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STICHTING KONINKLIJKE ROTTERDAMSE DIERGAARDE 
 
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde is een ANBI-Stichting zonder winstoogmerk. De  Stichting draagt 
het predicaat Koninklijk. 
 
De statutaire doelstelling van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde is het steunen en uitdragen van 
natuurbehoud in de breedste zin van het woord, door middel van het exploiteren van een dierentuin en 
botanische tuin (Diergaarde Blijdorp): in het bijzonder het beheren en tonen van en fokken/kweken met haar 
zoölogische en botanische collectie. Dit doel komt ook tot uitdrukking in het educatieve beleid, de 
onderzoeksactiviteiten en in de steun van de Stichting aan natuurbeschermingsprojecten, maar vooral door het 
uitdragen van de natuurbehoudsgedachte op zodanige wijze dat Diergaarde Blijdorp voor de bezoekers een 
aangename vrijetijdsbesteding biedt. De presentatie van de collectie wordt daarom mede vormgegeven op basis 
van recreatieve aantrekkelijkheid waarbij het welzijn van planten en dieren voorop staat.  
 
De directie en het bestuur van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde werd in dit verslagjaar gevormd 
door de heer E. J. Zevenbergen. 
 
GOVERNANCE 
Blijdorp volgt, bij het ontbreken van een specifieke Governance Code voor de eigen sector, vrijwillig de 
Governance Code Cultureel http://www.governancecodecultuur.nl/ 
 
Blijdorp is lid van: 

• De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen en volgt de ethische codes die door deze Vereniging zijn 
opgesteld voor de lid-dierentuinen. 
http://www.nvddierentuinen.nl/nvd/beleid 

• De European Association of Zoo’s and Aquaria (EAZA) en volgt de Governing Documents, Guidelines en 
Standards van de EAZA. 
http://www.eaza.net/about-us/eazadocuments/ 

• Als uitvoering daarvan past Blijdorp ook door de IUCN (International Union for Conservation of Nature) 
opgestelde guidelines toe.  
http://www.eaza.net/about-us/eazadocuments/ 

• De NVBT (Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen) en committeert zich daarmee aan criteria over 
het beheer van haar plantencollectie(s) en de wijze waarop deze worden ingezet voor wetenschappelijk 
onderzoek, natuurbehoud, tentoonstelling en/of onderwijs. www.botanischetuinen.nl 
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BESTUURSVERSLAG 
 
Met gepaste trots presenteren wij u het Jaarverslag van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde over 
2018. Het was voor onze organisatie in veel opzichten een goed jaar, waarin financieel een positief resultaat 
werd behaald, de organisatiestructuur verder is geoptimaliseerd en we met elkaar het vizier op de toekomst 
hebben gericht. In 2018 brachten 1.431.276 bezoekers een bezoek aan Diergaarde Blijdorp. Een mooi resultaat 
ondanks het koude, natte voorjaar en de extreem warme en droge zomer. 
 
Diergaarde Blijdorp is ook in 2018 nóg mooier geworden. In oktober werd het nieuwe Geladaverblijf feestelijk 
geopend. Het oude roofdierengebouw is een van de beeldbepalende rijksmonumenten van Diergaarde Blijdorp. 
Het monument verkreeg door de succesvolle restauratie en transformatie naar verblijf voor de gelada’s - een 
bijzondere en expressieve apensoort uit Ethiopië -  een geheel nieuwe bestemming in een bijzondere historische 
setting. Dit is een goed voorbeeld van een project waaruit blijkt dat het in oude luister herstellen van onze 
monumenten een extra positieve dimensie levert aan het bezoek van velen aan onze tuin. 
 
In december werd ook het nieuwe doorloopverblijf voor de ringstaartmaki's bij het Oceanium geopend. Dit 
verblijf is een geschenk van de Vrienden van Blijdorp, die in 2018 hun 55-jarig bestaan als vereniging vierden.  
 
In de zomer werden we verblijd met de geboorte van drie Aziatische leeuwenwelpjes. De welpjes zijn zeer 
waardevol voor het Europese fokprogramma en het voortbestaan van deze bedreigde diersoort, maar daarnaast 
hadden we er ook meteen drie publiekslievelingen bij. Ook de komst van vier ernstig bedreigde Antilliaanse 
leguanen, die met het regeringsvliegtuig en premier Rutte meekwamen, was een bijzonder moment.  
 
2019 wordt voor Blijdorp hopelijk wederom een mooi jaar. Het jaar is in ieder geval goed begonnen met de 
opening van het Natuurbehoudscentrum in het Oceanium. Hier worden diverse ernstig bedreigde dier- en 
plantsoorten ondergebracht en er wordt aandacht besteed aan natuurbehoudsprojecten die Diergaarde Blijdorp 
wereldwijd ondersteunt. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het stapsgewijs vernieuwen van het Oceanium.  
 
Het verder ontwikkelen van onze geliefde Diergaarde vereist een heldere, aansprekende visie en consistente 
planvorming. Het afgelopen jaar hebben we de kaders voor de toekomstvisie gezamenlijk vastgesteld en in 2019 
schrijven wij met elkaar het Masterplan Blijdorp 2030. Hierin ligt de nadruk voor Blijdorp enerzijds op de 
doelstellingen op het gebied van natuurbehoud en de educatie over de relatie tussen mens en natuur en 
anderzijds op de verduurzaming van de tuin. Dit alles in het licht van een blijvende focus op de cultuurhistorische 
waarde van de tuin en het erfgoed dat zij vertegenwoordigt. Het Gesamtkunstwerk van de Stichting Koninklijke 
Rotterdamse Diergaarde, zoals architect Van Ravesteyn het ooit bedoelde, verkrijgt hiermee de herwaardering 
die zij verdient. Diergaarde Blijdorp heeft reeds 15 van de 21 Rijksmonumenten weten te herstellen en ziet de 
urgentie om de overige monumenten nu in versneld tempo aan te pakken.  
 
Diergaarde Blijdorp richt haar vizier naar buiten en betrekt verschillende partners van binnen en buiten de stad bij 
de realisatie voor het Masterplan Blijdorp 2030. Met veel energie bouwen we samen aan een toekomstbestendig 
Blijdorp, met de ambitie om de mooiste dierentuin en botanische tuin van Europa te worden! 
 
Erik Zevenbergen  
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ONZE MISSIE EN VISIE 
 
Diergaarde Blijdorp heeft een belangrijke opdracht als het gaat om het  voortbestaan van de Diergaarde in haar 
geheel. Een van de oudste tuinen van Nederland, met 21 vooroorlogse monumenten, maakt een bezoek aan de 
Diergaarde een bijzondere culturele beleving. De Diergaarde stelt zich ten doel de natuur in al haar facetten te 
behouden binnen het ‘openluchtmuseum’ van architect Sybold van Ravesteyn. De dieren- en plantencollectie 
die de Diergaarde herbergt, kent een grote historische waarde en is van groot belang voor de instandhouding van 
met uitsterven bedreigde soorten in het wild. Diergaarde Blijdorp draagt bij met wetenschappelijk onderzoek 
en een educatief en cultureel programma om bezoekers op een leerzame en leuke manier te inspireren om de 
aarde, die wij delen, te behouden. 
  
Het doel van Diergaarde Blijdorp is het instandhouden en presenteren van de Diergaarde als cultureel erfgoed, 
zoals die is ingesteld op 26 oktober 1938 onder de naam Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde. 
  
Dit doel komt tot uitdrukking in: 

· het culturele en educatieve beleid en de bescherming van het op haar terrein gevestigde culturele 
erfgoed en gedachtegoed van architect Sybold van Ravesteyn; 

· het steunen en uitdragen van natuurbehoud in de breedste zin van het woord, door middel van het 
beheren en behouden van een verscheidenheid aan (bedreigde) diersoorten en de zoölogische en 
botanische biodiversiteit van de diergaarde; 

· de onderzoeksactiviteiten en in de steun aan projecten die de bevordering van biodiversiteit, de 
bescherming van natuur en de instandhouding van bedreigde soorten dieren en planten dienen; 

· het bieden van een aangename recreatieve tijdsbesteding aan bezoekers van de Diergaarde; 
· het organiseren en uitdragen van culturele activiteiten en het bieden van een sociale en verbindende 

ontmoetingsplek voor bewoners van de stad Rotterdam en daar buiten. 
 
Diergaarde Blijdorp heeft geen winstoogmerk. Een eventueel batig exploitatiesaldo uit activiteiten komt ten 
goede aan het algemene doel, de instandhouding en presentatie van de Diergaarde als cultureel erfgoed.  
  
Voor de komende jaren werkt Diergaarde Blijdorp aan het Masterplan Blijdorp 2030.  
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NATUURBEHOUD, EDUCATIE EN ONDERZOEK 
 

NATUURBEHOUD 
 
DIER- EN PLANTCOLLECTIE  
Diergaarde Blijdorp is naast een dierentuin ook een Botanische Tuin. Hoewel er jaarlijks heel veel gebeurt binnen 
een collectie dieren en planten gaan de meeste ontwikkelingen heel geleidelijk. De afgelopen jaren is de collectie 
dieren langzaam kleiner geworden. Dit past in de visie van Blijdorp waarbij de nadruk steeds meer is komen te 
liggen op een keuze voor bedreigde soorten en het streven om diersoorten meer ruimte te geven. Blijdorp 
probeert een evenwichtig beeld te scheppen van het gehele dieren- en plantenrijk maar de focus ligt vooral op 
dieren en planten die bedreigd worden en voor wie het risico op uitsterven helaas een realiteit geworden is. 
Blijdorp speelt een grote rol in internationale fokprogramma’s en participeert met haar collectie in meer dan 80 
van deze programma’s. Onze fokprogramma’s vinden plaats binnen het netwerk van de European Association of 
Zoos and Aquaria. Daarnaast werkt Blijdorp binnen Nederland veel samen met haar partners van de NVD 
(Nederlandse Vereniging van Dierentuinen). Blijdorp coördineert zelf 4 Europese fokprogramma’s (Rode Panda, 
Kuifhert, Egyptische Landschildpad en de Aziatische Olifant). 
Op botanisch gebied werkt Blijdorp binnen het netwerk van de NVBT (Nederlands Vereniging van Botanische 
Tuinen) en de BGCI (Botanic Gardens Conservation International). In Blijdorp proberen we met zowel onze 
botanische als dierencollectie de verbinding te zoeken en onze bezoekers mee te geven dat planten en dieren 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  
 
DIEREN 
In 2018 werd na een behoorlijke vertraging het nieuwe Geladaverblijf geopend. Dit rijksmonument, het 
voormalige roofdierengebouw, is compleet gerestaureerd en geschikt gemaakt voor de huisvesting van twee 
apengroepen. Aan de Rivièrahalzijde is een familiegroep ondergebracht met negen gelada’s en aan de andere 
zijde een vrijgezellengroepje met een aantal mannen.  
Daarnaast werd er nog een nieuw doorloopverblijf geopend voor ringstaartmaki’s. Het nieuwe verblijf is 
aangebouwd aan het Oceanium en ingericht in de sfeer van Madagaskar. Bezoekers kunnen door het verblijf 
lopen, tussen en langs de dieren. Het bezoekerspad leidt langs een (nagemaakte) baobab die dient als schuilplaats 
voor de maki’s. Er zijn meerdere verwarmde schuilplekken en ook een binnenverblijf waar ze zichtbaar blijven 
voor publiek. De beplanting, met onder andere doornstruiken, lijkt zoveel mogelijk op die uit het oorspronkelijk 
leefgebied. Op een aantal rotsige punten kunnen de maki’s springen en zonnebaden. Dat laatste doen ze maar 
wat graag waarbij ze hun buik naar de zon draaien en hun armen spreiden. Europese dierentuinen hebben een 
fokprogramma voor deze halfapensoort. In Madagaskar worden maki’s vooral bedreigd door de snelle 
bevolkingsgroei waardoor hun leefgebied inkrimpt. Het verblijf is het eerste onderdeel van het project 
‘Eilandhoppen’, een beleving waarbij je kennis maakt met diverse kwetsbare eilandbewoners zoals 
ringstaartmaki’s en later ook met Galapagosreuzenschildpadden en Komodovaranen. Het makiverblijf is 
financieel mogelijk gemaakt door de Vereniging Vrienden van Blijdorp dankzij een gul legaat van trouwe Vriend 
Eric Hille. 
 
VERTREK 
De witkruinmangabeys zijn verhuisd naar het voormalige verblijf van de franjeapen alwaar ze het erg naar hun zin 
hebben. Reden genoeg om deze bedreigde diersoort hier permanent onder te brengen. De franjeapen hebben 
Blijdorp verlaten. Een van de overwegingen was dat onze witkruinmangabeys een ernstig bedreigde soort zijn en 
franjeapen gelukkig nog niet bedreigd zijn. De witkruinmangabeys konden op hun beurt niet in het Gorillagebouw 
blijven omdat hier extra ruimte nodig is voor gorilla Nasibu. In 2019 zal Nasibu in het kader van het wereldwijde 
fokprogramma gaan verhuizen naar Orana-park in Nieuw-Zeeland. Omdat hij de leeftijd heeft bereikt dat hij zijn 
eigen harem mag gaan leiden ontstonden er spanningen in de groep en moest Nasibu de groep alvast verlaten.  
Ook bij de ijsberen vertrok een dier. Een van de jongen van moeder Olinka vertrok na bijna vier jaar naar de 
dierentuin van Rostock.  
 
BIJZONDERE LEGUANEN 
In het kader van een internationaal beschermingsproject kwamen op 15 mei vier Antilliaanse leguanen vanuit 
Sint-Eustatius naar Rotterdam: twee vrouwtjes en twee mannetjes. Zij krijgen een belangrijke rol in het 
internationale fokprogramma van Europese dierentuinen.  
 
De Antilliaanse leguaan is een ernstig bedreigde soort die slechts op enkele Caraïbische eilanden voorkomt. De 
IUCN, ‘s werelds grootste unie voor natuurbescherming, heeft enkele jaren geleden een actieplan opgesteld om 
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deze soort voor uitsterven te behoeden. De oorzaken van het uitsterven zijn veelzijdig, onder andere aantasting 
van het leefgebied, verkeersslachtoffers en bedreiging door honden, katten en geiten. Maar de belangrijkste 
oorzaak op dit moment is de verdringing door en hybridisatie met de gewone groene leguaan. Die komt van 
nature niet voor op Sint-Eustatius maar is de laatste jaren wel gezien. Naast bescherming op de eilanden tegen al 
deze gevaren is het van groot belang dat er een reservepopulatie wordt opgezet. Blijdorp heeft aangeboden de 
fok met deze dieren op zich te nemen in samenwerking met STENAPA, de beheerder van het Nationaal Park op 
Sint-Eustatius, RAVON, de kennisorganisatie van reptielen, amfibieën en vissen in Nederland en de Durrell 
Wildlife Conservation Trust. Blijdorp is één van de drie dierentuinen in Europa met deze soort in de collectie. 
Dankzij de inspanningen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken mochten de dieren en 
een dierverzorgster vanaf Sint-Maarten meevliegen naar Rotterdam met minister-president Rutte in het 
regeringsvliegtuig. Een unieke gebeurtenis. 
 
