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Doelstelling 
Het steunen van organisaties, instellingen en personen die bedreigde diersoorten in het algemeen en 
katachtigen, zoals de langs de Himalaya keten voorkomende tijger, in het bijzonder, beschermen en voor 
uitsterven trachten te behoeden en al hetgeen met voorgaande verband houdt, alles in de ruimste zin van 
het woord. De Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door: 

• met geldelijke bijdragen en/of met adviezen organisaties, instellingen en personen die zich bezig 
houden met het beschermen en in stand houden van bedreigde diersoorten in de meest ruime 
zin, in het bijzonder de langs de Himalaya keten voorkomende tijger, te steunen; 

• het aantrekken van gelden; en 
• al het andere dat direct of indirect bijdraagt of kan bijdragen aan de doelstellingen van de 

Stichting. 
 
Uitvoering van doelstelling 

• Fondsen verwerving in Nederland. 
• Stimuleren van instellingen, organisaties en personen in Nepal en Nederland tot het maken van 

voorstellen voor projecten die in het kader van de doelstelling van de Stichting passen. 
• Beoordeling van projecten en financiering waarbij zo nodig advies zal worden ingewonnen bij het 

door het bestuur van de Stichting in te stellen Academisch Advies Panel. 
• Financieren en bevorderen van projecten zoals: 

o Local capacity building in de meest brede zin in Kathmandu en in Wildlife Reserves zoals 
Bardia en Chitwan. 

o Realisering van een veldlaboratorium in het Nepalese Wildlife Reserve Bardia. 
o Samenwerking met Kathmandu University Dhulikhel (Nepal) en Center for Molecular 

Dynamics (CMDN) Kathmandu, Universiteit Leiden (CML), IBED (Amsterdam), LU 
Wageningen, Naturalis (Leiden). 

o Activiteiten van het Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden (CML) die 
vallen onder het Memory of Understanding (MoU) van CML met Kathmandu 
University. 

o Uitwisseling Masterstudenten tussen Nederlandse Universiteiten en Hogescholen en 
Nepalese counterparts. 

o Financiering van programma’s Nepalese PhD studenten aan Nederlandse Universiteiten. 
o Internationale Workshop en Conference Conservation and management of Tiger in the 

Himalayan region. 
o Jaarlijkse Expert en Stakeholder meetings in Kathmandu en Nederland. 
o Aanschaf van specialistische apparatuur ten behoeve van onderzoek in Nepal.  

 
De Stichting streeft er naar de uitvoering van projecten bij voorkeur en zoveel mogelijk door Nepalese 
personen en organisaties te laten plaatsvinden. De Nederlandse inbreng zal liggen op het vlak van de 
inbreng van niet-in-Nepal-aanwezige kennis en ervaring en de financiering van voor de activiteiten 
benodigde personen en faciliteiten.  
 
Verwerven van Fondsen 
Voor het verwerven van fondsen zal de Stichting voor concrete projecten een beroep doen op bestaande 
charitatieve instellingen op het gebied van wildbeheer en natuurbescherming zoals Het Prins Bernhard 
Fonds. De PhD programma’s zullen voor een deel door NUFFIC-gelden worden gefinancierd Daarnaast 
zal de Stichting personen en instellingen trachten te interesseren voor de doelstelling van de Stichting en 
deze verzoeken in de vorm van een schenking de realisering van projecten mogelijk te maken. 
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De Stichting gaat daartoe particulieren benaderen om zich te verplichten gedurende vijf 
achtereenvolgende jaren een periodieke uitkering van € 500,-- te doen aan de Stichting. Deze verplichting 
eindigt bij overlijden van de Schenker. 

