit directe 
salariskosten van met dat doel aangetrokken personeel en direct toewijsbare 
kosten ter verkrijging van nalatenschappen en dieradoptanten, waarbij valt te 
denken aan folders en naamsvermelding in (externe) publicaties.

Het percentage beheer en administratie wordt berekend door de totale kosten 
van beheer en administratie te delen door de totale baten van Artis. Artis 
streeft naar een percentage van 7% of lager. In 2010 en 2009 bedroeg dit 
percentage 5%. Uit onderzoek van de Transparant Prijs (over jaarrekeningen 
2008) blijkt dat de kosten van beheer en administratie bij de verschillende 
deelnemers sterk uiteenlopen van 0% tot 38% van de bestedingen, met een 
gemiddelde van 6,8%.

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

~ financieel verslag 
hoofdstuk 7
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7.2.1  vergelijking resultaat 2010 met het boekjaar 2009

2010 2009

€ €

baten

baten uit eigen fondsenwerving 1.392.462 1.552.494

subsidies van overheden 5.573.170 5.589.638

entreegelden 6.068.275 6.815.128

lidmaatschapsgelden 3.679.508 3.458.593

parkzalen 1.207.118 0

overige exploitatiebaten 2.661.261 2.879.390

20.581.794 20.295.243

lasten

besteed aan doelstelling 19.067.061 17.996.990

kosten eigen fondsenwerving 174.980 154.823

kosten beheer en administratie 971.134 1.035.682

20.213.175 19.187.495

resultaat boekjaar 368.619 1.107.748

2010 2009

in percentages:

besteed aan doelstelling 92% 89%

eigen fondsenwerving 13% 10%

beheer en administratie 5% 5%

Natura Artis Magistra heeft het jaar 2010 afgesloten met een positief resultaat 
van € 369.000. Dit is ruim minder dan het resultaat van 2009 (€ 1.108.000), 
maar gegeven de daling van zowel het dagbezoek als de betalende leden een 
opmerkelijke prestatie.

Het resultaat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Het doel is dat 
deze reserve de grootte moet hebben van de helft van de jaarlijkse 
personeelskosten. Per 31 december 2010 bedraagt de continuïteitsreserve  
€ 3.726.000. De totale personeelslasten zonder de dotaties aan de diverse 
personeelsvoorzieningen bedragen over 2010 ruim €  8 miljoen. De reserve zal 
eind volgend boekjaar de gewenste hoogte hebben bereikt.

~ financieel verslag 
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De totale opbrengsten 2010 zijn ten opzichte van 2009 gestegen met  
€ 286.500 (1,4%) tot € 20.582.000. De opbrengst uit entreegelden is vergeleken 
met vorig jaar afgenomen met € 750.000 tot € 6.068.000 en de bate uit eigen 
fondsenwerving is € 160.000 lager (2010: € 1.392.000). Deze twee 
verminderingen van opbrengsten worden gecompenseerd door het nieuwe 
organisatieonderdeel Artis Parkzalen. In het opstartjaar 2010 is hier een omzet 
van € 1.207.000 gerealiseerd.

Over 2010 zijn de totale kosten toegenomen met ruim € 1.000.000 (5,3%)  
tot € 20.213.000. Voor een groot deel is deze stijging te verklaren door 
aanzienlijke dotaties aan verschillende personeelsvoorzieningen en het doen 
van bijzondere uitkeringen (€ 1.041.000 in 2010 versus € 174.000 in 2009). 

De kosten van salarissen, sociale lasten en pensioenpremies (exclusief dotaties 
aan diverse personeelsvoorzieningen) zijn in 2010 gestegen met  
€ 341.000 tot € 8.068.000. Dit is 4,4% meer dan in 2009. Deze toename wordt 
veroorzaakt door een stijging van de loonschalen volgens de CAO,  
een toename van de formatie, bijvoorbeeld het team van Parkzalen, en  
het aannemen van een aantal voorheen extern ingehuurde medewerkers. Ook 
zijn de pensioenpremies gestegen ten opzichte van 2009.

Kosten van afschrijvingen op materiële vaste activa zijn in 2010 vergeleken met 
2009 toegenomen met € 309.000. In 2010 is voor € 1.826.000 afgeschreven 
(2009: € 1.517.000), wat een stijging is van ruim 20%. De overige 
exploitatiekosten zijn echter in 2010 afgenomen met € 440.000 tot  
€ 8.028.000. Een daling van 5,2%. Met name aan posten als planmatig 
onderhoud, renovaties, energie en water is minder uitgegeven dan in 2009. 

Opmerkelijk is dat de in 2009 ingezette besparing op energie en water (-9,6% 
in 2009) is doorgezet in 2010. De kosten voor elektra, gas en water zijn met  
€ 145.000 gedaald naar € 989.000. Dit is wederom een afname van 12,8%. 

~ financieel verslag 
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7.2.2  vergelijking resultaat 2010 met de begroting 2010

2010 begroot 2010

€ €

baten

baten uit eigen fondsenwerving 1.392.462 630.000

subsidies van overheden 5.573.170 5.540.000

entreegelden 6.068.275 7.062.000

lidmaatschapsgelden 3.679.508 3.525.000

parkzalen 1.207.118 1.874.000

overige exploitatiebaten 2.661.261 2.150.000

20.581.794 20.781.000

lasten

besteed aan doelstelling 19.067.061 19.517.000

kosten eigen fondsenwerving 174.980 141.000

kosten beheer en administratie 971.134 981.000

20.213.175 20.639.000

resultaat boekjaar 368.619 142.000

2010 begroot 2010

in percentages:

besteed aan doelstelling 92% 94%

eigen fondsenwerving 13% 22%

beheer en administratie 5% 5%

Hoewel de opbrengsten van Artis over 2010 vergeleken met de begroting licht 
tegenvielen (€ 200.000 minder dan de begrote € 20.781.000), is het boekjaar 
met een hoger resultaat dan begroot beëindigd. Het werkelijke resultaat van  
€ 369.000 is ruim 2,5 keer zo groot als het gebudgetteerde resultaat van 
€ 142.000.