GEBOORTES 
Ook in 2018 was er sprake van een aantal bijzondere geboortes. Zo werden er Visaya wrattenzwijnen geboren, 
maar ook Indische antilopen, bantengs en een Maleise tapir. Helaas overleed de tapir na enkele dagen ondanks 
intensieve zorg. Een heel bijzondere geboorte was die van drie Aziatische leeuwenwelpen. Leeuwin Lalana, die 
nog maar kort daarvoor in Blijdorp gearriveerd was, wierp vier jongen, waarvan er één kort na de geboorte 
overleed. Deze jongen zijn bijzonder welkom omdat de vader (Aapel) bijzondere genen bij zich draagt die nog 
nauwelijks in het fokprogramma vertegenwoordigd zijn. Aziatische leeuwen worden in het wild namelijk ernstig 
bedreigd. Er zijn nog maar zo’n 500 Aziatische leeuwen over. Deze leven in het Gir Forest National Park, een 
beschermd gebied in Noordwest-India. 
 
PRIMEUR 
Er zijn drie Aziatische wolnekooievaars uitgevlogen in de Aziatische vliegvolière. Nog niet eerder werden er 
wolnekooievaars geboren in Blijdorp. Naast de wolnekooievaars waren er meer bijzondere vogelgeboortes, 
waaronder een kapgier, twee toko-toekans, kroeskoppelikanen en sinds lange tijd ook weer een kroonduif.  
 
KORAAL  
In het Oceanium wordt bij het Great Barrier Reef het levendkoraal-aquarium in gebruik genomen, nadat dit 
aquarium lang met technische problemen te maken had. In het verblijf leven o.a. ook zee-egels en doktersvisjes. 
Met speciale stromingspompen en een geavanceerd lichtsysteem wordt een optimale leefomgeving gemaakt 
voor de dieren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PLANTEN 
Achter de schermen op de kwekerij van de vakgroep Plant is en heel bijzondere orchidee in bloei gekomen. Dit 
venusschoentje (Paphiopedilum gratrixianum) is in de natuur ernstig bedreigd en komt nog op en paar plaatsen 
voor in de regenwouden van Noord-Vietnam, Thailand en zuidelijk China. In de afgelopen jaren is de populatie 
met 90% afgenomen en in sommige delen van het verspreidingsgebied is het grootste aantal planten minder dan 
100 exemplaren op een vierkante kilometer! Naar schatting zijn er nog maar 250 planten verspreid over hun hele 
leefgebied te vinden. 
 
REUZENBLADEREN 
De bladeren van de koningin der waterlelies groeiden dit jaar bijzonder goed in Amazonica. De vijver lag vol 
bladeren waarvan de grootste eind juni al een doorsnede van 2.10 meter had. Blijdorp was vanaf 1858 zo’n 100 
jaar lang recordhouder van een blad van 2.20 meter doorsnede, maar werd overtroffen door een Engelse tuin 
met een blad van 2.96 meter. 
 

 Aantal soorten 
(01-01-2018) 

Aantal individuen  
(01-01-2018) 

Aantal soorten 
(31/12/2018) 

Aantal individuen 
(31-12-2018) 

Ongewervelden 165 10.000 (ong) 169 13.000 (ong) 
Vissen 253 4.500 227 6.000 
Amfibieën 4 23 5 26 
Reptielen 44 357 48 211 
Vogels  102 994 104 1034 
Zoogdieren 66 325 65 302 
Totaal 634 11.699 618 20.573 
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VETERINAIR  
In 2018 zijn er 1.498 dierenartsconsulten geweest, in totaal zijn 445 behandelingen ingesteld. Er zijn maar liefst 
1.863 monsters verzameld en 1.634 testen zijn hierop uitgevoerd (de overige monsters zijn in de serumbank 
opgeslagen). Er was 65 keer een narcose nodig voor behandeling. Er zijn 319 dieren aangeleverd bij de afdeling 
voor sectie, op 277 dieren is uiteindelijk ook sectie verricht. Er zijn in totaal 57 röntgenfoto’s gemaakt met een 
totaal aan 128 foto’s.  
 
Zo hebben we onder andere een gezondheidscheck gedaan van onze ijsberin Olinka. Zij begint wat ouder te 
worden en we wilden weten hoe het met haar lever en nierfunctie gesteld was. Ook Todz is afgelopen jaar onder 
narcose geweest omdat hij zijn tand afgebroken had. Hiervoor is de tandarts van de faculteit Diergeneeskunde 
uit Utrecht overgekomen. 
 
We hebben dit jaar ook een uitgebreide gezondheidscheck bij onze rode panda’s gedaan. Tijdens deze check zijn 
halsbanden met GPS zenders geplaatst om meer kennis op te doen voor het onderzoek bij de wilde panda’s. 
 
In april zijn we begonnen met regelmatige echo’s van onze verpleegsterhaaien. Er worden vaak eischalen 
gevonden maar we hebben nog nooit jongen gehad of gezien. Om te kunnen achterhalen wat er mogelijk fout 
gaat of om bijvoorbeeld dieren apart te zetten op het moment dat ze jongen in hun buik hebben (ze zijn 
eierlevendbarend) zodat de jongen niet kunnen worden opgegeten door bijvoorbeeld de baarzen. Omdat deze 
dieren een hele lange cyclus hebben van wel 2 jaar zal het nog wel even duren voordat we gericht een conclusie 
kunnen trekken. Het is wel leuk om te weten dat twee van onze haaien in 2018 heel veel eieren bij zich hebben 
gedragen, de andere 2 vrouwtjes leken niet erg actief op reproductiegebied. 
 
Daarnaast is er een start gemaakt samen met de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en het nationaal 
referentie laboratorium in Lelystad/Wageningen om een meer betrouwbare tuberculose (tbc) test/test advies te 
maken voor olifanten. Tuberculose is een gevaarlijke ziekte en het voorhanden hebben van een goede, 
betrouwbare testen is een zeer belangrijk onderdeel in de strijd tegen tuberculose. Met Siemens zijn er nieuwe 
afspraken gemaakt voor de plaatsing van een nieuwe Centaur (het apparaat wat het zwangerschapshormoon 
progesteron kan meten) in 2019. Inmiddels analyseren we ook weer monsters van andere tuinen naast onze 
eigen olifanten, neushoorns en tapirs. 
 
Ook is er een start gemaakt om in 2019 een PCR-lab op te zetten in ons eigen laboratorium. PCR is een bepaalde 
techniek om stukjes DNA van bijvoorbeeld een ziekteverwekker aan te kunnen tonen. We willen gaan starten 
met het olifanten-herpesvirus EEHV. Hier is momenteel geen goede test voor beschikbaar in Nederland. We 
doen dit in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum en de Universiteit van Amsterdam. Als het goed 
gaat, willen we het testaanbod gaan uitbreiden om bijvoorbeeld bacteriën die lastig te kweken zijn, gaan testen 
met behulp van PCR. 
 
VETERINAIR ONDERZOEK 
Er is in 2018 een start gemaakt met een aantal Europese onderzoeken in samenwerking met Hogeschool Leiden. 
In dit onderzoek wordt gekeken naar de oorzaak van de chronische diarree bij onze witkruinmangabeys en 
kuifmakaken. We hebben vorig jaar alleen in Blijdorp mest verzameld en begin 2019 zal een vergelijkend 
onderzoek met een aantal Europese dierentuinen plaatsvinden. In 2019 zal ook naar het gedrag bij de 
witkruinmangabeys worden gekeken en er zullen ook dieetwijzigingen plaats gaan vinden tijdens het 
gedragsonderzoek. 
 
Verder is er een Europese studie gestart naar het microbiome van de neushoorn (zwarte, witte en Indische 
neushoorns). Het microbiome is de samenstelling van bacterie/schimmel/parasiet/virus samenstelling van het 
darmkanaal, er zijn steeds meer aanwijzingen dat bij bepaalde stofwisselingsziektes dit microbiome afwijkend is. 
Zwarte neushoorns hebben last van onder andere ijzerstapeling en we hopen met dit onderzoek weer een stapje 
dichter naar de oorzaak/oplossing te komen. Naast de samenstelling van de darmflora wordt ook gekeken naar 
plantmateriaal. Dit laatste is eigenlijk een test zodat we straks in de mest van de wilde neushoorns ook kunnen 
kijken naar plantmateriaal om te zien wat ze nu daadwerkelijk eten. Er is nu samen met de Universiteit Utrecht, 
Pretoria, Zurich en Leiden (en EAZA) een fonds aangevraagd om de komende 4 jaar ons nog verder te verdiepen in 
de stofwisselingsproblematiek bij de zwarte neushoorns. 
  



9 
 
 
 

EDUCATIE 
 
Met bijna 1,5 miljoen bezoekers zijn er enorm veel kansen om onze natuurbehoudseducatie over te brengen. 
Zodra mensen langs de kassa’s zijn, begint de natuurervaring waarin we mensen willen inspireren te houden van 
dieren en de natuur. Wij willen de Diergaarde inzetten om mensen handelingsperspectief te bieden om zelf ook 
bij te dragen aan natuurbescherming en -behoud. 
 
BLIJDORP COLLEGE  
In 2018 zijn er zeven Blijdorp Colleges georganiseerd voor volwassenen en zes voor kinderen. In het Eauditorium, 
de Haaienzaal of de Sterrenzaal werden mensen door interne en externe sprekers meegenomen in verhalen over 
dieren en natuur. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn onder andere gelada’s, leeuwen, silent forest, 
zwarte neushoorns, apencommunicatie en klimaat. Ook werden natuurfilms getoond in samenwerking met het 
Wild Life Filmfestival. Justdiggit kwam vertellen over hun landschapsherstelprojecten waarbij, door regenwater 
vast te houden, grond weer geschikt wordt gemaakt voor vegetatie. Tijdens één van de zes kids colleges kwam 
meester Boy vertellen over de opwarming van de aarde. Het college over onze leeuwenwelpen werd verzorgd 
door één van onze dierverzorgers en was een groot succes. Totaal hebben er 737 kinderen en 875 volwassen 
deelgenomen aan de colleges. 
 
Eind 2018 zijn we gestart met het vragen van een natuurbehoudsbijdrage van € 1,50 per boeking voor een 
college. Dit bedrag gaat volledig naar natuurbehoud. 
 
VRIJWILLIGERS  
Een belangrijk deel van onze  educatieve activiteiten wordt uitgevoerd door de vrijwilligersorganisatie. Aan het 
eind van 2018 zijn er 300 vrijwilligers actief, namelijk 150 rondleiders (waarvan er 100 ook infopunten kunnen 
bemannen), 100 infopunters die geen andere activiteiten doen, 15 schminkers en enkele ZooCampers. Dat is nog 
steeds niet genoeg om aan alle aanvragen voor rondleidingen en infopunten te voldoen. Daarom is het streven 
om langzaam maar zeker door te groeien naar een aantal van ongeveer 350 mensen. 
 
Nog regelmatig melden zich nieuwe vrijwilligers aan. Twee keer per jaar worden nieuwe vrijwilligers opgeleid om 
infopunten te bemannen.  
 
De vrijwilligers hebben samen met de coördinatoren de volgende kwantificeerbare resultaten in 2018 behaald: 

- 6.000 bezoekers kregen een rondleiding voor volwassenen 
- 4.600 bezoekers kregen een kinderrondleiding  
- 3.950 bezoekers genoten van een avondrondleiding 
- Voor 1.050 gasten werd een privérondleiding georganiseerd 
- 1.000 informatiepunten werden bemand 
- Tot aan de sluiting in juni waren in het publab 350 keer vrijwilligers aanwezig om uitleg te geven over het 

Oceanium en haar bewoners 
- In Amazonica waren 600 keer vrijwilligers aanwezig om bezoekers te informeren  
- Op 90 dagen werden kinderen geschminkt 
- Er werden ZOOcamps gecoördineerd voor bijna 300 kinderen 
- Er werden kijkjes achter de schermen, infopunten uitgezet en geschminkt bij negen ZOOmeravonden 

 
INFOPUNTEN  
Het aantal van zes infokisten verspreid over de Diergaarde voldoet in de praktijk. Deze populaire kisten worden 
altijd bemand door twee vrijwilligers. In totaal zijn er 1.000 informatiepunten met educatiematerialen bemand. 
Een belangrijk podium voor natuurbehoudseducatie is het Publiekslaboratorium in het Oceanium. Door de 
persoonlijke educatie van onze vrijwilligers (en verzorgers) kunnen hier moeilijke boodschappen op een 
laagdrempelige manier worden overgebracht. Afgelopen jaar is dit punt helaas halverwege het jaar wegens 
verbouwingen gesloten. Wel hebben de vrijwilligers informatie gegeven tijdens het voeren van de haaien. Ook in 
Amazonica zijn de vrijwilligers dagelijks als gastvrouw/heer aanwezig geweest, om vragen van het publiek te 
beantwoorden. 
 
Nieuw in 2018 is het doorloopverblijf van de ringstaartmaki’s dat in het najaar geopend is. Ook hier is er een rol 
voor de vrijwilligers, vrijwel dagelijks van 12 tot 16 uur geven de vrijwilligers informatie aan onze bezoekers over 
deze dieren. 
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SPREEKBEURTKISTEN  
Ook in 2018 zijn alle spreekbeurtkisten die worden uitgeleend aan schoolkinderen weer opgefrist, nagekeken en 
aangevuld. Onder toezicht van de afdeling Educatie wordt deze uitleen geheel gerund door onze vrijwilligers. 
 
NATUURBEHOUD 
De activiteiten van de vrijwilligers in 2018 hebben weer een flinke bijdrage geleverd aan de 
natuurbehoudsprojecten. De bijdrage van € 3,95 die per rondgeleide bezoeker betaald moet worden gaat voor de 
helft naar natuurbehoudsprojecten. De andere helft gaat naar een door de vrijwilligers zelf bepaald project. Dit 
jaar kozen de vrijwilligers voor een investering in de speelboom bij de olifanten. 
 
SAMENWERKING GEMEENTE ROTTERDAM 
De uitvoering van schooleducatie in Diergaarde Blijdorp is mede mogelijk gemaakt door de subsidieverstrekking 
van de gemeente Rotterdam. De afspraken met de Gemeente Rotterdam met betrekking tot de 
subsidieverstrekking zijn aangepast. Dit is gedaan naar aanleiding van een verschuiving die lijkt op te treden in de 
interesse van de scholen van de interactieve begeleide, naar de zelfstandige activiteit doe-het-zelf les. Dit heeft 
geleid tot een aangepaste beschikking met betrekking tot de kwantitatieve output voor 2018. De overige 
onderdelen zijn gelijk gebleven. In volgende paragrafen legt Blijdorp puntsgewijs verantwoording af over de 
behaalde resultaten in 2018. Onderzoek moet uitwijzen op welke gronden deze verschuiving plaatsvindt. 
 
Kwantitatief: educatief bereik schoolleerlingen Rotterdam: 
In onderstaande tabel staan de prestatie afspraken en feitelijke output 2018 naast elkaar weergegeven.  

 
Tabel 
1. 

Kwantitatieve prestatie afspraken en feitelijke output 
 
PRIMAIR ONDERWIJS 
In 2018 boekten verschillende scholen voor 3.750 leerlingen uit het Primair Onderwijs (PO) de een les begeleid 
door een educatiemedewerker. Van deze leerlingen kwamen er 2.033 uit Rotterdam. Tegelijkertijd werden voor 
nog 15.403 leerlingen uit Rotterdam en omstreken een onbegeleide activiteit geboekt. Leerkrachten kozen voor 
hen het educatieve doe-het-zelf pakket. Het aantal Rotterdamse PO-leerlingen voor deze doe-het-zelf activiteit 
bedroeg 6.580.  
 
VOORTGEZET ONDERWIJS 
Voor 27.731 leerlingen uit het voorgezet onderwijs werden lokaallessen en buitenlessen aangeboden. 5.342 
leerlingen kwamen van Rotterdamse scholen.  
 