Teneinde meteen over het gehele toegezegde bedrag te kunnen beschikken, zal de Schenker worden 
gevraagd in het eerste jaar € 2.500,-- te betalen. Op deze wijze ontstaat de figuur dat dan € 500,-- wordt 
betaald ter voldoening aan de Periodieke Uitkering (PU)-verplichting in dat jaar, terwijl € 2.000,-- wordt 
verstrekt in de vorm van een geldlening. Deze geldlening is renteloos en moet door de Stichting worden 
terugbetaald in 4 jaarlijkse termijnen van € 500,--, te voldoen op 1 december van die jaren. In de jaren 2 
tot en met 5 voldoet de Schenker aan zijn PU-verplichting door deze jaarlijks te verrekenen  met de 
vordering die hij op de Stichting heeft uit hoofde van die geldlening. Als de Schenker overlijdt vóór de 
laatste termijn is voldaan, eindigt die verplichting, zodat de Stichting op dat ogenblik een schuld van de 
nog niet terugbetaalde leningstermijnen overhoudt. 

Om het de Schenker gemakkelijk te maken, heeft de Stichting gekozen voor het ondertekenen van 
slechts één document – het zogenaamde ‘Tijger-certificaat’. Daarin gaan de Schenker en de Stichting de 
PU-verplichting en geldlening aan. Tevens verplicht de Schenker zich in dat document om vóór 31 
december van het dan lopende jaar het bedrag van € 2.500,-- - en daarmee aan zijn eerste PU-verplichting 
en zijn verplichting tot het uitlenen van het resterend bedrag - te voldoen. Tenslotte zal hij aan elk van zijn 
vier toekomstige verplichtingen voldoen door verrekening van die verplichting met de dan bestaande 
aflossings-vordering, een en ander onder de opschortede tijdsbepaling van 1 december van het betrokken 
jaar en onder de opschortende voorwaarde van het in leven zijn op dat moment.  

De Stichting geeft tegenover deze PU-verplichting een Tijger-certificaat uit waarin de tegenprestatie 
wordt toegezegd:  

• (exclusieve) toegang tot de website; 
• toegang weblog waarop activiteiten worden gerapporteerd; 
• deelname aan jaarlijkse expert meeting waar (tussen) resultaten, voortgang en verder verloop 

van de onderzoekprogramma's en master cursus worden besproken; 
• mogelijkheid om, tegen kostprijs, deel te nemen aan veldmissies in Chitwan of Bardia o.l.v. 

experts CML, Naturalis, IBED.  
 
Internationaal netwerk  
De Himalayan Tiger Foundation werkt vanuit met vijfjarenplan. Hierbij is de gedachte dat in die periode een 
sterk internationaal netwerk kan worden opgebouwd dat na afloop van de termijn onder Nepalese leiding 
kan doorgroeien. Teneinde dit te bereiken zal in 2014 een internationale Workshop over Conservation and 
Management of Tiger in the Himalayan region worden georganiseerd in Kathmandu. In 2017 staat een 
internationaal congres over dit onderwerp op de agenda waar onder andere de resultaten van de 
werkzaamheden van de Foundation zullen worden gepresenteerd en geëvalueerd. Jaarlijks zullen daarnaast 
expert en stakeholders meetings worden georganiseerd in Kathmandu en Nederland. 
 
Academisch Advies Panel 
Teneinde de Stichting een brede basis binnen de wereld van academisch en toegepast onderzoek en 
wildbeheer te verschaffen zal een Academisch Advies Panel (AAP) worden samengesteld waarin 
vooraanstaande personen uit de wereld van biologisch onderzoek, wildbeheer, natuurbescherming en 
sociaal wetenschappelijk onderzoek zijn vertegenwoordigd. In het AAP zullen zowel Nepalese als 
Nederlandse deskundigen zitting hebben. De leden van het AAP zullen zowel projecten kunnen 
voordragen als adviseren over voorgedragen projecten. Het bestuur van de Stichting blijft echter als enige 
verantwoordelijk voor de besluitvorming over de voorgedragen projecten. 
 
Besluit 
Het beleidsplan en de daarbij behorende financieringsplan zijn op 8 oktober 2013 vastgesteld door het 
bestuur van de Stichting Himalayan Tiger Foundation. 
 
Utrecht, 8 oktober 2013 
 
C.F. de Stoppelaar, voorzitter 
A.J.P. Raat, secretaris 