De inkomsten uit entreegelden zijn € 994.000 lager dan de verwachte  
€ 7.062.000. Dit komt door de sterk tegenvallende aantallen dagbezoek. In de 
begroting was rekening gehouden met de komst van 665.000 dagbezoekers. 
In werkelijkheid hebben slechts 589.000 mensen een Artis-dagkaart gekocht. 
Een tegenvaller van 11,4%. Doordat verschillende kortingsacties zijn opgezet, 
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is de gemiddelde prijs per dagkaart lager dan begroot (€ 10,30 tegenover  
€ 10,64). 

Ook Artis Parkzalen had in haar eerste jaar last van de economische crisis.  
De verwachte omzet van € 1.874.000 is niet gehaald. Uiteindelijk is een omzet 
van € 1.207.000 gerealiseerd. Door scherp in te kopen is met de lagere omzet 
toch een brutomarge van € 485.000 gehaald. 

De nalatenschappen en legaten bedroegen € 650.000 meer dan begroot, 
namelijk € 850.000. Dit samen met een niet-geraamde verlenging van het 
huurcontract van de studio’s (additionele huur van € 200.000 plus 
servicekosten ad € 100.000) zorgde voor de compensatie van de 
tegenvallende opbrengsten.

Hoewel er minder kosten van salarissen, sociale lasten en pensioenpremies 
zijn gemaakt (over 2010 € 8.068.000 tegenover een budget van € 8.222.000), 
is het budget totale personeelskosten met name als gevolg van hogere 
dotaties aan de personeelsvoorzieningen (€ 641.000) en vanwege een aantal 
bijzondere uitkeringen (€ 242.000) met € 743.000 overschreden. 

De overige exploitatiekosten zijn in 2010 ruim binnen budget gebleven.  
De begroting van deze kosten bedroeg € 9.180.000 en in werkelijkheid is 
€ 8.028.000 uitgegeven. Dit is € 1.152.000 (12,5%) onder budget. Bijna alle 
afzonderlijke budgetposten zijn binnen budget gebleven. Een paar opvallende 
voorbeelden zijn € 75.000 minder energie en water, € 618.000 minder inkoop 
Parkzalen, € 96.000 minder belastingen, € 92.000 minder advieskosten ten 
opzichte van budget.

~ financieel verslag 
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De begroting 2011 van Natura Artis Magistra ziet er als volgt uit.

 
begroot

 2011 2010
begroot

2010

  € € €

baten

baten uit eigen 
fondsenwerving 850.000 1.392.462 630.000

subsidies van overheden 4.655.000 5.573.170 5.540.000

entreegelden 6.725.000 6.068.275 7.062.000

lidmaatschapsgelden 3.600.000 3.679.508 3.525.000

parkzalen 1.942.000 1.207.118 1.874.000

overige exploitatiebaten 2.364.000 2.661.261 2.150.000

  20.136.000 20.581.794 20.781.000

 

lasten

besteed aan doelstelling 18.779.000 19.067.061 19.517.000

kosten eigen fondsenwerving 212.000 174.980 141.000

kosten beheer en 
administratie 1.021.000 971.134 981.000

  20.012.000 20.213.175 20.639.000

resultaat boekjaar 124.000 368.619 142.000

resultaatbestemming

begroot begroot

2011 2010 2010

  € € €

continuïteitsreserve 124.000 525.900 142.000

bestemmingsreserves 0 -157.281 0

 

resultaat boekjaar 124.000 368.619 142.000

~ financieel verslag 
hoofdstuk 7
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In 2011 rekent Artis op 1.180.000 bezoekers (550.000 bezoeken van leden en 
630.000 dagbezoekers). Omdat in 2011 achtereenvolgens de Fazanterie 
nieuwe kweek, het Vogelhuis en het Apenhuis worden opgeleverd en een 
olifantje wordt verwacht, wordt aangenomen dat in 2011 meer bezoekers naar 
Artis komen dan in 2010. 

Het verwachte gemiddelde tarief per dagbezoeker is € 10,67 (2010: € 10,30). 
Het aantal leden blijft stabiel en de gemiddelde opbrengst per lidmaatschap zal 
€ 41,86 bedragen (2010: € 41,28). 

Verwacht wordt dat de diverse zalen van Parkzalen in 2011 in totaal 258 keer 
verhuurd worden.

Natura Artis Magistra is vanaf november 2010 een eigen winkel gestart in de 
souvenirkiosk bij het voorplein. Minimaal zal de omzet van deze winkel de som 
van de voormalige opbrengst van Wild Republic plus de omzet van de vroegere 
Artis-winkel in het Planetarium bedragen, namelijk € 416.000 in totaal.

Baten uit eigen fondsenwerving (nalatenschappen, schenkingen, giften, 
sponsoring en adoptie van dieren en groen) worden realistisch, doch 
voorzichtig geraamd op € 850.000.

De Gemeente Amsterdam heeft Artis gekort op haar jaarlijkse subsidie voor 
exploitatie en groot onderhoud. Deze structurele subsidies nemen af met 
€ 900.000 tot een bedrag van € 4.655.000.