KWALITATIEF 
De kwaliteit van een product is per definitie lastiger toetsbaar dan kwantitatieve output, helemaal waar 
langetermijneffecten worden nagestreefd, zoals bij Natuur- en Milieu Educatie het geval is. Desalniettemin 
streeft Blijdorp naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van haar educatie en heeft hierover ook afspraken gemaakt 
met de Gemeente Rotterdam.  
 
INFORMATIE-UITWISSELING 
Diergaarde Blijdorp en de Gemeente Rotterdam kennen niet alleen een subsidierelatie, maar ook een relatie op 
basis van wederzijdse openheid en transparantie. Daarom zijn afspraken gemaakt om onderling 
boekingsgegevens uit te wisselen. 
 
SAMENWERKING 
Al lange tijd bestaat de wens om meer leerlingen uit onze eigen stad te kunnen ontvangen. Het vervoer bleek 

begroot volgens weging volgens feitelijk geboekt* feitelijk gescand**
cat. aanbod beschikking beschikking aantal lln aantal lln
a schoolreizen 1.500 10% 2.830 2.156
b PO Begeleid 2.500 40% 2.705 2.033
c PO DHZ 7.000 25% 9.062 6.580
d VO tot 5.345 25% 6.680 5.342

totaal 16.345 100% 21.277 16.111
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vaak de drempel te zijn. Te duur, te lang onderweg en (te) veel organisatie waren de argumenten die door de 
scholen werden aangedragen.   
 
Per 2018  kan een deel van de Rotterdamse scholen gebruik maken van Buzz010. Een vervoersmogelijkheid 
geïnitieerd door Stichting Buzz010. De financiering voor dit initiatief wordt door de Gemeente Rotterdam, de 
deelnemende schoolbesturen en de Stichting De Verre Bergen mogelijk gemaakt. Partijen hebben hun afspraken 
vastgelegd in een convenant dat loopt tot medio 2021. Deelnemende partijen bieden programma’s in de 
leergebieden kunst en cultuur, sport en bewegen, taal en rekenen, mens en maatschappij en natuur en techniek. 
Tussen deze vele aanbieders is Blijdorp een gretig geboekte bestemming (top 5). In 4 maanden tijd (september tot 
en met december 2018) zijn de volgende Rotterdamse busritten gerealiseerd: 

- 18 excursies 
- 31 bussen 
- 1.165 leerlingen  

 
HANDELINGSPERSPECTIEF 
Voor het schooljaar 2018/2019 is de les 'Tropisch regenwoud' vernieuwd. 401 Leerlingen uit groep 7/8 hebben de 
mogelijkheden onderzocht en bediscussieerd of en hoe zij zelf een steentje bij kunnen dragen aan de 
bescherming van het Tropisch regenwoud vanuit Nederland.  
 
CAMPAGNETHEMA: WAT ZEGGIE? 
1.384 Leerlingen maakten gebruik van de speciale actie rondom de zomeractiviteit “Wat zeggie?” Een activiteit 
die draaide om communicatie tussen dieren en planten onderling, maar ook verhaalde over 
waarschuwingsmechanismes tussen flora en fauna. Een ervaring met boeiende en bijzondere ontdekkingen. 
Vanwege onze samenwerking met de Gemeente Rotterdam werden Rotterdamse scholen uitgenodigd om deel 
te nemen aan deze activiteit. Gedurende de periode 10 september 2018 tot en met 19 oktober 2018 konden 
Rotterdamse leerlingen voor € 3,- per persoon deelnemen aan deze actieve speurtocht. Tijdens de speurtocht 
werden de leerlingen uitgedaagd om de manieren van communicatie na te doen, in beeld te brengen en in te 
zenden. De groep met de leukste of meest bijzondere inzending maakte kans op een gratis bezoek en een meet 
and greet met een dierverzorger later in het schooljaar. 
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NATUURBESCHERMING EN ONDERZOEK 
 
De wereld verandert continu en zo ook de rol van de moderne dierentuin. Klimaatverandering en de exponentiële 
groei van de menselijke populatie en de daarmee samenhangende vernietiging van de natuur op land en in de 
zeeën hebben een grote impact op de biodiversiteit. Natuurlijke leefgebieden verdwijnen of worden aangetast 
waardoor dier- en plantsoorten daar niet langer kunnen overleven. Het aantal soorten die met uitsterven 
worden bedreigd, blijft groeien. De natuurlijke leefgebieden worden kleiner en kwetsbaar. De rol van dieren- en 
botanische tuinen als natuurbeschermingsorganisaties is nu belangrijker dan ooit.  
 
Dierentuinen zijn een belangrijk onderdeel van een breder wereldwijd natuurbeschermingsnetwerk. In het 
verleden waren de natuurbeschermers in het veld (in-situ natuurbescherming) en de natuurbeschermers in 
dierentuinen (ex-situ natuurbescherming) twee verschillende werelden. Nu vindt er meer en meer 
samenwerking plaats in een “One-Plan-Approach”, dus gezamenlijk de schouders zetten onder de 
natuurbeschermingsuitdagingen waar ieders expertise optimaal gebruikt wordt. Het is de taak van de 
dierentuingemeenschap om onze specifieke expertise en vaardigheden op het gebied van natuurbescherming in 
te zetten om dieren en planten van uitsterven te behoeden, leefgebieden te beschermen en waar mogelijk 
bestaande leefgebieden te herstellen en uit te breiden. Mensen zijn een essentieel in de bescherming van de 
natuur. Los van de directe bijdrage die wij als Blijdorp leveren in de vorm van geld en expertise hebben wij tevens 
de taak te zorgen dat mensen geïnspireerd raken door de natuur,  bewust worden van de bedreigingen en 
mogelijke oplossingen en het aller belangrijkste: mensen aan te zetten tot actie en of gedragsverandering die 
leidt tot bescherming van de natuur.   
 
Dierentuinen hebben jarenlange ervaring met het managen van (bedreigde) dierpopulaties. Diergaarde Blijdorp 
participeert in 94 fokprogramma’s (ESB/EEP/SSP) en 3 monitorsprogramma’s. Hiervan worden 4 
fokprogramma’s vanuit Blijdorp gecoördineerd (Aziatische olifant, rode panda, Egyptische landschildpad en het 
kuifhert). Tevens levert Blijdorp zijn bijdrage aan de EAZA community door het leveren van de voorzitter van de 
Sea Turtle Working groep, is onderdeel  van de Reptile TAG (Taxon Advisory Group), is vicevoorzitter van de Small 
Carnivore TAG en onze dierenarts is veterinair adviseur van de neushoorn TAG.   
 
Diergaarde Blijdorp heeft met Amazonica een van de grootste vlindertuinen in Europa. Blijdorp heeft zich 
aangesloten bij  IABES (www.iabes.org). Een organisatie die als doel heeft om in een netwerk van duurzame 
vlindertuinen- en kwekerijen doelen te ondersteunen voor het behoud van vlinders en hun leefgebieden door 
onderzoek, beschermingsmaatregelen en educatie voor het publiek. Diergaarde Blijdorp is de komende twee jaar 
als President in functie vertegenwoordigd in de Board of Directors en als Chairman van het Conservation 
Committee. 
 
Diergaarde Blijdorp is niet alleen een dierentuin maar ook een botanische tuin. Blijdorp heeft ruim 70 planten 
soorten die op de  rode lijst (dus bedreigd) van IUCN staan. Tevens beheert Blijdorp twee SNP (Stichting Nationale 
Plantencollectie) collecties (Bromelia en Primula).  
Doordat het (helaas) noodzakelijk is geworden om ook bepaalde wilde populatie op een bepaald niveau te 
managen kan de ervaring opgedaan in dierentuinen gebruikt worden om deze wilde populatie op een minimale 
manier te managen. Concrete voorbeelden hiervan zijn de Antilliaanse leguanen en de vuursalamander waarin 
nauw wordt samengewerkt met natuurbeschermingsorganisaties als STENAPA (St. Eustatius National Parks 
Foundation) en RAVON (kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen).  
 
Onderzoek is een expertise waar dierentuinen jarenlange ervaring mee hebben. Steeds vaker zijn onderzoeken 
direct en/of indirect gelinkt aan een natuurbeschermingsdoel. Een mooi voorbeeld hiervan is het GPS-onderzoek 
van de rode panda. Vanuit de natuurbeschermingsorganisaties in Nepal (Red Panda Network) is de wens geuit om 
een GPS-onderzoek uit te voeren bij rode panda’s. Waardevolle ecologische informatie kan verkregen worden 
d.m.v. GPS-halsbanden. Deze GPS-halsbanden verzamelen gegevens over waar de dieren zich ophouden op welk 
tijdstip en datum. Het doel van dit GPS-onderzoek is het in kaart brengen hoe rode panda’s zich gedragen in de 
door de mens gedomineerde landschappen en hoe levensvatbaar de rode panda populatie is in dit 
gefragmenteerde leefgebied. Het gebruik van GPS-halsbanden bij wilde rode panda’s is echter nog nooit eerder 
gedaan. Het is dus ook niet bekend of het gebruik van GPS-halsbanden het gedrag van de dieren negatief 
beïnvloedt of dat het fysieke ongemakken veroorzaakt.  Het testen van de GPS-halsbanden in een 
controleerbare dierentuinomgeving is dan ook noodzakelijk om te bepalen of een GPS-onderzoek haalbaar is 
zonder het dierenwelzijn aan te tasten. In het vierde kwartaal van 2018 zijn de twee rode panda’s in Blijdorp 
voorzien van een GPS-halsband.  Dit onderzoek heeft uitgewezen dat het gebruik van GPS-halsbanden bij rode 

http://www.iabes.org/
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panda’s geen negatieve effecten heeft op het gedrag en de fysieke gesteldheid van de dieren. Op basis van dit 
onderzoek is besloten om het vervolgonderzoek in hun natuurlijke leefomgeving in oktober 2019 te gaan starten.  
 
In 2018 (gestart in 2017) heeft Diergaarde Blijdorp in samenwerking met Red Panda Network een zoogdieren 
survey uitgevoerd d.m.v. cameravallen in Oost Nepal. Blijdorp heeft dit onderzoek niet alleen financieel 
ondersteund maar heeft ook actief meegedaan om de lokale bevolking op te leiden deze cameravallen te 
gebruiken. Het is essentieel om de lokale bevolking bij natuurbeschermingsprojecten en onderzoeken te 
betrekken. Los van onze directe en indirecte bijdrage in de vorm van expertise (stamboeken, hulp ter plekke, etc.) 
ondersteunt Blijdorp ook vele projecten financieel. In 2018 hebben wij 14 projecten wereldwijd gesteund met 
een totaal bedrag van € 98.877,24: 
 
Hornbill Nest Adoption (neushoornvogel) 
Human-Elephant conflict programme (Aziatische olifant) 
Bijdrage Seacleaners (zeeschildpadden) 
Wildlife Conservation Society Congo - Mbeli Bay (Westelijke laagland gorilla) 
Mkomazi rhino s (zwarte neushoorns) 
Project geladas - Museo di Storia Nature (gelada’s) 
Silent forest (EAZA, Aziatische zangvogels) 
STENAPA (Antilliaanse leguaan en zeeschildpadden) 
Komodo Survival Programme (komodovaraan) 
Red Panda Network (kleine panda) 
Selamatkan Yaki (kuifmakaken) 
WNF ijsberenonderzoek Spitsbergen 
Indian Rhino Vision 2020 (Indische neushoorn) 
Rhino Dog Squad (zwarte neushoorn) 
 
Daarnaast loopt er een aantal in-situ/ex-situ onderzoeken. Zo hebben we naast de test met de gps-halsbanden 
bij onze rode panda’s contact met Hogeschool Leiden voor een onderzoek bij wilde leeuwen in Kenia. Daar is een 
onderzoeksgroep bezig met een onderzoek naar ecosystemen en specifiek naar de rol van leeuwen in Kenia. Zij 
hebben contact met 4 Keniaanse wildlifeparken. Zij willen gaan onderzoeken welke prooidieren de leeuwen eten 
en wat de oorsprong van deze dieren is in de mest van de leeuwen. Er zijn veel conflicten in de regio tussen 
leeuw en mens omdat sommige leeuwen ook ‘voedseldieren’ van de mens opeten.  Door eerst proeven te doen 
met de mest van Leeuwen uit Blijdorp kunnen de onderzoekers zien hoe betrouwbaar zo’n test in het veld is.  
 
Verder doen we mee met een groot aantal kleinere onderzoeken variërend van invullen van enquêtes tot leveren 
van materiaal voor genetisch onderzoek. 
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EEN DIERENTUIN VAN WERELDKLASSE  
 
In 2018 brachten 1.431.276 mensen een bezoek aan Diergaarde Blijdorp. Een mooi resultaat ondanks de extreem 
warme en droge zomer en een voorjaarvakantie waarin men liever ging schaatsen dan naar de dierentuin. 
 
CAMPAGNES EN PROJECTEN 
Net voor kerst 2017 werd een zwarte neushoorn geboren, de tweede geboorte van een zwarte neushoorn in 
Nederland en opnieuw in Diergaarde Blijdorp. Via webcams konden bezoekers meeleven vanuit de huiskamer en 
ook bij het neushoornverblijf. Op 4 januari 2018 toonde zij zich onder veel belangstelling voor het eerst voor pers 
en publiek. Zes vlogs van de neushoornverzorger hielden de vele fans op de hoogte van het wel en wee van het 
neushoornjong. Het bereik op facebook in januari t/m maart 2018 betrof 1.046.445 impressies met 10 berichten. 
Via een ‘Raad de naam’ wedstrijd konden fans de naam van het kalf raden en kans maken op een Meet & Greet. Er 
waren ruim 1.500 inzendingen, waarvan 40 de naam Mara hadden geraden. 
 
Nog voor de meivakantie gaf Blijdorp de aftrap voor deelname aan de internationale EAZA-campagne. Het doel is 
om bewustwording te creëren bij het publiek voor de Aziatische zangvogelcrisis. De educatie werd vooral 
gecentreerd rond de plek in de Maleise Bosrand waar diverse bedreigde zangvogels te zien zijn. Ook werden 
bezoekers via social media uitgenodigd om zangvogelgeluiden na te fluiten en de diverse zangvogels werden een 
voor een voorgesteld via de app, social media en het abonnementhoudertijdschrift De Giraffe. Blijdorpcolleges 
over zangvogels, uitvoeringen van Peter en de Wolf onder begeleiding van het Philharmonisch Orkest, een 
vogelspeurtocht en een speciaal ontwikkelde kartonnen verrekijker werden ingezet om de campagne nog meer 
uit te dragen. 
 
In de zomer konden bezoekers kennismaken met communicatie van dieren en planten; een educatief project, 
‘Wat Zeggie’ genaamd. Het omvatte een gratis speurtocht en interactieve educatie in de dierentuin. Op social 
media werden in de zomervakantie wekelijks teasers en filmpjes gedeeld. Op de website liep in juli en augustus 
een campagne met ‘dynamic content’ om meer traffic naar de Wat Zeggie campagnepagina’s te generen.  
 
Op 19 september mocht de groep gelada’s voor het eerst hun gebied verkennen aan de noordzijde van het 
gebouw, omdat dit gedeelte al klaar was. Er was veel belangstelling van regionale en landelijke pers. Half 
oktober vond de officiële opening plaats met zakenrelaties van de Diergaarde. Wethouder Bert Wijbenga en 
directeur Erik Zevenbergen openden symbolisch het gerestaureerde gebouw onder begeleiding van een 
toepasselijke dansact van urban dansgroep Jungle Boogie. Tijdens de opening werd niet alleen aandacht besteed 
aan de dieren maar vooral ook aan de renovatie van het gebouw, een rijksmonument. 
 
