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Rapportage Jaarvergadering ITF te Kalenberg op 7 oktober 2006

Aanwezig waren:
- Wouter en Annelies van Dam-Munting
- Pascal Budding
- Mark Joenje
- Joris Voeten
- Marchien den Hertog
- Judith Westerink-Petersen
- Petra Wilbrink
- Ralf Verbeek
- Ab van Ittersum
- Martijn van Dam
- Odette Lips
- Carine Portengen
- Leen Verbeek
Afgemeld waren:
- Arnold van Dantzig
- Runa Kuller
- Tamara Mohr
- Paul Wolvenkamp
- Harm Hofstede
- Koos Biesmeijer

Ochtend vanaf 11.00 uur:
De ochtend is besteed aan koffie en gebak en het bijpraten over de diverse ontwikkelingen.
o.a.:
Financiën:
We bespreken de financiele stand van zaken en de lopende aanvragen bij donororganisaties. Op nog niet
alle aanvragen is bericht binnen maar de perspectieven lijken goed.
Voor alle projecten op de A-lijst is excl. onze overhead $ 95.219,00 nodig. In de nieuwsbrief zijn deze
projecten opgevoerd voor € 103.500,- Bij het omrekenen naar euro’s plus 7% is er teveel naar boven
afgerond waardoor het bedrag wat hoger uitvalt dan waarschijnlijk noodzakelijk is.
Voor het eerst dit jaar is het schrijven van aanvragen verdeeld. Leen heeft een deel gedaan en daarnaast
Judith, Runa en Mark hebben ook hun deel gedaan. Dit is goed bevallen.
Het is belangrijk dat eenieder ook contactpersoon voor de betreffende instelling blijft en dat Pascal en Leen
kopieën krijgen van evt. toezingen zodat zij overzicht houden.
Nieuwsbrief:
We zijn erg tevreden met de nieuwsbrief 2006. Hij is erg mooi geworden met dank aan Marchien en Carine.
Ook van onze relaties krijgen we goede reacties op de nieuwsbrief. Het is belangrijk dat we ons realiseren
dat de nieuwsbrief niet alleen voor particuliere donoren een functie heeft, maar ook goed door de
donororganisaties wordt gelezen en intern wordt verspreid.
Marchien en Carine zullen medio december/januari een nieuwe planning van de productie rondsturen.

Verzending en promotie:
Elk jaar wordt opnieuw de adressenlijst door ons allen nagekeken en eventueel aangevuld.
Op initiatief van Judith hebben we nog wat nagedacht over nieuwe mogelijkheden voor aandacht te vragen.
O.a. bekijkt Martijn of hij nog wat kan bij de jaarlijkse kerstkaarten aktie in zijn taxibedrijf en evt. een relatie te
leggen met de ITF-website.