In de personeelskosten is rekening gehouden met een salarisstijging van 2% en 
een stijging van de pensioenlasten. Hoewel de formatie van Natura Artis Magistra 
zal dalen van 175,1 fte begin 2011 tot 167,8 fte aan het einde van het jaar, stijgen 
de personeelskosten door deze lastenverzwaringen met 1,4% tot € 8.598.000.

De exploitatiekosten van de drie clusters (dier & plant, publiek en 
infrastructuur) en de stafafdelingen samen zijn in 2011 begroot op € 7.988.000. 
Dit is € 328.000 minder dan de vergelijkbare kosten in 2010. Aan de ene kant 
wordt € 445.000 bezuinigd op de inkoop van goederen en diensten. Aan de 
andere kant is gekozen voor een ruimer budget voor communicatie & marketing 
(een stijging van € 120.000). 

Het verwachte resultaat 2011 bedraagt € 124.000.

~ financieel verslag 
hoofdstuk 7
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In Artis leren kinderen met een  
gedetailleerde blik naar de natuur te kijken.
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8
jaarrekening

hoofdstuk 8
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In 2010 heeft Artis een replica laten maken van  
de zeer speciale bijenkast van Dzierzon uit 1858. 
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8.1  balans per 31 december 2010

toelichting 31 december 2010 31 december 2009

€ € € €

activa

vaste activa

materiële vaste 
activa

levende have 8.4.3.1 1 1

gebouwen en 
dierverblijven 8.4.3.1 8.622.040 7.670.565

installaties, 
transportmiddelen 
en inventaris 8.4.3.1 2.221.845 2.379.767

in uitvoering 8.4.3.1 1.338.387 304.998

12.182.253 10.355.331

vlottende activa

voorraden 198.719 221.731

vorderingen

Gemeente 
Amsterdam 8.4.3.2 224.412 275.473

debiteuren 496.241 255.055

belastingen 273.465 309.100

overige vorderingen 
en overlopende 
activa 8.4.3.3 616.970 499.252

1.611.088 1.338.880

liquide middelen 8.4.3.4 6.623.801 5.907.379

totaal 20.615.881 17.823.321

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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toelichting 31 december 2010 31 december 2009
€ € € €

passiva

eigen vermogen

stichtingskapitaal 45 45

continuïteitsreserve 8.4.3.5 3.726.452 3.200.552

bestemmingsreserves 8.4.3.6 2.107.953 2.265.234

5.834.450 5.465.831

voorzieningen

pensioenvoorziening 8.4.3.7 587.914 499.337

voorziening FPU 8.4.3.7 103.188 110.243

WW-voorziening 8.4.3.7 547.922 475.398

ziekte en arbeids-
ongeschiktheid 8.4.3.7 631.056

 
  383.163

personeelsvoorziening 
c.q. reorganisatie-
voorziening 8.4.3.7 494.574 348.763

jubileumverplichtingen 8.4.3.7 88.714 106.639

2.453.368    1.923.543

langlopende schulden

langlopende leningen 8.4.3.8 2.322.317 2.624.207

lening Gemeente 
Amsterdam 8.4.3.8 169.991 177.047

2.492.308 2.801.281

kortlopende schulden

crediteuren 2.214.752 1.434.773

kortlopend deel 
langlopende leningen 8.4.3.8 308.973 308.973

belastingen & sociale 
verzekeringen 362.453 331.264

overige schulden en 
overlopende passiva 8.4.3.9 6.949.577 5.557.656

9.835.755 7.632.666

totaal 20.615.881 17.823.321

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.2  winst-en-verliesrekening over 2010

toelichting 2010 begroot 2010 2009

€ € €

baten

baten uit eigen 
fondsenwerving 8.4.4.1 1.392.462 630.000 1.552.494

subsidies van 
overheden 8.4.4.2 5.573.170 5.540.000 5.589.638

entreegelden 6.068.275 7.062.000 6.815.128

lidmaatschapsgelden 3.679.508 3.525.000 3.458.593

Parkzalen 1.207.118 1.874.000 0

overige 
exploitatiebaten 2.661.261 2.150.000 2.879.390

20.581.794 20.781.000 20.295.243

lasten

besteed aan 
doelstelling 8.4.4.3 19.067.061 19.517.000 17.996.990

kosten eigen 
fondsenwerving 8.4.4.1 174.980 141.000 154.823

kosten beheer en 
administratie 8.4.4.4 971.134 981.000 1.035.682

20.213.175 20.639.000 19.187.495

resultaat boekjaar 368.619 142.000 1.107.748

resultaatbestemming 2010 begroot 2010 2009

€ € €

continuïteitsreserve 8.4.3.5 525.900 142.000 200.000

bestemmingsreserves 8.4.3.6 -157.281 0 907.748

resultaat boekjaar 368.619 142.000 1.107.748

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.3  kasstroomoverzicht over 2010 