Op 21 augustus werden, toch wel onverwacht, drie zeer bedreigde Aziatische leeuwenwelpjes geboren. In 
november kwamen ze gezond en wel uit hun kraamkamers, een belangrijk persmoment. Met door Blijdorp 
ontwikkelde filmpjes en fotoberichten werden wekelijks updates gegeven van de ontwikkelingen van de 
leeuwenwelpen in de kraamkamer. Via een webcam in de kraamkamer konden fans de ontwikkelingen van de 
kleintjes volgen. De webcam ging op 13 september live. In totaal is de webcam tot eind november 405.000 keer 
bekeken via de website en de Blijdorp-app.  
 
Samen met het Algemeen Dagblad is online en in print een namenwedstrijd voor de leeuwenwelpjes opgezet, die 
2.500 inzendingen opleverde en veel extra publiciteit. Een deskundige jury bestaande uit Rotterdamse Carrie, de 
dierverzorgster en de directeur van Blijdorp, kozen op 11 januari 2019 de namen Reena en Asha. Een derde welpje 
droeg al de naam Mette. Hart van Nederland (SBS6), Goedemorgen Nederland (WNL) en NOS radio besteedden 
ook aandacht aan de drieling.  
 
In de kerstvakantie was er weer een bijzonder moment: de ringstaartmaki’s werden losgelaten in het nieuwe 
Madagaskargedeelte. Het filmpje hiervan is veel gedeeld en overgenomen door diverse nieuwsmedia. Verder is 
om praktische redenen gekozen voor een langzame opbouw van de publiciteit rond de maki’s naar het voorjaar 
2019 toe. De weken na de opening waren namelijk best fris, waardoor de maki’s liever binnen vertoefden dan 
buiten.  
 
VRIJE PUBLICITEIT: ONLINE EN OFFLINE 
Blijdorp is al jarenlang sterk in het genereren van (positieve) vrije publiciteit. Blijdorp levert zelf content, foto’s en 
in toenemende mate ook filmpjes van bijzondere gebeurtenissen aan externe nieuwsmedia in plaats van dat 
journalisten films of interviews maken.  
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De totale printwaarde (exclusief radio en tv en social media) bedroeg in 2018 € 3,9 miljoen en het totale bereik 
308.454.995. Blijdorp was ook regelmatig op radio en tv. 
 
De vier Antilliaanse leguanen die vanuit Sint-Eustatius meevlogen in het regeringsvliegtuig trokken heel veel 
belangstelling van pers in binnen- en buitenland. Ook een ontsnapte makaak, de geboorte en het overlijden van 
een kleine panda en het vertrek van ijsberin Sizzel naar Rostock Zoo trokken de nodige publiciteit, evenals de 
geboorte van een Françoislangoer, wolnekooievaars en een kroonduif. Opmerkelijk was het bezoek van een 
Koreaanse filmploeg die voor de publieke zender verslag deed van onze kleine panda’s en de rol van Blijdorp ten 
aanzien van natuurbehoud. 
 
TIJDSCHRIFT DE GIRAFFE  
De abonnementhouders ontvingen vier keer per jaar een full colour tijdschrift met daarin aandacht voor het 
laatste nieuws op het gebied van planten en dieren, nieuwbouwprojecten en evenementen. De Giraffe verschijnt 
altijd in de week voor de vakantieperiodes in de vier seizoenen.  
 
WEBSITE 
In 2018 is de website van de Diergaarde 1,5 miljoen keer bezocht door zo’n 750.000 bezoekers. Er is dit jaar een 
piek bij de lancering van de leeuwtjeswebcam. Sinds 2018 vertonen we ook korte filmpjes in de slideshow op de 
homepage. 
 
NIEUWSBRIEF  
We hebben ruim 91.000 leden van onze nieuwsbrief. De openingsratio was in 2018 voor de abonnementhouders 
32,9% en voor niet-abo’s 26,1%. Het CTR (doorklikratio) voor abo’s was 4,7%, niet-abo’s 2,7%. 
 
SOCIAL MEDIA  
Diergaarde Blijdorp is aanwezig op de top 5 social media (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube en Twitter). 
Blijdorp heeft sinds de opkomst van social media de grootste fanbase op al deze media onder de Nederlandse 
dierentuinen. Zo had Blijdorp eind 2018 op Facebook 116.000 fans.  
 
AWARDS 2018 
ANWB Leukste dagje uit Awards  
Blijdorp won in 2018 net zoals in 2017 de bronzen  ANWB-award voor ‘Leukste Dagje Uit van Nederland’.  
 
TWEE ZOOSITE AWARDS 
Voor het derde achtereenvolgende jaar werd Blijdorp door Zoosite (onafhankelijke website over dierentuinen in 
de Benelux) uitgeroepen tot de Mooiste Dierentuin van de Benelux. Ook ontving Blijdorp de award voor ‘Leukste 
geboorte’ van zwarte neushoorn Mara. 
 
TWEE DIAMOND THEMEPARK AWARDS 
Blijdorp behaalde twee Diamond ThemePark Awards die gericht is op pretparken en dierenparken in Nederland en 
België. Zo viel het restaurant de Terraszaal in de prijzen als ‘Beste (attractiepark)restaurant van Nederland en 
België’ en daarnaast won de geboorte van de Indische neushoorn de award voor ‘Mooiste geboorte van 
Nederland en België’. De behaalde prijzen zijn mooie graadmeters van de waardering voor Blijdorp bij een divers 
publiek. 
 
MONUMENTEN EN KUNST 
De monumenten in de Diergaarde kregen in 2018 extra aandacht via de Open Monumentendagen in september. 
250 geïnteresseerden volgden een speciale rondleiding langs de Blijdorpmonumenten. Een mooie samenwerking 
betrof de ontwikkeling van de stadsdansfilm in samenwerking met Conny Janssen Danst loves Rotterdam #3, 
waarbij de mooiste plekjes in de Diergaarde als decor werden gebruikt voor een betoverende dansuitvoering. De 
dansers vertonen hun kunsten in het giraffenbuitenverblijf, rond de vijver in de monumentale Victoriaserre, in de 
Chinese tuin, ‘dansend’ met de ijsberen in Arctica en meebewegend met de school haringen in het Oceanium. Op 
Blijdorp-facebook had het filmpje maar liefst ruim 18.000 weergaves. Het is ook vertoond op een scherm in de 
Schouwburg. Blijdorp-abonnementhouders mochten met korting naar de voorstelling. 
 
OCEANIUMBOOT  
Als vanouds nam Blijdorp met de Oceaniumboot weer deel aan de wereldhavendagen. De Oceaniumboot is 
inmiddels een vast onderdeel van het nautische demonstratieprogramma op de Maas.  
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WEBCAMS  
De webcam in de kraamkamer van de leeuwtjes ging op 13 september live. In totaal is de webcam tot eind 
november 405.000 keer bekeken via de website en de Blijdorp-app.  
 
GOOGLE ADWORDS & GRANTS  
Via het speciale Adwords-programma Google Grants kunnen we als ANBI $10.000 AdWords-tegoed per maand 
uitgeven onder Grants-voorwaarden. Over diverse onderwerpen plaatsen we google ads. Begin 2018 zijn de 
regels voor Google Grants behoorlijk aangescherpt en gingen we de uitdaging aan hiermee goede resultaten te 
blijven scoren. Alhoewel we wat minder vertoningen hebben is de conversieratio en gemiddelde positie in 
zoekresultaten gestegen.  
Daarnaast liep er in 2018 voor de zakelijke producten een Adwords-campagne om exposure en contact te 
stimuleren. Dit droeg bij aan de stijging van salesomzet. 
 
BLIJDORP-APP  
Zomer 2016 lanceerden we onze eigen app vol diereninfo, interactieve plattegrond, nieuws en veel meer. Je kunt 
ook zelf routes plannen en zien welke horeca geopend is. In 2018 hebben we de leeuwtjeswebcam toegevoegd. 
Ook is er een Engelstalige app. Inmiddels is de app ruim 120.000 keer gedownload.  
 
ABONNEMENTEN 
In 2018 is de omzet op abonnementen met 3% teruggelopen. Het aantal abonnementhouders is nagenoeg gelijk 
gebleven en staat op 117.054 personen. In de tweede helft van 2018 is er een uitgebreide analyse gemaakt van de 
productgroep abonnementen, de bijbehorende gezinssamenstellingen en bestedingspatronen. Deze analyse 
heeft ook aan de grondslag gelegen van het nieuwe meerjarenplan Abonnementen 2019-2025 waarin een 
nieuwe focus en strategie is bepaald voor de werving en het behoud van abonnementhouders. 
 
Nieuw in 2018 was de korting voor abonnementhouders in horeca en winkel. Na een testperiode in 2017 met 10% 
korting is deze nu permanent ingezet op 5%.  
 
BEZOEKERSONDERZOEK 
Naast het reguliere jaarrond Bezoekers Onderzoek Blijdorp (BOB) hebben er in 2018 verschillende aanvullende 
onderzoeken onder onze bezoekers gelopen.  
 
Begin 2018 is er een groot onderzoek naar de wayfinding binnen Diergaarde Blijdorp uitgevoerd. Vooraf 
geselecteerde bezoekers zijn in het bezit van een GPS-tracker op pad gegaan in de Diergaarde. In het 
vraaggesprek na het bezoek is daarna ingegaan in de keuzemomenten die zij hebben ervaren in de routing in het 
park en de ervaringen met de ondersteunende middelen zoals routing, wegwijzers en plattegronden. Op basis 
van deze uitkomsten is een verbeterplan opgesteld met onder andere een nieuwe plattegrond, wegwijzers en 
routes door de Diergaarde. Ook zullen de verschillende biotoopgebieden binnen de Diergaarde duidelijker 
worden aangegeven. De implementatie van deze nieuwe wayfinding zal in het voorjaar van 2019 plaatsvinden. 
 
PUBLIEKSSERVICE 
Het Cluster Publieksservice is verantwoordelijk voor alle services die aan de gast wordt geboden, waaronder de 
verschillende horecalocaties, de winkel, de bezoekersservice en de evenementen. Het jaar 2018 werd 
gekenmerkt door veel optimalisaties van processen. Het in 2017 geïntroduceerde kassasysteem Recreatex en de 
planningssoftware Ortec hebben in 2018 veel aanpassingen gevraagd. Deze systemen bieden echter veel betere 
sturingsmechanismen en analysemogelijkheden dan voorheen. In het komende jaar gaan we hiervan de vruchten 
kunnen plukken. 
Ingegeven door het extreem warme hebben iets minder bezoekers dan 2017 de horeca en retail bezocht. 
Hierdoor is de totale omzet van horeca, retail en evenementen gezamenlijk ten opzichte van 2017 licht 
afgenomen. 
 
HORECA 
Ondanks dat er door de extreem warme zomer minder bezoekers in het park zijn geweest, is de omzet van de 
horeca nagenoeg gelijk gebleven aan 2017. Dit is mede ingegeven door de bijzonder goede ijsverkoop. Wel zijn de 
inkoopkosten iets gestegen doordat leveranciers de prijzen hebben verhoogd. Wederom is er een goede stap 
gemaakt in de verdere verduurzaming van Diergaarde Blijdorp: in alle locaties is de overstap gemaakt naar Beter 
Leven gecertificeerd vlees. Vanaf januari 2019 zal er koffie worden geschonken afkomstig van Santas, een 
Fairtrade en biologisch gecertificeerde, Rotterdamse koffie.  
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In de horeca is veel aandacht gegaan naar de implementatie van een nieuwe werkwijze. Niet alleen was de 
introductie van de planningstool Ortec een impactvolle verandering, ook is gestart met de installatie van drie 
coördinatoren die ieder een aantal locaties onder hun hoede hebben. Hierdoor is meer aansturing op de 
werkvloer ontstaan en is het serviceniveau verhoogd. 
De kosten voor eigen personeel is 8% minder dan begroot, echter wel meer dan 2017 omdat de arbeidsintensieve 
Terraszaal per 1 april 2017 is geopend en nu een heel jaar doorwerkt in de kosten. Ook werken de drie extra 
coördinatoren per 1 januari door in de kosten. Tenslotte is er een aantal langdurig zieken geweest.  De 
uitzendkosten zijn met 12% gedaald versus 2017 door scherpere roosters, aangepaste werkprocessen en 
aangepaste openingstijden en sluitingstijden. 
Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om in 2019 flexibeler te kunnen reageren op wisselende 
bezoekersaantallen. Door de aanschaf van verschillende mobiele food trucks kunnen er meer locaties worden 
gecreëerd en kan er beter ingesprongen worden op de loopwegen van de bezoekers.  
 
RETAIL EN PARKEREN 
De omzet aan parkeren is 2% gestegen ten opzichte van 2017. Dit is mede ingegeven doordat het parkeren een 
nadrukkelijke focus heeft gehad. Een belangrijk punt hierbij was het stimuleren van het parkeren op het eigen 
Blijdorpterrein boven dat van de andere parkeermogelijkheden.  
Daarnaast is er een substantiële besparing gerealiseerd op de kosten voor de diensten van SMG (Parkeerwachten 
en –regelaars) en is de parkeergelegenheid geoptimaliseerd door aan de Bentincklaan nieuwe uitklapbare borden 
te installeren. Hierdoor is de verkeersveiligheid vergroot voor de gevallen waarbij bezoekers in de omgeving 
parkeren. 
 
In de winkel is de focus gelegd op een scherpere inkoop en scherpere sturing op de inzet van personeel. De omzet 
daalde dan weliswaar in 2018, maar de scherpere inkoop en personele sturing hebben geresulteerd in een 
eindresultaat dat hoger lag dan in 2017. Ook heeft een extern bedrijf de winkel geëvalueerd op het gebied van 
neuromarketing en winkelinrichting. Van de aanpassingen die hierop volgen zal in 2019 worden geprofiteerd.  
 
EVENEMENTEN 
Het aantal evenementen is het afgelopen jaar fors toegenomen met ruim 20% t.o.v. 2017. De inzet van de 
afgelopen jaren om een beter zichtbare propositie binnen zakelijk Rotterdam te krijgen begint zijn vruchten af te 
werpen. De opvallendste ontwikkelingen zaten in de klantmix en in het type evenementen. 
 
De klantmix in de zakelijke markt is verbreed, waarbij de afhankelijkheid van een select aantal grote accounts is 
verminderd. Dankzij een strategische keuze voor de zakelijke markt is het aandeel particuliere evenementen 
verkleind. Doordat de zakelijke markt een hogere gemiddelde omzet kent, is de efficiency in het salesproces sterk 
verbeterd. 
 
De vraag naar grote locaties neemt toe. Evenementen met meer dan 250 deelnemers is bij Diergaarde Blijdorp 
dan ook geen uitzondering meer. Dankzij de renovatie van de Terraszaal kan nog beter plaats worden geboden 
aan grootschaliger evenementen. Een uitdaging is de spreiding over het jaar heen. Tijdens de vakantieperiodes is 
er een rustiger periode op het gebied van evenementen, wat opgevangen wordt door de grote aantallen 
dagbezoekers. Maar ook in de maanden januari tot juni kennen de zalen overdag een lage bezetting. Door het 
beter in de markt zetten van het vergader- en congresproduct van Diergaarde Blijdorp is beter gebruik gemaakt 
van de faciliteiten.   
 
