Beleidsplan 2018-2023 Stichting Himalayan Tiger Foundation (HTF)
Periode september 2018 – september 2023
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
Uitvoering in het algemeen
• 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. Zoals
• Beoordeling van projecten en financiering waarbij zo nodig advies zal worden
ingewonnen bij het door de Stichting ingestelde 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 Samenwerking met Department of National Parks and Wildlife Conservation
(DNPWC), National Trust for Nature Conservation (NTNC), WWF Nepal, Tiger
Tops, Kathmandu University Dhulikhel (Nepal), WNF Nederland, Universiteit
Leiden (CML), Universiteit Utrecht (faculteit Geo-wetenschappen), TNO
Geological Survey, Technische Universiteit Delft, Wageningen University &
Research (WUR), Universiteit Antwerpen, Naturalis (Leiden).
o Uitwisseling van Masterstudenten van Nederlandse Universiteiten en
Hogescholen.
o Financiering van programma’s Nepalese PhD-studenten aan Nederlandse
Universiteiten.
o Organisatie van internationale workshops en Conferences.
o Organisatie 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.

Uitvoering concrete projecten
De Stichting ondersteunt het Global Tiger Recovery Plan (2xT) dat in 2010 de grondslag was van
de St. Petersburg Declaration van de landen met natuurlijke tijgerpopulaties. Onderdelen van de
ondersteuning zijn (mede)financiering van PhD-trajecten van Nepalese onderzoekers in o.a.
Bardiya en Chitwan over:
• Beschikbaarheid van ‘grazing lawns‘ voor prooidieren van tijgers,
• Beschikbaarheid van prooidieren voor tijgers,
• Problematiek van ‘human-wildlife encounters’.,
• Herintroductie van prooidieren.
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de effecten van waterhuishouding op de kwaliteit van
het habitat voor tijgers hun prooidieren.
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.
De Stichting geeft Tijgercertificaten uit die door personen en organisaties kunnen worden
aangeschaft. Door de aanschaf van tijgercertificaten verstrekken de kopers een vijfjarige lening
die jaarlijks in een schenking van 20% van het geleende bedrag wordt omgezet.
Internationaal netwerk
De Himalayan Tiger Foundation werkt vanuit met vijfjarenplan.
Academisch Research Advisory Panel
Teneinde de Stichting een brede basis binnen de wereld van academisch en toegepast onderzoek
en wildbeheer te verschaffen wordt de Stichting ondersteund door een Academisch Academisch
Research Panel.
Besluit
Het beleidsplan en de daarbij behorende financieringsplan zijn op 8 oktober 2018 vastgesteld
door het bestuur van de Stichting Himalayan Tiger Foundation.
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