Dit kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

toelichting 2010 2009

in duizenden € € € € €

kasstroom uit  
operationele activiteiten

resultaat boekjaar 369 1.108

aanpassingen voor:

afschrijvingen op materiële vaste 
activa 8.4.3.1 1.826 1.517

dotatie/(onttrekking) voorzieningen 8.4.3.7 530 -192

2.356 1.325

verandering in werkkapitaal: 8.4.3.3

(toename)/afname vorderingen -272 1.358

(toename)/afname voorraden 23 -106

toename/(afname) kortlopende 
schulden 8.4.3.9 2.203 1.683

1.954 3.147

netto kasstroom uit operationele 
activiteiten 4.679 5.580

kasstroom uit 
investeringsactiviteiten

investeringen in materiële  
vaste activa 8.4.3.1 -3.653 -1.028

kasstroom uit 
financieringsactiviteiten

aflossing langlopende schulden 8.4.3.8 -309 -309

toename geldmiddelen 717 4.243

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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toelichting 2010 2009

in duizenden € € €

mutatie geldmiddelen

geldmiddelen per 1 januari 8.4.3.4 5.907 1.664

toename geldmiddelen 717 4.243

geldmiddelen per  
31 december 8.4.3.4 6.624 5.907

8.4   toelichting op de balans  
en winst-en-verliesrekening

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

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

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

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

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.4.1.2  materiële vaste activa
algemeen
Investeringen in materiële vaste activa (met uitzondering van de uitbreiding 
Plantage Doklaan en het Flamingorestaurant) tot en met 31 december 2000 
zijn voor € 1 in de balans opgenomen. De hieronder begrepen op gemeente-
grond 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 2010 van de uitbreiding Plantage Doklaan 
bedraagt € 2.587.337 (historische kostprijs 1999 t/m 2001: € 5.520.754).  
De boekwaarde ultimo boekjaar van de Flamingoserre bedraagt € 177.074 
(historische kostprijs 1985: € 1.041.639).

Voor de verwerking van subsidies op materiële vaste activa wordt  
‘Richtlijn 274 Overheidssubsidies’ gehanteerd.

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

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

installaties, transportmiddelen en inventaris
Investeringen in deze materiële vaste activa zijn tot en met 31 december 2000 ofwel 
direct ten laste van het resultaat gebracht, ofwel ten laste van beschikbare fondsen. 
Investeringen vanaf 1 januari 2001 worden gewaardeerd op historische kostprijs onder 
aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur.

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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De historische kostprijs van deze activa wordt gesteld op het bedrag van de werkelijke 
uitgaven onder aftrek van de specifiek voor de betreffende investeringen ontvangen 
subsidies en bijdragen, alsmede onder aftrek van bedragen die in het verleden ten laste 
van hiervoor gevormde fondsen zijn gebracht.

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

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

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

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

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

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

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

~ jaarrekening 
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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.

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

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

Onder de nalatenschappen en legaten zijn begrepen de opbrengsten uit 
erflatingen en legaten welke worden verantwoord op het moment dat ze zijn 
komen vast te staan. Erflatingen en legaten waarop in het verslagjaar 
aanspraken zijn verkregen, doch welke per balansdatum nog niet zijn 
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.

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.4.2.2  overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verlies-
rekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of 
opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort 
zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is 
dat deze worden ontvangen en Artis de condities voor ontvangst kan 
aantonen. 

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

~ jaarrekening 
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84

Artis neemt deel aan het project  
‘Duurzaam eten in de dierentuin’.
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8.4.3 toelichting op de balans
8.4.3.1  materiële vaste activa

totaal levende 
have

gebouwen 
en dier-

verblijven

installaties,  
transport-

middelen 
en 

inventaris

materiële 
vaste  

activa in 
uitvoering

totaal

€ € € € €

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

31 december 
2009

aanschaffings-
waarde 1 16.371.378 5.033.857 304.998 21.710.234

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -8.700.813 -2.654.089 0 -11.354.902

boekwaarde 1 7.670.565 2.379.768 304.998 10.355.332

mutaties 2010

investeringen 0 2.003.886 615.333 1.784.835 4.404.054

afschrijvingen in 
boekjaar 0 -1.052.411 -773.256 0 -1.825.667

opgeleverd in 
boekjaar 0 0 0 -751.446 -751.446

0 841.763 -157.923 1.033.389 1.826.941

31 december 
2010

aanschaffings-
waarde 1 18.375.264 5.649.190 1.338.387 25.362.841

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -9.753.224 -3.427.344 0 13.180.568

boekwaarde 1 8.622.040 2.221.846 1.338.387 12.182.273

~ jaarrekening 
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€ €

de investeringen gedaan en in gebruik 
genomen in 2010 betreffen:

gebouwen en dierverblijven

aanpassen Savanne 782.462

modificeren Parkzalen, Flamingoserre 
en horecalocaties 498.245

renovatie dienstwoning Welgelegen 391.922

renovatie rifbakken Aquarium 142.017

betrekken deel wisentenverblijf  
bij personeelsrestaurant 155.468

overige investeringen 33.772

totaal investeringen in gebouwen  
en dierverblijven 2.003.886

installaties, transportmiddelen en 
inventaris

modernisering quarantaines  
(balai-gecertificeerd) 359.524

alarminstallaties en toegangssystemen 100.317

overige installaties 29.774

inventaris 64.941

hard- en software 54.895

transportmiddelen 5.882

totaal investeringen in installaties, 
transportmiddelen en inventaris 615.333

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

31 december 
2009

uitgaven in 
2010/

ontvangen 
subsidies in 

2010

opgeleverde 
investeringen

31 december 
2010

€ € € €

masterplan-
projecten

microZoo 1.174.107 491.001 1.665.108

voorbereidings-
kosten Masterplan 936.919 72.295 1.009.214

parkeergarage 497.857 324.625 822.482

apenhuis 488.774 748.901 1.237.675

vogelhuis 488.774 2.160.991 2.649.765

ledenlokalen 0 90.806 90.806

groote museum 221.300 137.472 358.772

kennisplein 205.234 -57.201 148.033

totaal masterplan-
projecten 4.012.965 3.968.890 0 7.981.855

af: ontvangen 
doelsubsidies -6.461.356 -5.703.000 -12.164.356

vooruitontvangen 
subsidies - 2.448.391 - 1.734.110 0 - 4.182.501

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

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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31 december 
2009