Hoogtepunten dit jaar waren de Bedrijfsfamiliedagen van De Heus Diervoeder, Beerco Schoonmaakgroep en GKB 
Groep, naast de Rabobank ZOOmeravonden en de Stadsbeheerdag. Voor dagbezoek heeft de afdeling 
evenementen het Chill & Grill ZOOmerplein gerund en in coproductie met publiekshoreca en Marketing is 
Diergaarde Blijdorp in de decembermaand omgetoverd tot warm winters Blijdorp. 
 
Eindconclusie is dat dit alles voor evenementen heeft geleid tot een groei in omzet en rendement van 6% ten 
opzichte van 2017 en dat de ingezette strategische keuzes verdere groei mogelijk maken.  
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DUURZAME BEDRIJFSVOERING 
 
Blijdorp heeft een stevig trackrecord als het gaat om verduurzaming en het reduceren van de CO2-uitstoot. De 
onderdelen van onze Green Key status werden ook dit jaar bewaakt en verder ontwikkeld.  
 
In 2018 zijn voor abonnementhouders nieuwe pasjes ontwikkeld die van afbreekbaar plastic zijn gemaakt, het 
tijdschrift De Giraffe wordt nu in composteerbare folie geleverd en het Geladaverblijf wordt gasloos verwarmd 
door middel van warmtepompen die deels hun energie krijgen van de zonnepanelen op het dak van sedum.  
 
Met Save Plastics is vier keer een flinke lading (totaal 750 tot 1000 kilo) landbouwfolie verwerkt tot 
kunststoftoepassing (paaltjes en vlonders) en er is een proef gestart met prullenbakken die afval persen en een 
zonnepaneeltje hebben. 
 
ENERGIE EN MILIEU 
Blijdorp investeerde in 2018 verder in het plaatsen van tussenmeters zodat het verbruik van energie 
gedetailleerd in kaart kan worden gebracht. Door het aanbrengen van slimme elektra-, water- en 
gasbemetering kunnen we ons verbruik op afstand uitlezen en kunnen we onze energiestromen 
per gebouw in kaart brengen. Het achterliggende doel hierbij is dat we met deze data doelgerichte 
besparingen initiëren.  
 
Ook is fase één van de verbetering van het Milieupark uitgevoerd. Hierdoor kan afval beter worden gescheiden 
en zijn zowel de wasstraat met een reinigingscabin aangepakt als de mestopslag vernieuwd met een 
vloeistofdichte bodem. Ook is een start gemaakt met het voorbereidende werk voor de volgende 
fasen. 
 
De resultaten van het energieonderzoek en mobiliteitsonderzoek zijn gepresenteerd en er is nauw contact 
geweest met de Rotterdamse Milieudienst (DCMR). Het gebruik van gif bij de plaagdierbestrijding is verder 
gereduceerd door het plaatsen van klemmen. Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het gebruik van een 
biovergister en net als in 2017 werd door Blijdorp groene stroom ingekocht en werd energie opgewekt door de 
zonnepanelen op het Oceanium met een opbrengst van meer dan 300.000 kWh (6% meer dan in 2017) ter waarde 
van ruim € 20.000. 
 
HORECA EN VOEDING 
In de horeca is als laatste in de ‘biobased disposable lijn’ het rietje toegevoegd en werden nog meer 
vleesproducten in het assortiment vervangen door een alternatief met een keurmerk voor dierenwelzijn. Na de 
succesvolle pilot met het scheiden van swill in restaurant de Lepelaar is dit verder uitgerold in de andere drie 
grote horecalocaties en zijn er voorbereidingen getroffen voor de aanschaf van een composteermachine. 
 
OVERIGE 
In het kader van bewustwording over verduurzaming hebben medewerkers van Blijdorp verschillende 
informatiebijeenkomsten bijgewoond, zoals de Green Meeting, de seminar Future Proof Plastics, de Ray 
Andersonlezing, de Innovation Expo en de Recycling Beurs 
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TOEKOMSTBESTENDIG BLIJDORP 
 
Een Diergaarde met een rijke historie zoals Blijdorp is permanent bezig met het restaureren, onderhouden en 
verbouwen van haar culturele erfgoed. Ook 2018 kenmerkte zich door een flink aantal bouwprojecten en een 
grote hoeveelheid verbeteringen aan bestaande systemen en gebouwen. 
 
Naast de oplevering van het eerder genoemde Geladaverblijf, waarbij de warmte en elektriciteit duurzaam 
worden opgewekt via het dak, zijn diverse bouwprojecten en herstelwerkzaamheden uitgevoerd. 
 
In december werd het nieuwe doorloopverblijf voor de ringstaartmaki’s geopend. Dit verblijf werd mogelijk 
gemaakt door de Vereniging Vrienden van Blijdorp. 
 
Rond de zomer werd begonnen met de bouw van het Natuurbehoudscentrum in het Oceanium, in de sectie die 
voorheen als Zee van Cortez bekend stond. De bouw van dit centrum wordt in 2019 afgerond. 
 
De Vriendenwinkel is vernieuwd met achterliggende magazijnen en een gastentoiletruimte op dezelfde locatie, 
inclusief een gedecoreerde wand in Bazaar-/Aziatische Stijl. De nieuwe Vriendenbazaar is in januari 2019 
geopend. 
 
ONDERHOUD 
Nadat in 2017 veel werk was gestoken in het opstellen van een Meer Jaren OnderhoudsPlan (MJOP), is deze fase 
in 2018 afgerond en is verder gegaan met het hanteerbaar en zichtbaar maken van alle data in het digitale 
systeem (Ultimo). Het project loopt door in 2019 met als doel zo spoedig mogelijk het MJOP te implementeren. 
 
In het Oceanium hebben veel onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden, waaronder de vervanging van 
pompen, leidingen en regelkasten die de gekoelde en verwarmde watervoorziening in de diverse bassins 
reguleren. Ook zijn isolerende platen geïnstalleerd in het dak met een positieve bijdrage aan het warmte- en 
koudebehoud in de diverse gebieden in het Oceanium. 
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FINANCIËLE SITUATIE EN ONTWIKKELING 
 
De financiële gegevens bevatten de geconsolideerde cijfers van Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde en 
de Stichting Beheer Diergaarde Blijdorp. Aan deze stichting is een deel van de investeringen in het kader van het 
toenmalige Masterplan (Taman Indah, Azië fase 1, Amoerluipaardenverblijf en wolvenvallei) is in 1994 om fiscale 
redenen verkocht aan de Stichting Beheer Diergaarde Blijdorp. De financiële gegevens van deze Stichting zijn 
derhalve niet in de enkelvoudige balans van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde opgenomen. 
Consolidatie van de cijfers is het gevolg van de feitelijk beleidsmatige invloed die de Stichting Koninklijke 
Rotterdamse Diergaarde heeft of de Stichting Beheer. 
 
De resultaten over het afgelopen jaar laten een positief saldo zien van € 586.000 voor belasting. 
De omzet blijft daarmee achter bij de begroting en bij vorig jaar. Dit is het gevolg van de uitzonderlijke weer 
omstandigheden: een nat voorjaar en hete zomer, waardoor bezoekers wegbleven. Door een gunstig najaar is 
het nadeel van het hoogseizoen voor een groot deel weggenomen. 
 
De kosten laten een verschuiving zien tussen de salaris kosten en de inhuur bij derden als gevolg van het niet 
volledig invullen van vacatures en verloop. 
 
Het resultaat laat een gunstig beeld zien wat - evenals voorgaande jaren - verstoord wordt door éénmalige 
posten. Bij eliminatie van deze bijzondere posten ontstaat het volgende beeld: 
 
Resultaat vergelijking voor belastingen  
(€ x1000) 2018     2017     2016 

Resultaat   586    -1.483    2.231  

Extra personele inhuur     460     

Voorziening onderhoud vrijval  662    130    

-
2.589   

Extra onderhoudswerkzaamheden     319      
Dotatie personele voorzieningen  499    178      
Extra dotatie i.v.m. na-wettelijke WW 
aanvulling (reorganisatie 2013)          
Extra dotatie/vrijval personele 
voorzieningen WGA  

-
737    737      

Extra dotatie/vrijval personele 
voorzieningen RVU  

-
744       796   

Transitie vergoedingen  202         
Subtotaal   -118    1.824    -1.793  
Resultaat na correctie eenmalige posten     468      341      438  

 
FINANCIËLE RISICO’S 
In Blijdorp worden verschillende risico’s onderkend en beschreven. In verband met fysieke veiligheid worden 
jaarlijks verschillende inspectierondes gedaan in de tuin waarbij verschillende inspecties en andere instanties 
betrokken zijn. Ook wordt jaarlijks samen met de verzekeraar een inspectie gedaan in verband met het risico op 
ongevallen. Op het gebied van ARBO en Milieu worden ieder jaar enkele Risico Inventarisaties en Evaluaties 
gedaan voor diverse werkprocessen. 
Kas en diefstal risico’s worden middels camera’s en procedures zoveel mogelijk preventief uitgesloten. 
Daarnaast worden klanten gestimuleerd te pinnen.  
 
In 2019 worden de mandaatregeling en de frauderisico inventarisatie geüpdatet.  
 
FINANCIEEL PERSPECTIEF EN TOEKOMST 
De afgelopen jaren is een groot deel van de investeringen uit de operationele kasstroom gefinancierd. Dit betrof 
met name het afgelopen jaar opgeleverde Gelada verblijf dat in 2018 is opgeleverd, maar in voorgaande jaren ook 
het nieuwe leeuwenverblijf en de Poort van Azië. 
Ook over de komende jaren wordt een positieve kasstroom verwacht. Voor een groot deel zal dit worden 
aangewend voor vervanging van bedrijfsmiddelen. 
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De omvang van de benodigde financiering van de resterende nog te renoveren monumenten  is van dergelijk 
grote omvang dat dit zonder externe financiering onmogelijk is. In verband met de planvorming voor 2030 
werken we ook aan een meerjarige financiële planning voor de geplande restauraties en de realisatie van nieuwe 
verblijven. In het nieuwe Masterplan Blijdorp 2030 zullen de investeringen en bijbehorende financiering nader 
worden uitgewerkt. Hierbij brengen we verschillende financiële stromen en financieringsbronnen in kaart. 
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EEN AANTREKKELIJKE EN ZORGZAME WERKGEVER 
 
Naast de permanente verbeteringen die Blijdorp onderneemt in het kader van de energietransitie zijn we van 
mening dat een duurzame bedrijfsvoering ook bestaat uit een toekomstbestendige inrichting van de organisatie 
en een personeelsbeleid waarbinnen aandacht is voor een goede en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  
 
AANTAL MEDEWERKERS IN EN UIT DIENST / PENSIOEN / JUBILEA 
In 2018 kregen we er 16 nieuwe collega’s bij. In het verslagjaar traden 19 collega’s uit dienst; 1 daarvan bereikte de 
AOW-gerechtigde leeftijd. 2 medewerkers vierden hun 40-jarig dienstjubileum en maar liefst 7 medewerkers 
waren 25 jaar in dienst van onze organisatie.  
 
LEISURE-CAO / OVERGANGSREGLEMENT  
Op 31 december 2018 waren er 189 medewerkers in dienst onder de Leisure-cao op basis van 167 contracten voor 
onbepaalde - en 22 voor bepaalde tijd. Naast de Leisure-cao zijn op 129 dienstverbanden de bepalingen uit het 
Overgangsreglement van toepassing.  
Onze salarissen zijn per 1 januari 2018 met 1,5 % verhoogd. De onderhandelingen voor een verlenging van de 
looptijd van de Leisure-cao vanaf 1 januari 2019 zijn voor het eind van 2018 positief afgerond.  
 
VERZUIMPERCENTAGE 
Het verzuimpercentage is ten opzichte van vorig jaar gedaald van 7,21 % aan het einde van 2017 naar 5,01 % per 31 
december 2018.  
 
NIEUWE ARBODIENST 
Op 31 augustus 2018 liep de overeenkomst met onze voormalige arbodienst de Witte Raaf b.v. af, waarna we per 
1 september 2018 een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan met Zorg van de Zaak. Deze arbodienst biedt 
een groot netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg, leefstijl-, medische – en 
specialistische zorg. Aan de zoektocht naar deze vervangende arbodienstverlener is een zorgvuldig traject 
voorafgegaan door een werkgroep bestaande uit KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu), P&O en een afvaardiging van de 
Ondernemingsraad.  
 
DUURZAME INZETBAARHEID 
Binnen diverse afdelingen hebben in 2018 werkplekonderzoeken plaatsgevonden. Hierbij is in kaart gebracht wat 
de fysieke belastbaarheid en psychosociale belasting is. Door middel van deze onderzoeken en interactieve 
workshops met het personeel is een plan van aanpak opgesteld om dit verder te verbeteren. Doelstelling is dat 
deze onderzoeken eind 2019 binnen de gehele organisatie zijn uitgevoerd.  
 
INRICHTING ORGANISATIE 
In 2017 zijn de afdelingen die ondersteunend zijn aan de taken op het gebied van natuurbehoud en 
publieksservice samengebracht in een cluster Bedrijfsvoering. In 2018 is in afstemming met de diverse afdelingen 
die onder dit cluster zijn ondergebracht, verder vorm gegeven aan de inrichting ervan. 
 
Om de verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid en –kwaliteit beter te borgen, is na een positief advies van de 
Ondernemingsraad in november 2018 besloten om de afdelingen Keuken en Evenementen te ontkoppelen en 
deze als zelfstandige afdelingen toe te voegen aan het Publieksservice cluster. Het beleid en de richtlijnen zijn 
centraal belegd bij het Vakgroephoofd Keuken; een nieuwe functie die inmiddels intern is ingevuld.  
 
OUTSOURCING SALARISADMINISTRATIE 
Om een duidelijke functiescheiding en controleslag in de processen van de salarisadministratie in te bouwen is 
besloten de salarisadministratie uit te besteden. Door de gegarandeerde back-up is de kwetsbaarheid van het 
proces weggenomen. Stapsgewijs is de outsourcing in gang gezet en per 1 mei 2018 volledig gerealiseerd. 
 
ANW HIAATVERZEKERING 
In verband met het vervallen van de ANW-compensatieregeling van het ABP, zijn we op zoek gegaan naar een 
vervangend alternatief. Per 1 mei 2018 kunnen medewerkers op vrijwillige basis een ANW-Hiaat verzekering 
afsluiten bij Elips verzekeringen.  
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VERLENGING COLLECTIVITEITSCONTRACT CZ 
Het collectiviteitscontract met zorgverzekeraar CZ is in 2018 verlengd. Vanuit de Diergaarde werd ook dit jaar 
onder bepaalde voorwaarden een vergoeding betaald voor een aanvullende zorgverzekering.  
 
FORMATIEPLANNING, VACATURES EN SEIZOENSMEDEWERKERS 
In 2018 stonden er 21 vacatures open, waarvan de meesten in het verslagjaar zijn vervuld. Enkelen zijn 
doorgeschoven naar 2019. We hebben in het verslagjaar weer vele seizoensmedewerkers geworven en door 
middel van sollicitatieavonden geselecteerd voor de flexpool van het cluster Publieksservice.  
 
FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING  
In 2018 is een aantal nieuwe functies volgens de resultaatgerichte ORBA©-methodiek beschreven, vastgesteld 
door de directeur en gewaardeerd door middel van een indelingsadvies via AWVN. De functies zijn toegevoegd 
aan het functiehandboek. Het onderhoud van functies is een jaarlijks terugkerend proces.   
 