Werkgroep Projecten:
Dit jaar hebben we voor het eerst een A-lijst welke ook in de nieuwsbrief staat gemaakt. Een B-lijst met
reserve-projecten en een C-lijst met afgewezen projecten. Tot op heden is dit goed bevallen.
Punt van aandacht voor de volgende ronde is kritischer te zijn op de juiste nummering van projecten en een
eenduidige korte beschrijving per project welke dan ook consequent wordt gebruikt. Door verschillende
interpretatie is verwarring ontstaan die niet had gehoeven.
CEC:
De Noord-Hollandse projecten lopen goed. Ook met de certificaat-bomen lijkt het goed te gaan. De corridor
begint al behoorlijk vorm te krijgen en er zijn nog maar een paar aankopen nodig om hem gesloten te
krijgen. Er is overleg met de IUCN voor een fonds aankopen. IUCN stelt vragen bij de continuïteit en het
grondbezit. Joris, Ab en Judith zijn bezig e.e.a. uit te werken met behulp van een Nederlandse deskundige
advocaat die pro-deo het voor onderzoek wil doen.
Misschien zullen we tzt als het tot kosten komt met de IUCN over financiering moeten praten.
De gedachte komt op dat de provincie Noord-Holland mogelijk graag een promotiefilm zou willen maken
over het succes van dit project. Mogelijk geschikt voor uitzending door RTV-NH. Judith zal in Noord-Holland
informeren of zij inderdaad belangstelling hebben.
Joris heeft van Runa de administratie van het boomcertificatenregister overgenomen.
Costa Rica:
Petra Wilbrink heeft zich bezig gehouden met het schrijven van rapporten voor het Forest for ever Fund van
de IUCN en zal dit ook afmaken. Ali Garcia reist rond deze tijd af naar de Bri bri om een eindrapportage te
maken.
Guatemala:
Leen heeft Pepe Pinzon van de CGTG twee weken geleden gesproken in den Haag. Pepe was daar op
uitnodiging van het IMD (gezamenlijke tweedekamerfracties). Het gaat goed met de projecten. De
verwachting is dat er eind van het jaar gerapporteerd kan gaan worden. De CGTG heeft voorkeur voor een
bezoek in februari i.p.v. december want dat past beter in hun planning. Volgens jaar zijn er
presidentsverkiezingen dus we gaan een jaar met veel geweld en moord tegemoet. Daarom het najaar van
2007 zeker geen bezoek gewenst.
Missies 2006/2007:
Het uit elkaar halen van de diverse reizen is goed bevallen, maar wel kostbaar. In principe zijn er drie reizen
te maken. CEC, Overig Costa Rica en Guatemala. Omdat het feitelijk beschikbaar geld op de giro op dit
moment nog niet spectaculair is is het riskant nu al reizen vast te stellen. Tegelijkertijd hebben we vorig jaar
€ 500,- meer voor de tickets moeten betalen door te laat boeken. We zitten dus met een dilemma.
CEC-reis:
In de begroting van CEC is geld opgenomen voor een reis. Dus die financiert zichzelf. Afgesproken wordt
dar Ab, Joris en Judith met elkaar overleggen wie gaat en hoe de planning er uit gaat zien.

Overig Costa Rica-reis:
Na enige discussie en afweging wordt besloten dat Leen en Ralf deze reis gaan doen. Ralf omdat hij vorige
keer mee is geweest en continuïteit belangrijk is. Leen omdat hij vorig jaar helemaal niet is geweest en hij
aldaar wel het gezicht en voorzitter van ITF is. Met Ali Garcia wordt overlegd of december een goede
reismaand is. Zezullen ook proberen een beleefdheidsbezoek aan Arbolfilia af te leggen, maar het werk
wordt door de CEC-werkgroep gedaan gedurende hun reis.
Guatemala:
De Guatemala reis wordt in februari uitgevoerd door Leen. Deze reis gaat alleen door als er genoeg geld
voor is.
Bossennoodfonds:
De perikelen over het Bossennoodfonds lijken opgelost. Er bleek een niet getekend contract te bestaan van
€ 20.000,- dat is nu alsnog met terugwerkende kracht getekend. Tamara Mohr van Both Ends gaat de
coördinatie doen. Er moet nog een afrekening worden opgesteld tussen Both-Ends en ITF. Mark neemt
initiatief om dit af te handelen. Dit is ook van belang voor het ITF omdat nog duidelijk moet worden voor
Pascal welke projecten het ITF heeft voorgefinancierd. Dit geld komt in principe beschikbaar voor Algemeen
ITF.
Website:
Harm Hofstede heeft een goede prestatie geleverd met de nieuwe website. Iedereen is er zeer over te
spreken. Joris heeft ideeën om er verder aan te ontwikkelen. Afgesproken wordt dat hij met Harm hierover
gaat overleggen.

Leen.
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Bestuursvergadering ???.
Stand van zaken fondsenwerving
vaststellen uit te voeren projecten
Jaarvergadering 6 okt. 2007
Opstellen jaaragenda 2007-2008