uitgaven in 
2010/

ontvangen 
subsidies in 

2010

opgeleverde 
investeringen

31 december 
2010

€ € € €

overige projecten

gorilla 
buitenverblijf 105.038 70.289 175.327

fazanterie 98.329 896.777 995.106

de twee cheetahs 0 67.201 67.201

jaguars 0 59.193 59.193

pinguïns 0 22.860 22.860

welgelegen 64.791 327.131 -391.922 0

quarantaines 36.840 322.684 -359.524 0

overig 0 18.700  18.700

totaal overige
projecten 304.998 1.784.835 -751.446 1.338.387

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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89

In 2010 heeft Artis voor het eerst  
Winteravonden georganiseerd. 
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doelstelling
Van de totale materiële vaste activa worden voor directe aanwending in het kader 
van de doelstelling van Artis aangehouden:

doelstelling levende 
have

gebouwen 
en dier-

verblijven

installaties, 
transport-

middelen en 
inventaris

materiële 
vaste 

activa in 
uitvoering

totaal

€ € € € €

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

31 december 
2009

aanschaffings-
waarde 1 14.436.786 4.136.264 240.207 18.813.257

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -8.469.469 -2.332.041 0 -10.801.510

boekwaarde 1 5.967.317 1.804.223 240.207 8.011.747

mutaties 2010

investeringen 0 1.605.964 419.724 1.457.704 3.483.392

afschrijvingen 
in boekjaar 0 -832.474 -576.159 0 -1.408.633

opgeleverd 
in boekjaar 0 0 0 -359.524 -359.524

0 773.490 -156.435 1.098.180 1.715.235

31 december 
2010

aanschaffings-
waarde 1 16.042.750 4.555.988 1.338.387 21.937.125

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -9.301.943 -2.908.200 0 -12.210.143

boekwaarde 1 6.740.807 1.647.788 1.338.387 9.726.982

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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bedrijfsvoering
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 2009

aanschaffingswaarde 1.934.592 897.593 64.791 2.896.976

cumulatieve 
afschrijvingen -231.344 -322.048 0 -553.392

boekwaarde 1.703.248 575.545 64.791 2.343.584

mutaties 2010

investeringen 397.922 195.609 327.131 920.662

afschrijvingen  
in boekjaar -219.937 -197.097 0 -417.034

opgeleverd in boekjaar 0 0 -391.922 -391.922

177.985 -1.488 -64.791 111.706

31 december 2010

aanschaffingswaarde 2.332.514 1.093.202 0 3.425.716

cumulatieve
afschrijvingen -451.281 -519.145 0 -970.426

boekwaarde 1.881.233 574.057 0 2.455.290

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.4.3.2  vorderingen Gemeente Amsterdam

31 december 2010 31 december 2009

€ €
afrekening structurele subsidies 224.412 275.473

boekwaarde 224.412 275.473

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

8.4.3.3  overige vorderingen en overlopende activa

31 december 
2010

31 december 
2009

€ €

erflatingen en legaten 210.000 7.271

interest 111.918 63.208

energieverbruik derden 60.313 95.974

teruggaaf energiebelasting 47.411 46.396

afrekening project kennisarena’s 39.000 0

nog af te rekenen inzake personeelsrestaurant 36.376 0

vooruitbetaalde contracten en abonnementen 32.409 23.300

verzekeringspremies 24.534 23.559

vergoeding energie warmtekracht 22.351 20.157

afrekening pacht horeca 6.924 111.987

Arbo Unie contract 2.726 9.857

in te houden premie ziektekostenverzekering 0 65.711

afvoer vuil derden 15.000 18.960

diversen 8.008 12.872

616.970 499.252

Onder de post overige vorderingen en overlopende activa zijn per 31 december 
2010 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.

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8



93

jaarverslag 2010 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

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

8.4.3.5  continuïteitsreserves
Het verloop van continuïteitsreserve is als volgt:

continuïteitsreserve

€

stand per 31 december 2009 3.200.552

bij: uit resultaat boekjaar 2010 368.619

bij: uit bestemmingsreserve 157.281

stand per 31 december 2010   3.726.452

Het boekjaar 2010 wordt afgesloten met een resultaat van € 368.619. 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. In 2010 bedroegen de salarissen, sociale lasten  
en pensioenpremies samen € 8.641.000. De continuïteitsreserve zou dus ruim 
€ 4.000.000 moeten bedragen.
Voorts wordt een bedrag van € 157.281 onttrokken aan de bestemmingsreserve 
ter compensatie van de afschrijvingskosten van de filterinstallaties in de 
zeeleeuwenbassins en aan de continuïteitsreserve toegevoegd.

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

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. 

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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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 
ruim hoger te maken. Hierdoor kan een veelzijdige vogelcollectie in de 
Fazanterie gehuisvest worden. Met de bouw van fase 1 (de nieuwe kweek) van 
het project is in april 2010 gestart. Naar verwachting volgt eind maart 2011 de 
oplevering. Daarna zal begonnen worden met fase 2 en 3, de oude kweek en  
de Ronde volières van het Marsmanhuis. 

Zodra de brilbeer die op dit moment in het berenverblijf huist Artis verlaat, 
wordt het verblijf geschikt gemaakt voor een andere diersoort.