SOCIAL RETURN ON INVESTMENT 
Blijdorp is een  organisatie zonder winstoogmerk en leunt om die reden deels op subsidies en andere middelen die 
door de gemeenschap ter beschikking worden gesteld. Om de maatschappij iets terug te geven voor die steun, 
levert Blijdorp een actieve bijdrage voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo helpen dagelijks een 
tiental cliënten van zorginstelling ASVZ, onder begeleiding van medewerkers van Blijdorp, mee om de tuin mooi 
en schoon te houden.  
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ONZE PARTNERS  
 
SUBSIDIE GEMEENTE ROTTERDAM  
De gemeente Rotterdam verleent de Diergaarde Blijdorp een jaarlijkse prestatiesubsidie voor de uitvoering van 
educatieve activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente Rotterdam op het gebied van 
Natuur- en Milieueducatie voor Rotterdamse leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. In 2018 bedroeg 
deze subsidie (maximaal) € 817.076,00.  
Daarnaast ontvangt Diergaarde Blijdorp een bijdrage van (maximaal) € 16.073 voor het zonne-energieproject 
Oceanium, Sunport. Het gaat hier om een langjarige jaarlijkse subsidie die loopt tot en met 2024. 
 
VERENIGING VRIENDEN VAN BLIJDORP 
In 2018 hebben de Vrienden van Blijdorp € 797.149,35 bijgedragen aan de Vriendenbazaar en het nieuwe 
doorloopverblijf voor de Maki’s. Beiden zijn opgeleverd en geopend met een speciale bijeenkomst voor de 
Vrienden van Blijdorp. 
 
ADOPTANTEN 
Diergaarde Blijdorp biedt bedrijven en particulieren de mogelijkheid een dier in de tuin te adopteren en hiermee 
de Diergaarde te steunen. In 2018 waren dit: 
 
Dhr & Mevr. Prins    Goudvink  Zwarte neushoorn Vungu 
Matrans Holding BV    Goudvink  Olifant Trong Nhi 
Flash Private Mobile Networks   Goudvink  Giraf Cristel 
Evides      Goudvink  Zeepaardjes 
Cruiseruizen BV     Goudvink  Zeeschildpadden 
Topking Fingerfood    Zilvermeeuw  Servals 
GOM Hospitality    Zilvermeeuw  Zwartpunt rifhaaien 
FPS Famous Pacific Shipping BV   Zilvermeeuw  Wasbeer Famous 
Forest Metal Group BV      Zilvermeeuw  Penseelzwijntjes 
Yex BV (Discovered)    Koperwiek  Rose Kaketoes 
The Zoo.nl Events & Catering   Koperwiek  Ringstaartmaki’s 
Riede, Mol & Donkers    Koperwiek  Moeraswallabies 
King Software BV    Koperwiek  Europese Oehoes 
Fachjan project Plants     Koperwiek  Calliandra 
Eneco       Koperwiek  Ezelspinguins 
Dick Klok Cultuurtechniek   Koperwiek  Visaya wrattenzwijnen 
Bonn & Mees Drijvende Bokken BV  Koperwiek  Mhorrgazelle bok 
Biebelke Beheer BV     Koperwiek  Maraboes 
Atelier Helder Informatie Architecten BV Koperwiek  Bengaalse oehoe’s 
 
ZAKENKRING  
De zakenkring is een netwerk van bedrijven die Diergaarde Blijdorp een warm hart toedragen. Veel van onze 
vaste leveranciers zijn lid van de zakenkring. Zij worden jaarlijks uitgenodigd voor verschillende 
netwerkbijeenkomsten en ontvangen kortingen op toegang en zaalhuur. In 2018 droeg de zakenkring €57.750,- 
bij aan Diergaarde Blijdorp. 
 
FONDSEN, LEGATEN EN GIFTEN 
In 2018 zijn verschillende projecten opgeleverd waar de benodigde fondsen voor zijn aangevraagd. Deze zijn voor 
het overgrote deel in eerdere jaren toegekend en uitgekeerd. In 2018 is daarom een beperkt beroep gedaan op 
fondsen vanwege de afwikkeling van grote lopende projecten.  
Ook in 2018 heeft Diergaarde Blijdorp weer verschillende giften en legaten mogen ontvangen. Deze worden 
grotendeels toegewezen aan nieuwe projecten in de tuin, al dan niet zelf gekozen door de erflater of 
nabestaanden. Aan fondsen, legaten en giften mocht Diergaarde Blijdorp in 2018 €145.349 ontvangen.  
 
STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN EN SPONSOREN 
Rabobank Rotterdam is een belangrijke strategische partner van Diergaarde Blijdorp. De Rabobank Rotterdam 
draagt bij aan diverse projecten op gebied van educatie en natuurbehoud, zoals een forse bijdrage aan het 
Natuurbehoudscentrum dat in februari 2019 geopend werd. Ook het Havenbedrijf Rotterdam heeft een 
verbintenis met de Diergaarde waarin jaarlijks een bedrag beschikbaar wordt gesteld voor diverse educatieve 



25 
 
 
 

projecten. In 2018 is hiermee onder andere een touchtable met een Plastic soepspel ontwikkeld voor in het 
Oceanium. Daarnaast werkt Diergaarde Blijdorp samen met Greenpeace, Han Bevan, ARK Natuurontwikkeling, 
Wereld Natuurfonds, Sportvisserij Nederland en Droomfondsproject Haringvliet. 
 
Daarnaast zijn er sponsoren die Diergaarde Blijdorp bijstaan met bijzondere diensten zoals de levering van 
zeewater door Maersk Line en gebracht met de ‘Haaibaai’ die werd gedoneerd door het Havenbedrijf, het gebruik 
van de sporendriehoek door Prorail, duik medische ondersteuning, medische apparatuur ten behoeve van de 
dierenkliniek door Siemens en de promotie van Diergaarde Blijdorp door de RET in het Rotterdamse OV.  
 
Verschillende bedrijven dragen bij in diensten of goederen voor de dieren en voedsel. Leveranciers in Natura: 
 
Hoogendijk, Frigocare, Schiphol, Politie Rijnmond, Eurofrigo B.V., Kwekerij Roest. J. Noordermeer, Hillfresh, Safe 
& Care en DMO, Knotploeg Hoeksche Waard, Fruitpers centrale Breda, NVWA en algemene inspectie dienst 
douane, Novolab, Leo van  der Harg B.V., BM Roses, Plantenkwekerij Valstar B.V. en Pligt Professionals.  
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BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
De Raad van Toezicht onderschrijft de in het bestuursverslag 2018 verwoorde resultaten en bevindingen. Het 
bedrijfsresultaat 2018 was positief uitstekend en dat mag, zeker vanwege de ongunstige weersomstandigheden 
in het voorjaar en de zomer, een bijzondere prestatie genoemd worden. Gelukkig heeft het betere weer in najaar 
en winter bijgedragen aan een mooie inhaalrace van de bezoekersaantallen. De opening van het Geladaverblijf en 
de geboorte van drie leeuwenwelpjes trokken natuurlijk veel publiek. Met oog voor incidentele meevallers in 
2018 en structurele onderhoudslasten, benadrukt de Raad van Toezicht dat het resultaat in dit verslagjaar geen 
garantie is voor de toekomst. Het blijft voor Blijdorp een uitdaging om ieder jaar met een positief 
bedrijfsresultaat af te sluiten.  
 
VISIE 2030 
Na zijn start als directeur-bestuurder, per 1 augustus 2017, heeft Erik Zevenbergen zich grondig ingewerkt, alle 
hoeken en gaten van Blijdorp gezien en met veel medewerkers gesproken. Zijn regelmatige rondgang door de 
tuin maakt Erik een directeur-bestuurder van/voor mensen (en dieren). Hij heeft zijn indrukken en observaties, 
tijdens inspirerende bijeenkomsten met zijn managementteam en andere medewerkers, vertaald naar een visie 
2030. Een visie om de Diergaarde als geheel en het culturele erfgoed dat zij vertegenwoordigt te behouden voor 
toekomstige generaties. Deze visie komt tot uitdrukking in de doelstellingen op het gebied van natuurbehoud, 
educatie, verduurzaming en de restauratie van de monumentale setting van Blijdorp. De Raad van Toezicht kijkt 
met vertrouwen naar het jaar 2019, waarin deze visie in concrete plannen zal worden uitgewerkt. 
 
VERGADERINGEN EN ONDERWERPEN 
Gedurende het jaar zijn de leden van de Raad van Toezicht bij diverse gelegenheden in Diergaarde Blijdorp 
aanwezig geweest. Zij hebben hun expertise meerdere keren aangewend voor (on)gevraagd advies aan de 
directeur-bestuurder, in constructieve dialoog met de ondernemingsraad en in relatie tot externe betrokkenen 
zoals de gemeente Rotterdam, Deloitte (accountant) en andere partijen.  
 
Onderwerpen in de vergaderingen van de Raad van Toezicht waren: 

– strategie en visie 2030 
– biodiversiteit, natuurbehoud en educatie 
– dierenwelzijn en onze inzichten met betrekking tot dieren-surplus 
– personele opvolging in het management team 
– gebruik, onderhoud en renovatie van (monumentale) objecten 
– financiële zaken, fiscaliteit en risicomanagement 
– horeca-aangelegenheden 
– de relatie met de gemeente Rotterdam en het (Rotterdamse) bedrijfsleven 
– het eigen functioneren van de Raad van Toezicht 

 
De Raad van Toezicht heeft op 15 december 2017 de begroting 2018 goedgekeurd en op 22 mei 2018 de 
jaarrekening 2017 vastgesteld. 
 
SAMENSTELLING 
Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht in 2018 verwijs ik naar bijgevoegd overzicht. Onze verschillende 
achtergronden hebben de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld om adequaat toezicht te houden op de 
bedrijfsactiviteiten van Diergaarde Blijdorp. 
 
De financiële commissie namens de Raad van Toezicht werd in 2018 gevormd door Tom de Witte (voorzitter) en 
Hein van der Loo. De benoemings- en remuneratiecommissie door Oscar van Veen (voorzitter) en Souad El 
Hamdaoui. 
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GOVERNANCE 
De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur als leidraad voor haar functioneren. Zij heeft de 
onafhankelijkheid van haar leden getoetst en kan bevestigen dat zich in 2018 geen situaties hebben voorgedaan, 
waarin sprake was van tegenstrijdige belangen. 
 
DANK EN WAARDERING 
Tenslotte spreekt de Raad van Toezicht graag haar dank en waardering uit aan de directeur-bestuurder en alle 
medewerkers van Diergaarde Blijdorp voor hun inzet in 2018. Een bijzonder woord van dank ook aan alle 
vrijwilligers en sponsors, waaronder de Vrienden van Blijdorp. 
 
 
Rotterdam, april 2019 
 
 
Hein van der Loo 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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COMPETENTIEMATRIX RVT DIERGAARDE BLIJDORP 
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Jaartal 1e benoeming 2014 2014 2016 2016 2017 2017 2017 
Management X X X  X X X 
Finance X X X  X  X 
Marketing, communicatie, sales X X   X X  
Personeel, OR X X X  X X X 
Dieren, planten    X    
Vastgoed   X  X   
Juridisch/governance X  X    X 
ICT  X      
Horeca, retail      X  
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BERICHT VAN DE OR 
 
TERUGBLIK EN ONDERWERPEN 
Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de inrichting van het Cluster Bedrijfsvoering. Daartoe en voor 
andere belangrijke onderwerpen heeft de Ondernemingsraad vier advies- en vier instemmingsaanvragen 
ontvangen.  
 
Adviesaanvragen: 

• Uitbesteden salarisadministratie, hierop is op 5-3-2018 positief geadviseerd. Deze uitbesteding wordt in 
april 2019 geëvalueerd. 

• Organisatorische Wijziging Fondsenwerving, met een positief advies op 28-6-2018. 
• Inrichting Cluster Bedrijfsvoering, hierop is op 31-7-2018 positief geadviseerd. Hierbij is een aantal 

evaluatiemomenten afgesproken. Begin 2019 is de eerste. 
• Toevoeging vakgroep Keuken met een positief advies op 23-10-2018. 

 
Instemmingsaanvragen: 

• Instemming Functionaris gegevensbescherming, in het kader van de AVG (28-6-2018) 
• Instemming met een nieuwe arbodienst (14-8-2018) 
• Instemming contract Zorg van de Zaak (28-8-2018) 
• Instemmingsverzoek Camerabeleid: hier is nog geen instemming voor verleend, omdat eerst inzichtelijk 

moet zijn waar alle camera’s hangen, waarom en wie de beelden kan inzien. Verwacht wordt instemming 
te kunnen verlenen in het eerste kwartaal van 2019.  

 
De Ondernemingsraad volgt nauwgezet de voortgang rondom de inzet van vrijwilligers en ASVZ, het inzetten van 
coördinatoren bij het Cluster Dier & Plant en de invulling van de vacature van vakgroephoofd Plant en Dier. 
Verder staan regelmatig het ziekteverzuim en het -verloop, duurzaam inzetbaarheidsbeleid, voortgang 
projecten, Leisure CAO en financiën op de agenda met de Bestuurder. 
 
De Ondernemingsraad heeft zowel met de nieuwe manager Bedrijfsvoering als met de Commercieel manager 
een kennismakingsgesprek gehad, alvorens deze collega’s werden benoemd.  
 
Er is een gezamenlijke training met de Ondernemingsraad van Ahoy geweest. Zij komen in maart 2019 voor een 
gezamenlijke training met onze adviseur hier in Blijdorp. 
De Ondernemingsraad is zelf op training geweest op 9 en 10 april, met als onderwerpen het financieel 
jaarverslag, gesprektechnieken en een voorbereiding op het overleg van de Ondernemingsraad met een 
delegatie van de Raad van Toezicht.  
 
SAMENSTELLING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD IN 2018: 
Maarten Vis, voorzitter 
Bianca Fleur, vicevoorzitter 
Ann Lampo, secretaris 
Jos Hartog, lid 
Ben Bothof, lid 
Ferry Flach, lid 
John van Os, lid 
 
VERGADERINGEN 
In 2018 is er negen maal een overlegvergadering geweest tussen de Ondernemingsraad en de Bestuurder, twee 
maal een overleg met twee leden van de Raad van Toezicht en de Bestuurder en één maal een ingelast overleg. 
 
In september is er een evaluatie met de Bestuurder geweest over zijn eerste jaar in Diergaarde Blijdorp. Een 
zelfde soort gesprek is er geweest met de Raad van Toezicht over hun ervaring in het eerste jaar met de 
Bestuurder.  
 
De Ondernemingsraad zelf vergadert iedere 14 dagen. Een aantal keer is er een delegatie van medewerkers langs 
geweest tijdens deze vergaderingen om hun zorgen te bespreken of vragen te kunnen stellen.  
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Er zijn twee contactpersonendagen geweest op 8 maart en op 29 november, waarbij alle contactpersonen 
namens hun vakgroepen eventuele zorgen, ideeën en positieve resultaten met elkaar en de Ondernemingsraad 
konden delen. 
 
VOORUITBLIK 
In 2019 verwachten we met de Bestuurder in goed overleg te blijven over de inrichting van het Commercieel 
Cluster en kijken we verwachtingsvol uit naar de toekomstplannen die dit jaar gemaakt zullen worden richting 
2030. Wij verwachten weer een enerverend jaar waarin we samen in goed overleg en weloverwogen tot onze 
standpunten kunnen komen. 
 
 
Rotterdam, 15 februari 2019 
 
 
Maarten Vis 
namens de Ondernemingsraad 
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JAARREKENING 2018 
 
 
 
Stichting Koninklijke Diergaarde Rotterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
A.  Geconsolideerde balans per 31 december 2018 
B.  Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2018 
C. Geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2018 
D.  Toelichting op de jaarrekening 
 - Algemeen 
 - Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 - Overige toelichtingen 
E. Enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2018 
F. Enkelvoudige staat van baten en lasten per 31 december 2018 
G.  Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 
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GECONSOLIDEERDE BALANS NA RESULTAATBESTEMMING 
 
          
ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 
  € x 1000 € x 1000 
Vaste activa      
       
Materiële vaste activa      
       
Terrein Blijdorp 745  745   
Bedrijfsgebouwen en installaties 29.135  28.151   
Overige materiële vaste activa 1.384  1.662   
Onderhanden werk (MVA in aanbouw) 784  3.190   
Levende have 0  0   
  32.048  33.748   
       
   32.048  33.748 
       
Vlottende activa      
       
Voorraden      
Magazijn voorraden 152  137   
Voorraden voor de verkoop 92  164   
  244  301   
       
Vorderingen en overlopende activa      
Debiteuren 1.945  1.039   
Belastingen 472  456   
Overige vorderingen met looptijd < 1 jaar 386  454   
Overlopende activa 0  0   
  2.803  1.949   
       
Liquide middelen 1.117  2.205   
   4.164  4.455 
       
Totaal  36.212  38.203 

          
 
 
  



34 
 
 
 

 
          
PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017 
  € x 1000 € x 1000 
Groepsvermogen      
Statutair kapitaal 0  0   
Algemene reserve 18.849  18.310   
Renteloze lening Gem. Rotterdam 516  516   
   19.365  18.826 
       
Voorzieningen      
Voorziening reorganisatie 625  513   
Voorziening vroegtijdige uitdiensttreding 789  1.486   
Voorziening jubilea 137  130   
Voorziening WW eigen risico 57  3   
Voorziening AO eigen risico 0  529   
   1.608  2.661 
       
Langlopende schulden      
Leningen o/g 6.382  7.752   
   6.382  7.752 
       
Kortlopende schulden en overlopende passiva      
Aflossing langlopende leningen < 1 jaar 1.370  1.362   
Schulden aan leveranciers 1.884  2.034   
Belastingen en premies sociale verzekeringen 630  541   
Pensioenpremies 27  73   
Overige schulden/verplichtingen < 1 jaar 375  377   
Verplichtingen uit hoofde van sponsoring 869  1.241   
Vakantietoeslag en schuld inzake verlofdagen  650  587   
Vooruit ontvangen abonnementsgelden 1.830  1.853   
Overige vooruit ontvangen bedragen 27  53   
Overlopende passiva 1.195  843   
   8.857  8.964 
       

Totaal  36.212  38.203 
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GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 
                
   Werkelijk  Begroot  Werkelijk   
   2018  2018  2017   
   € x 1000  € x 1000  € x 1000   
          
  Netto omzet (*) 8.804  9.122  8.945   
  Overige bedrijfsopbrengsten 19.278  19.460  19.423   
  Subsidie Gemeente Rotterdam 833  816  816   

  Bedrijfsopbrengsten 28.915  29.398  29.184   
          
  Kosten van inkopen en uitbesteed werk 2.954  2.649  2.839   
  Lonen en salarissen 6.794  7.200  6.371   
  Sociale en pensioen lasten 1.793  1.727  1.643   
  Lonen/Pensioen/Soc. Lasten (voorzieningen ** ) -361  620  820   
  Afschrijving op materiële activa 3.899  3.612  3.954   
  Overige bedrijfskosten 13.006  13.310  14.718   
             
  Bedrijfslasten 28.085  29.118  30.345   
          
  Bedrijfsresultaat 830  280  -1.161   
          
  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten   170     
  Rentelasten en soortgelijke kosten 244  265  322   
  Financiële baten en lasten -244  -95  -322   

          

  Resultaat voor belastingen 586  185  -1.483   
  Belastingen (vennootschapsbelasting) -47  PM   0  
  Resultaat na belastingen 539   185   -1.483   

          
  RESULTAATBESTEMMING         
          
  Resultaat naar algemene reserve 539 0 185  -1.483   
                

 *) De post verhuur is naar netto omzet verplaatst, zie ook toelichting staat van baten en lasten  

 

**) Personele kosten ten laste van voorzieningen, zie ook toelichting op baten en 
lasten.    
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 
 
                    
    2018    2017    

     
€ x 
1000      

€ x 
1000     

            
  Bedrijfsresultaat na belasting  783    -1.161    
            
            
  Aanpassingen voor:          
   - afschrijvingen  3.899    3.954    
   - mutatie voorzieningen  -1.053    22    
            
  Mutaties in werkkapitaal:          
   - mutatie voorraden 57    16     
   - mutatie vorderingen/overlopende activa -624    1.352     
   - mutatie kortlopende schulden/           
     overlopende passiva 46    -164     
    -521    1.204    
            
  Kasstroom uit bedrijfsresultaten  3.108    4.019    
            
            
   - betaalde interest en soortgelijke lasten -226    -332     
   - vennootschapsbelasting -171    0     
    -397    -332    
  Kasstroom uit operationele activiteiten   2.711    3.687   
            
            

   - Investeringen in materiële vaste activa  -2.429    

-
4.438    

  Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -2.429    -4.438   
            
  Mutatie financiële vaste activa          
  Mutatie langlopende schulden  -1.370    -1.362    

  Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -1.370    -1.362   
            
  Netto Kasstroom   -1.088    -2.113   
            
  Mutatie liquide middelen          
  Liquide middelen einde boekjaar  1.117    2.205    
  Liquide middelen begin boekjaar  2.205    4.318    
     -1.088    -2.113   
            
                    

 
Zie ook het hoofdstuk “Toelichting bij het kasstroomoverzicht” voor meer detail informatie. 
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 
 

ALGEMEEN 
 
STATUTAIRE VESTIGING 
De Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde is statutair gevestigd aan de Van Aerssenlaan 49, 3039 KE te 
Rotterdam en is in het Handelsregister opgenomen onder nummer 41125139. 
 
DOELSTELLING 
Het statutaire doel van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde is het steunen en uitdragen van 
natuurbehoud in de breedste zin van het woord, door middel van het exploiteren van een dierentuin en 
botanische tuin (Diergaarde Blijdorp): in het bijzonder het beheren en tonen van en fokken/kweken met haar 
zoölogische en botanische collectie. Dit doel komt voorts tot uitdrukking in het educatieve beleid, de 
onderzoeksactiviteiten en in de steun van de Stichting aan natuurbeschermingsprojecten, maar vooral door in 
een voorbeeldfunctie de natuurbehoud gedachte uit te dragen, op zodanige wijze dat Diergaarde Blijdorp voor 
de bezoekers ook een aangename vrijetijdsbesteding biedt. De presentatie van de collectie wordt daarom mede 
vormgegeven op basis van recreatieve aantrekkelijkheid waarbij het welzijn van planten en dieren voorop staat. 
 
De Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
sedert 2008. 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
 
Aangezien zij enkele ondernemingen in stand houdt, is Titel 9 Boek 2 BW op grond van artikel 360 lid 3 van 
toepassing op de stichting. Derhalve is de jaarrekening opgesteld volgens de bepalingen van deze Titel. De 
stichting wordt tot de categorie kleine rechtspersonen gerekend, zoals gedefinieerd in Titel 9 Boek 2 BW. 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 

STELSELWIJZIGING VOORZIENING 
Tot de jaarrekening 2016 hanteerde Blijdorp een voorziening groot onderhoud voor enkele grote objecten en 
voor een inschatting van instandhouding van monumenten. Vooruitlopend op de wijziging van de richtlijn voor 
de verwerking van groot onderhoud heeft Blijdorp besloten om de verwerking systematiek via de voorziening te 
staken. Het grootonderhoud wordt in 2018 direct ten laste van het resultaat gebracht. De implementatie van de 
componenten methode zal in 2019 nader worden uitgewerkt. Het niet meer toepassen van de voorziening groot 
onderhoud kwalificeert als een stelselwijziging. Conform de verslaggevingsvereisten zijn de vergelijkende cijfers 
over het boekjaar 2017 herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslagen en als zodanig verwerkt in de 
jaarrekening. De effecten van de stelstelwijziging zijn retrospectief verwerkt in het beginvermogen.  Het 
cumulatieve effect van de stelselwijziging op het beginvermogen bedraagt € 3,7 miljoen en het effect op het 
resultaat 2018 bedraagt € 0,7 miljoen (hogere onderhoudslasten). Het effect op het resultaat 2017 bedraagt € 0,1 
(hogere onderhoudslasten). 
 

CONSOLIDATIE 
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde kan beleidsbepalende invloed uitoefenen op de Henri Martin 
Stichting. Aangezien Blijdorp als een kleine rechtspersoon classificeert, is er geen verplichting een 
geconsolideerde jaarrekening op te stellen op grond van artikel 407 lid 2 sub a Boek 2 BW, terwijl voorts sprake is 
van een vrijstelling van consolidatie van maatschappijen waarvan de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is 
op het geheel (artikel 407 lid 1 sub a). 
 

GROEPSVERHOUDINGEN   
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde te Rotterdam staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen.  
  
GECONSOLIDEERDE MAATSCHAPPIJEN:  
Stichting Blijdorp Beheer, Rotterdam  
 

GRONDSLAGEN VOOR DE CONSOLIDATIE   
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde zijn de financiële gegevens 
verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende 
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde 
jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van 
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde.   
 
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen 
en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de 
onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van 
groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.   
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CONTINUÏTEIT 
De jaarrekening is opgesteld op continuïteitsbasis. Daartoe is besloten vanwege de gerealiseerde resultaten uit 
het recente verleden en de prognoses voor de nabije toekomst en de middellange termijn. Daarbij valt een aantal 
zaken op te merken. 
 
Het voordelig resultaat is € 585.882 voor belastingen. Dit is inclusief dotaties aan en vrijval van delen van 
personele voorzieningen en de doorgevoerde stelselwijziging met betrekking tot groot onderhoud. De 
kasstroom uit operationele activiteiten is € 2,7 miljoen positief. Voor de komende jaren wordt ook een positieve 
operationele kasstroom verwacht. 
 
De investeringen zijn dit verslagjaar € 4,6 miljoen aan gebouwen, ICT systemen en inventaris. Daarnaast is er een 
afname van het onderhanden werk van € 2,4 miljoen. Dit leidde dit jaar tot een negatieve kasstroom van € 2,4 
miljoen die gefinancierd wordt uit eigen middelen. 
 
Voor delen van het Oceanium zijn plannen ontwikkeld. Voor een tweetal onderdelen is vorig jaar al een 
voorschot ontvangen ten bedrage van € 1 miljoen. Een groot deel van deze beoogde investering wordt begin 
volgend jaar opgeleverd. Overige vernieuwing van het Oceanium zal pas na beschikbare financiering worden 
gestart.   
Voor overige investeringen in verblijven zal actief naar samenwerking met sponsoren worden gekeken. Zo is er in 
het afgelopen jaar een verblijf opgeleverd dat door de Vrienden van Blijdorp is gefinancierd. 
Voor grotere investeringen, in bijvoorbeeld monumenten, wordt gezocht naar samenwerking met meerdere 
partners voor de financiering en mogelijke subsidiering.  
 
Het werkkapitaal is gewijzigd € 0,4 miljoen gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het negatieve werkkapitaal is op 
dit moment € 4,7 miljoen. 
Voor een groot deel zullen de kortlopende schulden (vooruit ontvangen abonnementsgelden, rekening courant 
verhoudingen en kortlopende schulden die samenhangen met een voorschot voor bouwprojecten) niet direct 
opgeëist worden. De opeisbare delen kunnen uit de kasstromen van 2019 en financieringsruimte worden 
voldaan. 
 
De totale kasstroom over 2018 was € 1,1 miljoen negatief en als zodanig € 1 miljoen gunstiger dan vorig jaar. 
Belangrijkste reden van de negatieve kasstroom is het ontwikkelen van vastgoed/verblijven met operationele 
kasstroom. Op korte termijn worden geen grote investeringen verwacht.  
Er zijn geen nieuwe financieringen aangetrokken. 
 
De operationele kasstroom is € 2,7 miljoen positief en geeft voldoende ruimte voor aflossing en rente van 
langlopende verplichtingen. 
 
De komende jaren zal de subsidie van de gemeente Rotterdam vooralsnog uitkomen op € 834.000 waarbij de 
komende jaren geen verlaging wordt verwacht. 
 
 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
MATERIËLE VASTE ACTIVA 
Het terrein Blijdorp wordt gewaardeerd op basis van de oorspronkelijke verkrijgingsprijs. Op de grond wordt niet 
afgeschreven. 
 
Bedrijfsgebouwen en/of verblijven worden over een periode van 20 jaar afgeschreven. De waardering op de 
balans is de verkrijgingsprijs minus sponsorgelden en/of subsidies. 
Verblijven met een lagere gebruiksduur als bijvoorbeeld kassen worden over een kortere termijn afgeschreven. 
Bij andere (delen van) verblijven of installaties kan ook de technische levensduur mede bepalend zijn. 
 
Een aantal bedrijfsgebouwen is nog wel in gebruik maar is reeds volledig afgeschreven. 
Dit betreft onder andere de Rivièrahal, diverse stallen en enkele andere monumentale verblijven. 
  
De overige materiële vaste activa worden, met uitzondering van de levende have, gewaardeerd op 
verkrijgingprijs. 
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Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs minus ontvangen 
investeringsbijdragen. Daar waar, vooruitlopend op de investeringen, meer investeringsbijdragen zijn ontvangen 
dan uitgaven, zijn de schulden weergegeven onder vooruit ontvangen sponsorbijdragen. 
 
De vermelde afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte (economische) levensduur. Afschrijving op 
de materiële vaste activa vindt op lineaire basis plaats vanaf het moment dat het actief in gebruik wordt 
genomen. Over het onderhanden werk vindt derhalve geen afschrijving plaats. 
 
Levende have wordt in de balans opgenomen voor € 1 aangezien de Stichting tot doel heeft zonder enig 
winstoogmerk de instandhouding van een zo gevarieerd mogelijke verzameling levende dieren te bevorderen 
ten behoeve van soortbehoud, educatieve-, recreatieve- en wetenschappelijke doeleinden. Dieren worden 
derhalve nooit verkocht. 
 
VOORRADEN 
Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingspijs (op fifo-basis) of lagere netto 
opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door een standaard matrix van de 
voorraadsamenstelling. 
Deze waarde correctie wordt weergegeven in de voorziening. 
 
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. De kortlopende vorderingen hebben een looptijd van maximaal 1 
jaar. 
 
VREEMDE VALUTA 
De voorzieningen zijn opgenomen tegen een nominale waarde tenzij dit anders is aangegeven. Vorderingen, 
schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties 
in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers die geldt op 
de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden 
opgenomen in de staat van baten en lasten. 
 
 
VOORZIENINGEN 
 
VOORZIENING REORGANISATIE 
Voor de op balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van een WW-uitkering (inclusief 
werkgeverslasten) van het per balansdatum buiten dienst geplaatste personeel is in de reorganisatievoorziening 
voor WW-uitkeringen en andere uitkeringen gevormd ter grootte van het naar verwachting in de toekomst 
wettelijk verschuldigde bedrag.  
De aan dit voormalige personeel betaalde bedragen worden ten laste van deze voorziening gebracht. De 
voorziening sluit aan bij de huidige AOW leeftijden. 
 
Omdat Blijdorp eigen risicodrager is voor de WW zijn in deze voorziening de kosten op basis van de huidige WW-
verplichtingen meegenomen. 
 