Bestemmings-
reserves

stand 
31-12-2009

onttrekking 
2010

dotatie 2010 stand 
31-12-2010

€ € € €

waterzuiverings-
installatie 
zeeleeuwen 271.359 -157.281 0 114.078

waterkwaliteit 
algemeen 43.711 0 0 43.711

gorillaverblijf 394.962 0 0 394.962

ijsberen- / 
brilberenverblijf 91.572 0 0 91.572

fazanterie 1.463.630 0 0 1.463.630

totaal 2.265.234 -157.281 0 2.107.953

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves betreffen afschrijvingen op  
de per dierverblijf gedane investeringen.

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.4.3.7  voorzieningen

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

pensioenen FPU

€ €

stand per 31 december 
2009 499.337 110.243

onttrekkingen wegens 
uitkeringen -78.375 -43.486

420.962 66.757

mutatie boekjaar 166.952 36.431

stand per 31 december 
2010 587.914 103.188

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% (2009: 4,5%)
• sterftetabel AG Prognosetafel 2010-2060
• geen leeftijdsterugstelling voor man of vrouw
• partnerpensioen van 70%
• indexatie 2%

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

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.4.3.7.2  voorzieningen WW en ziekte en arbeidsongeschiktheid
Het verloop van de voorzieningen WW en Ziekte en arbeidsongeschiktheid is als volgt:

WW ziekte en arbeids-
ongeschiktheid

€ €

stand per 31 december 2009 475.398 383.163

onttrekkingen wegens uitkeringen -59.680 -12.002

415.718 371.161

mutatie boekjaar 132.204 259.895

stand per 31 december 2010 547.922 631.056

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

De voorziening Ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt getroffen wanneer één 
of meerdere medewerkers aan te merken zijn als langdurig ziek. Omdat Artis 
eigen risico dragend is voor de WIA (Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen), is het mogelijk dat Artis een gedeelte van de kosten van 
medewerkers die gebruik maken van de WIA voor haar rekening moet nemen. 
Deze verplichting is voor 2010 voor zover betrouwbaar in te schatten 
opgenomen in de voorziening. De voorziening Ziekte en arbeidsongeschiktheid 
heeft een overwegend langlopend karakter.

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

Het verloop van de personeelsvoorziening is als volgt:

personeelsvoorziening

€

stand per 31 december 2009 348.763

onttrekkingen wegens uitkeringen -79.876

268.887

mutatie boekjaar 225.687

stand per 31 december 2010 494.574

De voorziening heeft overwegend een kortlopend karakter.

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

Wanneer grote mutaties in het personeelsbestand daartoe aanleiding geven, 
zal de hoogte van de voorziening worden aangepast. Jaarlijks zal een globale 
doorrekening van de voorziening plaatsvinden waardoor vastgesteld kan 
worden of de voorziening substantieel afwijkt van de realiteit. In 2010 heeft dit 
tot een vrijval van € 17.925 in de voorziening geleid.

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.4.3.8  langlopende schulden

geldgever resterende 
looptijd

rente hoofdsom

jaar 2010 €

ING Real Estate 9 6,15% 3.403.352

ING Real Estate 11 7,30% 1.134.451

Gemeente Amsterdam 25 4,00% 354.150

ING 7 5,20% 750.000

5.641.953

geldgever stand per 
31-12-2010

aflossings-
verplich- 

tingen 2011

looptijd 
1 tot 5 jaar

resterende 
looptijd  

> 5 jaar

stand per 
31-12-2009

€ € € € €

ING Real Estate 1.361.346 170.167 680.668 680.678 1.531.513

ING Real Estate 567.221 56.723 226.892 340.329 623.944

Gemeente 
Amsterdam 169.991 7.083 28.332 141.659 177.074

ING 393.750 75.000 300.000 93.750 468.750

2.492.308 308.973 1.235.892 1.256.416 2.801.281

De stand per 31 december 2010 geeft de resterende looptijd langer dan een 
jaar weer. 
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals 
hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn.

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

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

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.4.3.9  overige schulden en overlopende passiva

31 december 2010 31 december 2009

€ €

vooruitontvangen subsidies Masterplan 4.182.501 2.448.391

vooruitontvangen lidmaatschapsgelden 1.570.429 1.540.814

vakantiedagen 300.754 332.920

vakantiegelden 278.875 265.010

vooruitontvangen bedragen adoptie 
dieren en groen 132.809 143.598

de ontmoeting 88.000 32.000

gas 76.359 85.000

reservering voor kosten 
tentoonstellingen 75.000 256.490

elektriciteit en water 59.046 48.061

vooruitontvangen opbrengst parkzalen 36.182 0

nog te ontvangen inkoopfacturen 
parkzalen 27.970 0

waarborgsom 22.689 22.689

extern personeel 20.000 17.215

beveiliging en schoonmaak 17.941 15.035

accountantskosten 15.000 25.000

jaarverslag 15.000 20.000

afkoop uitbater Artis winkel 15.000 0

rente lening 6.546 22.088

portikosten 4.137 12.720

waterzuiveringskosten 0 90.000

kennisarena’s 0 70.848

af te dragen aan derden 0 63.859

planmatig onderhoud 0 12.627

diversen 5.339 33.291

6.949.577 5.557.656

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.4.3.10  niet in de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen

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

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

Op 3 maart 2010 heeft Natura Artis Magistra een overeenkomst met de 
BankGiro Loterij gesloten voor de driejarige periode lopend van 1 januari 2009 
tot en met 31 december 2011. In deze overeenkomst is o.a. vastgelegd dat 
Natura Artis Magistra, als organisatie ten behoeve van goede doelen, tot de 
kring van instellingen behoort die een uitkering kan ontvangen uit de afdracht 
van de door BankGiro Loterij georganiseerde loterijen. 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.

8.4.3.10.2  financiële verplichtingen
In 2010 is voor € 2.000.000 verplichtingen aangegaan voor investeringsprojecten. 
Deze projecten worden gedurende het jaar 2011 opgeleverd.

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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101

Artis de Partis mag uiteraard niet ontbreken  
in het assortiment van de nieuwe Artis-winkel.
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~ jaarrekening 
hoofdstuk 8

8.4.4 toelichting op de winst-en-verliesrekening

bestemming

lasten

doel-
stelling

eigen 
fondsen-

werving

beheer 
en 

admini-
stratie

totaal 
2010

begroot
2010

totaal 
2009

€ € € € € €

salariskosten 5.950.772 55.052 539.788 6.545.612 6.544.000 6.288.717

sociale lasten en 
pensioenpremies 1.963.824 15.722 115.781 2.095.327 1.828.000 1.611.457

overige 
personeelskosten 1.021.463 67.420 0 1.088.883 1.033.000 1.092.078

mutatie 
personeel-
voorziening 467.891 0 0 467.891 50.000 0

afschrijving en 
rente 1.987.055 0 0 1.987.055 2.004.000 1.726.805

overige 
exploitatiekosten 7.676.055 36.786 315.565 8.028.406 9.180.000 8.468.438

19.067.061 174.980 971.134 20.213.175 20.639.000 19.187.495
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8.4.4.1  baten uit eigen fondsenwerving

2010
begroot

2010 2009

€ € €

baten uit eigen 
fondsenwerving

adoptie dieren en groen 340.680 375.000 409.552

donaties en giften 131.275 30.000 29.690

schenkingen 5.557 20.000 20.515

sponsoring en advertenties 65.872 5.000 17.407

nalatenschappen en legaten 849.078 200.000 1.075.330

1.392.462 630.000 1.552.494

lasten uit eigen fondsenwerving

directe verwervingskosten 104.206 25.000 78.387

uitvoeringskosten 70.774 116.000 76.436

174.980 141.000 154.823

lasten uit eigen 
fondsenwerving in % van baten 
uit eigen fondsenwerving 13% 22% 10%

netto baten uit eigen 
fondsenwerving 1.217.482 489.000 1.397.671

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

~ jaarrekening 
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8.4.4.2  subsidies van overheden

2010
begroot

2010 2009

€ € €

subsidies Gemeente Amsterdam

exploitatiesubsidie 4.277.712 4.250.000 4.243.271

subsidie onderhoudskosten 1.276.458 1.270.000 1.266.179

overige subsidies 19.000 20.000 80.188

5.573.170 5.540.000 5.589.638

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

2010
begroot

2010 2009

€ € €

baten

totale baten 20.581.794 20.781.000 20.295.243

lasten

besteed aan doelstelling 19.067.061 19.517.000 17.996.990

besteding aan doelstelling in % 
van totale baten 92% 94% 89%

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.4.4.4  beheer en administratie
Onder ‘beheer en administratie‘ zijn de volledige personeelskosten van directie 
en de afdelingen Planning & Control (bestaande uit Financiële Administratie, 
Roosterbureau en ICT) en managementassistentie verantwoord. Daarnaast 
een kwart van de personeelskosten van de afdeling Personeel & Organisatie. 
Deze verdeling is gehanteerd omdat P&O ongeveer 75% voor de doelstelling 
van Natura Artis Magistra werkt. Vervolgens zijn de directe kosten voor 
automatisering, accountants, banken, verzekeringen, salarisverwerking en 
juridische adviezen opgenomen onder de post ‘beheer en administratie’.

2010
begroot

2010 2009

€ € €

salariskosten 539.788 445.000 557.390

sociale lasten en pensioenpremies 115.781 118.000 119.570

overige exploitatiekosten 315.565 418.000 358.722

971.134 981.000 1.035.682

beheer en administratie in % van 
totale baten

5% 5% 5%

 

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.4.4.5  personeelskosten

2010 begroot 2010 2009

€ € €

salarissen inclusief toeslagen 6.756.319 6.744.000 6.472.187

mutatie gereserveerde 
vakantiedagen -32.166 0 -28.834

doorberekende salariskosten -178.540 -200.000 -154.636

salariskosten 6.545.613 6.544.000 6.288.717

sociale lasten 742.762 846.000 718.695

mutatie WW-voorziening 114.323 50.000 -62.152

mutatie voorziening ziekte en 
arbeidsongeschiktheid 255.586 50.000 165.374

pensioenpremies 779.273 832.000 719.098

mutaties voorziening FPU 36.431 25.000 -2.523

mutatie pensioenvoorziening 166.952 25.000 72.965

sociale lasten en 
pensioenpremies 2.095.327 1.828.000 1.611.457

salarissen, sociale lasten en 
pensioenpremies 8.640.940 8.372.000 7.900.174

kosten extern personeel 694.355 553.000 674.166

studie- en opleidingskosten 205.381 175.000 204.717

overige personeelskosten 189.147 305.000 213.195

overige personeelskosten 1.088.883 1.033.000 1.092.078

bijzondere uitkeringen 242.204 0 0

mutatie personeel- en 
reorganisatievoorziening 267.891 50.000 0

467.891 50.000 0

totaal personeelskosten 10.197.714 9.455.000 8.992.252

Gedurende het jaar 2010 zijn gemiddeld 171 fte’s (fulltime equivalents berekend 
op basis van het aantal SVW-dagen), inclusief oproepkrachten, exclusief extern 
personeel, in dienst. In 2009 waren gemiddeld 174 fte’s in dienst. 

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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De bezoldiging van de directie bedraagt inclusief werkgeverslasten met 
betrekking tot ziektekosten en pensioenen in 2010: € 266.993 (2009: een 
directeur: € 132.241). De leden van de Raad van Toezicht 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 uitsluitend uit 
reiskosten en bedroegen in 2010 € 25 (2009: € 103).

8.4.4.6  afschrijving en rente

rentelasten en afschrijvingen 2010 begroot 2010 2009

€ € €

betaalde rente 161.388 178.000 209.954

afschrijvingen 1.825.667 1.826.000 1.516.851

1.987.055 2.004.000 1.726.805

rentebaten 2010 begroot 2010 2009

€ € €
ontvangen rente 113.568 50.000 86.133

113.568 50.000 86.133

De rentebaten zijn verantwoord onder de post overige exploitatiebaten.

8.5  overige gegevens

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

8.5.2  voorstel resultaatbestemming 2010
Voorgesteld wordt het resultaat van € 368.619 over 2010 in het geheel ten gunste 
te brengen van de continuïteitsreserve. Dit voorstel is al in de jaarrekening 
verwerkt.

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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8.6   controleverklaring van  
de onafhankelijke accountant

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

verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag op pagina 73 tot en met 107 opgenomen 
jaarrekening 2010 van de Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van 
het Koninklijk Zoölogisch Genootschap “Natura Artis Magistra” te Amsterdam 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 
en de winst-en-verliesrekening over 2010 en de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen.

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

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

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van 
controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. 
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s 
dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van 
fraude of fouten. 

~ jaarrekening 
hoofdstuk 8
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~ jaarrekening 
hoofdstuk 8

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

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

oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van de Stichting tot Instandhouding van de 
Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap “Natura Artis Magistra” 
per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en 
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende Instellingen”.

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

Amsterdam, 10 juni 2011
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door drs. J.L. Sebel  RA 
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bijlage A

De Raad van Toezicht en de Directie van Natura Artis Magistra bestaan per  
1 juni 2011 uit de volgende leden:
 
Frank de Grave (voorzitter)
Termijn tot 1 juni 2011. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.
Overige functies: 
•  Commissaris SADC (Schiphol Area Development Corporation)
•  Lid Raad van Advies OVG Projectontwikkeling BV
•  Lid Raad van Advies OTTO Uitzendorganisatie
•  Lid Raad van Beheer Pantar Arbeidsbemiddeling
•  Lid Raad van Toezicht Omroeporganisatie NTR
•  Voorzitter Raad van Toezicht Verwey-Jonker Instituut
•  Voorzitter Bestuur Coöperatie PGGM
•  Voorzitter Raad van Toezicht Sectorinstituut Bibliotheken
•  Voorzitter Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie De Key
•  Lid Raad van Advies Conclusion BV
•  Lid Raad van Advies Astra Zeneca
•  Lid Raad van Advies Apotheekzorg BV
•  Voorzitter Orde van Medisch Specialisten
•  Lid Eerste Kamer der Staten Generaal
•  Voorzitter Raad van Toezicht De Ateliers te Amsterdam
 
Henk Hofstee (penningmeester)
Termijn tot 9 maart 2013.
Overige functies: 
•  Penningmeester Olfert Dapper Stichting
•  Voorzitter Bestuur Regionaal TechnoCentrum Amsterdam.
•  Penningmeester Bestuur Theater Ontwikkelings Fonds (TOF)
•  Lid Raad van Advies CFM Farma BV
 
Kees de Boo
Termijn tot 10 april 2011. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.
Overige functies: 
•  Lid Bestuur Centraal Fonds Volkshuisvesting 
•  Lid Bestuur Stichting ROZ 
•  Lid Raad van Commissarissen Vesteda
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Uri Coronel
Termijn tot 10 april 2011. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.
Overige functies: 
•  Lid Raad van Commissarissen Amsterdam Arena
•  Lid Raad van Commissarissen Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam
•  Lid Bestuur Fonds Gehandicaptensport
•  Lid Bestuur Alzheimercentrum VUmc
 
Pepi Rozendaal
Termijn tot 1 juli 2011. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.
Overige functies: 
•  Vice voorzitter Raad van Toezicht Veerstichting
•  Lid Bestuur SIFE Nederland
•  Lid Jury Young Captain Award.
 
Cees Vervoorn
Termijn tot 9 maart 2013.
Overige functies:
•   Lector Topsport en Onderwijs  voor de Universiteit en Hogeschool  

van Amsterdam
•  Lid Raad van Toezicht Rabobank Wielerploegen
•  Lid Raad van Toezicht Topsport Amsterdam
•   Lid Raad van Advies test en meetcentrum RCA (Revalidatie Centrum 

Amsterdam)
•   Lid Ledenraad AFC Ajax    
•   Lid Board League of Experience
•   Lid Sportraad  Amsterdam (OS 2028)

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

(Ned. Instituut van Register experts)
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De Directie van Natura Artis Magistra bestaat per 31 december 2010 uit:
Haig Balian (Bestuurder / Algemeen Directeur)
Overige functies:
•  Lid Bestuur Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
•  Lid Raad van Toezicht IUCN Nederlands Comité
•  Lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen

Arianne van der Doelen (Operationeel en Financieel Directeur)
Geen overige functies.
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