De betaling aan medewerkers is onderhevig aan de gemeentelijke regeling zoals weergegeven in het 
gemeenteblad 2008. Hierin is opgenomen het besluit omtrent het voorstel van de wethouder van Verkeer, 
Vervoer en Organisatie d.d. 24 juni 2008, kenmerk: 150538. 
Op basis van deze regeling berekende bedragen zijn opgenomen in de voorziening. 
 
VOORZIENING VROEGTIJDIGE UITDIENSTTREDING 
Hierin zijn de kosten opgenomen voor verplichtingen die voortvloeien uit het eerder beëindigde 
dienstverbanden. Dit jaar is zijn de betalingen van hieruit voortvloeiende verplichtingen voldaan en is er een 
vrijval geweest voor mogelijke fiscale verplichtingen. De voorziening sluit aan bij de huidige AOW leeftijden. 
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VOORZIENING JUBILEA 
De netto-verplichting voor deze personeelsbeloning is het bedrag van de toekomstige uitkering die werknemers 
in ruil voor hun diensten hebben verdiend in de huidige en vorige verslagperioden. De opgenomen verplichting is 
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum 
af te wikkelen. De verplichting is gewaardeerd tegen de contante waarde, waarbij een disconteringsvoet van 3% 
is gehanteerd. 
 
VOORZIENING WW EIGEN RISICO 
In voorziening zijn de verwachtte kosten van de toekomstige WW-uitkeringen opgenomen. Blijdorp moet de WW 
betaling op zich nemen op grond van het feit dat Blijdorp eigen risico drager is voor de WW. Deze voorziening is 
voor die medewerkers die niet middels de reorganisatie in de WW zijn terecht gekomen. 
 
VOORZIENING EIGEN RISICO ARBEID ONGESCHIKTHEID 
Dit is een voorziening voor een deel van de medewerkers die in de afgelopen jaren arbeid ongeschikt zijn 
geworden en waarvoor het risico van doorbetaling bij Blijdorp ligt. 
 
LANGLOPENDE SCHULDEN 
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA 
Alle overige activa en passiva worden, voor zover hierna niet anders is vermeld, voor hun nominale waarden 
opgenomen. 
 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 
 
NETTO-OMZET 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper. De 
kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.  
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.  
De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product en goederen in 
bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de 
kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten.  
 
EXPLOITATIESUBSIDIES 
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarop zij 
betrekking hebben. 
 
ABONNEMENTSGELDEN 
De ontvangsten uit hoofde van verkochte (jaar)abonnementen worden evenredig toegerekend aan de periode 
waarop het abonnement betrekking heeft. Hierbij is de aanname gedaan dat alle verkopen in een bepaalde 
maand gemiddeld op de 15e van die maand hebben plaatsgevonden. Registratie van de verkopen per dag en de 
transitorische toerekening per dag zou veel te gecompliceerd worden, terwijl voorts het effect hiervan van te 
verwaarlozen betekenis zal zijn. 
 
BELASTINGEN 
 
VENNOOTSCHAPSBELASTING 
De Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde is niet belastingplichtig geweest tot en met boekjaar 2015.  
 
In 2016 is de regelgeving gewijzigd en worden ook stichtingen, ook als voormalig overheidslichaam of semi-
overheidslichaam belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Bij stichtingen geldt dit alleen voor de 
commerciële activiteiten en niet voor de niet commerciële activiteiten indien deze afzonderlijk zijn te 
beoordelen.  



42 
 
 
 

Blijdorp stelt dat de activiteiten niet los te koppelen zijn.  
Blijdorp is een organisatie die geen winstdoelstelling heeft en positieve resultaten bestemt voor het behoud van 
de diergaarde. Dit, en de resultaten over de afgelopen jaren, zal er naar verwachting toe leiden dat er slechts 
minimale afdrachten en/of verrekeningen zullen zijn voor de vennootschap belasting. 
 
In 2016 is aangifte gedaan conform bovenstaande beleid. Hierop is een aanslag ontvangen en inmiddels voldaan.  
In 2017 en 2018 is er meer inzicht ontstaan in de mate van de verplichtingen die voortvloeien uit de 
Vennootschapsbelasting. Diergaarde Blijdorp is nog in gesprek met de belastingdienst.  
De gezamenlijke verplichting over 2017 en 2018 is opgenomen in de resultatenrekening.   
 
OMZETBELASTING 
Er is een inschatting gemaakt van mogelijke omzetbelastingrisico’s. Het risico dat de stichting onjuist 
omzetbelastingaangifte doet lijkt gering.  
Vanaf september 2015 huldigt Blijdorp het standpunt dat voor het parkeren van consumenten de BTW afdracht 
mag geschieden conform het lager BTW tarief.  
Blijdorp hanteert dit standpunt op grond van een uitspraak van het Europese hof en een recente uitspraak van de 
Rechtbank Gelderland van 27 augustus 2015. In eerste instantie is dit standpunt van Blijdorp door de Rechtbank 
bevestigd. In hoger beroep is dit door het Hof afgewezen. Blijdorp heeft gekozen om in cassatie te gaan bij de 
Hoge Raad.  
 
Voor het verschil in hoog en laag tarief werd door Blijdorp een schuld op de balans aangehouden. Afgelopen jaar 
is omwille van fiscale regelgeving gekozen om de mogelijke verplichting te betalen.  
Inmiddels is er in een soortgelijke zaak een uitspraak geweest die niet overeenkwam met de opvatting van 
Blijdorp. Blijdorp heeft op grond van deze uitspraak de indiening van een hoger beroep terug getrokken. Er staan 
vanaf heden geen schulden of vorderingen open en zijn er geen rechtszaken over dit onderwerp meer gaande. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
 

MATERIËLE VASTE ACTIVA 
 
Het verloop van de materiële vaste activa blijkt uit onderstaand overzicht: 

  In duizenden € 
Terrein 
Blijdorp Overdracht 

Bedrijfs- 
gebouwen 
en 
installaties 

Overige 
M.V.A. 

sub 
totaal 
M.V.A. 

Onder- 
handen 
werk Totaal   

Historische aanschafprijs begin 
boekjaar 745 3.055 80.359 2.808 86.967 3.190 90.157   
  Cumulatieve afschrijving 0 0 55.263 1.147 56.410 0 56.410   
  Boekwaarde begin boekjaar 745 3.055 25.096 1.661 30.557 3.190 33.747   
            
Mutaties investeringen:          
  Uitgaven huidig jaar    162 162 2.907 3.069   
  Sponsoring huidig jaar    -32 -32 -837 -869   
  Sponsoring naar vaste activa   -2.540  -2.540 2.540 0   
  Van onderhanden naar activa   7.016  7.016 -7.016 0   
  Desinvesteringen   0 -257 -257  -257   
Subtotaal mutatie investeringen 0 0 4.476 -127 4.349 -2.406 1.943   
            
Mutaties afschrijvingen:          

  
Afschrijving correctie als gevolg 
van desinvesteringen 

   -257 -257  -257   

  
Afschrijving t.l.v. lopend 
boekjaar  231 3.261 407 3.899  3.899   

Subtotaal mutatie afschrijvingen 0 231 3.261 150 3.642 0 3.642   
            
Historische aanschafprijs einde 
boekjaar 745 3.055 84.835 2.681 91.316 784 92.100   
  Cumulatieve afschrijving 0 231 58.524 1.297 60.052 0 60.052   
  Boekwaarde einde boekjaar 745 2.824 26.311 1.384 31.264 784 32.048   

                    
 
Er zijn dit jaar 2 verblijven opgeleverd. Het monumentale Gelada verblijf is eind 2018 opgeleverd. Het Maki verblijf 
wat middels een legaat via de Vrienden van Blijdorp mogelijk is gemaakt, is in december 2018 opgeleverd. 
 
 
De Vriendenwinkel is voor het grootste deel ook door de Vrienden van Blijdorp gefinancierd. Het gebouw stond 
naast de horeca locatie “Het Ooievaarsnest”. De gebouwen zijn visueel omgevormd tot één gebouw. De 
toiletunit die achter de winkel is gesitueerd is eveneens vernieuwd. 
 

Uitbreiding lopend jaar (x1 €) 
Bruto 
stichtingskosten 

Sponsoring en 
subsidies 

Netto 
stichtingskosten   

       
Gelada verblijf 6.142.779 1.743.500 4.399.279   
Vriendenwinkel 288.670 231.000 57.670   
Toiletunit Ooievaarsnest 19.000  19.000   
Ringstaart Maki verblijf 566.149 566.149 0   
  7.016.598 2.540.649 4.475.949   
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Het Gelada verblijf is gefinancierd door een bijdrage van de gemeente Rotterdam voor een bedrag van € 1.5 
miljoen en een aanzienlijke bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Door Blijdorp is ten behoeve van de 
verbouwing een lening afgesloten bij het Nationaal Restauratie Fonds voor een bedrag van € 1,6 miljoen. De 
overige kosten zijn door Diergaarde Blijdorp zelf gefinancierd uit de operationele kasstroom van de afgelopen 
jaren. 
 
De bedrijfsgebouwen en de machines en installaties zijn, behalve bij het Oceanium, niet gesplitst conform de 
wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Deze splitsing is niet meer te maken als gevolg van het feit dat de 
eventuele machines en installaties in het verleden volledig zijn opgenomen in de stichtingskosten van de te 
onderscheiden bedrijfsgebouwen en de noodzakelijke gegevens om een betrouwbare uitsplitsing te kunnen 
maken niet meer te achterhalen zijn. 
 
De overige investeringen betreffen onder andere de vervanging van het PC platform, een nieuw financieel 
systeem, investeringen in een food truck en infrastructurele aanpassingen in het elektriciteitsnet. 
 
De door de belastingdienst van de gemeente Rotterdam gehanteerde WOZ-waarde (Wet op de Onroerende 
Zaken) bedroeg in 2018 in totaal € 52.000.000. Dit betreft nog een voorlopige waarde.Ten behoeve van de 
verzekering is in 2015 door een extern bedrijf een taxatie uitgevoerd voor de herbouwwaarde waarbij de 
onroerende goederen/opstallen zijn getaxeerd op € 119.650.000. Deze taxatie wordt om de 5 jaar uitgevoerd. 
 
VOORRADEN  
De specificatie van de voorraden luidt als volgt: 
 
In € 31.12.2018 31.12.2017 

Magazijnvoorraden: 
 

  

Voorraad voeding dieren 118.204 102.046 

Magazijn technische dienst 143.232 143.232 

  voorziening incourant technische dienst -108.804 -108.804 

  152.632 136.474 

Voorraden voor verkoop: 
 

  

Souvenirwinkel  51.533 102.563 

Keukens en buffetten (inclusief emballage) 39.978 61.350 

  91.511 163.913 

Totaal generaal 244.143 300.387 

 
 
Het grootste deel van de technische dienst voorraad wordt ten behoeve van snelle beschikbaarheid 
aangehouden. Op grond van de ouderdom is de voorziening relatief hoog, maar worden de goederen wel 
aangehouden voor calamiteiten. Tevens is de voorraadwaarde van het technisch magazijn qua waarde 
opgenomen tegen de waarde van vorig jaar omdat er geen actuele waarde beschikbaar is in het huidige systeem 
van de technische dienst als gevolg van een lopende overgang naar een nieuw systeem. 
 

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 
 
DEBITEUREN 
 
Per 31 december 2018 bedroeg het bruto saldo van de debiteuren € 1.933.491. Op dit bedrag worden de 
vooruitbetalingen en de gevormde voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht. Het bedrag 
wordt vermeerderd met mogelijk vorderingen op leveranciers. Dit resulteert in het saldo van € 1.945.094 
Het hogere saldo ten opzichte van het saldo van vorig jaar ontstaat door een aantal grote facturen die eind van 
het jaar zijn verstuurd. 
Op grond van de gehanteerde interne richtlijnen voor het risico van wanbetaling is er dit jaar een voorziening 
nodig van € 96.981. Dit is 4.6% dit jaar, ten opzichte van 3.5% vorig jaar. Er zijn geen lopende incasso zaken en er is 
bij 1 relatie sprake van een betalingsregeling die in het voorjaar 2019 is afgehandeld. 
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Verloop van de voorziening:   
Beginsaldo vorig jaar:  39.710 
  - afboekingen in het boekjaar   
  - dotatie voorziening  57.271 
  - vrijval van de voorziening   
Eindsaldo huidig boekjaar:  96.981 

 
BELASTINGEN 
 
Dit bedrag betreft nog te ontvangen BTW en nog te verrekenen vennootschapsbelasting. 
Door lopende investeringen en lage omzet in de laatste maanden van het jaar ontstaat ultimo boekjaar meestal 
een vordering. In dit geval betreft het de lopende teruggaaf van de maanden november en december van het 
boekjaar. 
De vennootschapsbelasting over 2016 is afgedragen. Over 2017 en 2018 resteert een vordering van € 124.376 
bestaande uit een vordering uit 2017 en een in de resultaten rekening zichtbare schuld over 2018. 
 
OVERIGE VORDERINGEN MET EEN LOOPTIJD VAN MINDER DAN 1 JAAR 
 
Per ultimo 2018 bedroegen de overige vorderingen € 386.012. De post overige vorderingen bestaat voor het 
grootste deel uit diverse omzet gerelateerde vorderingen.  
 

 

LIQUIDE MIDDELEN 
 
De specificatie van de liquide middelen luidt als volgt:  
In €  31.12.2018   31.12.2017  

  
 

  
Banken 933.665 2.071.569 

Kassen 183.803 133.530 

Totaal  1.117.468 2.205.099 

 
De bovenstaande liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting Koninklijke Rotterdamse 
Diergaarde Blijdorp. De liquide middelen zijn afgenomen. Voor de toelichting op de stand van de liquide middelen 
wordt ook verwezen naar het kasstroom overzicht. Hierin is zichtbaar dan het grootste deel van de lagere 
middelen het gevolg is van lopende investeringen. 
 
 

GROEPSVERMOGEN 
 
STATUTAIR KAPITAAL 
 
Het statutair kapitaal bedraagt € 454 (ƒ 1.000). 
Gedurende het boekjaar is het statutair kapitaal niet gewijzigd.  
 
ALGEMENE RESERVE 
 
Het resultaat over 2018 wordt toegevoegd aan de algemene reserve zoals in de specificatie is opgenomen. 
Daarnaast is de afdracht of terug ontvangst van de vennootschapsbelasting hiermee verrekend. Het doel is het 
opbouwen van een buffer voor toekomstige investeringen en vernieuwing van gebouwen en verblijven. Zowel 
voor onderhoud van monumenten als voor dierverblijven wijzigen de wettelijke eisen. Hierdoor is er een 
noodzaak voor het opbouwen van een dergelijke buffer. Het verloop van de reserve in dit jaar is als volgt: 
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Groepsvermogen (in €)  

Statutair 
Kapitaal 

Algemene 
Reserve 

Bestemmings- 
reserve 

Renteloze 
lening Gem. 
Rotterdam Totaal 

In € 
 

     
Stand per 1 januari 2018 € 454 14.553.312 3.757.182 515.509 18.826.457 
VpB 2016 €  -171.282   -171.282 
VpB 2017 teruggaaf i.v.m. 
compensabel verlies €  171.282   171.282 
Resultaat boekjaar na belasting €  538.976   538.976 
Stand per 31 december 2018 € 454 15.092.288 3.757.182 515.509 19.365.433 

 
 
RENTELOZE LENING GEMEENTE ROTTERDAM € 515.509 
 
Deze bedragen zijn ter beschikking gesteld door de gemeente Rotterdam, met dien verstande dat terugbetaling 
nooit zal worden gevorderd. Bij een eventuele liquidatie zal de gemeente een claim op het liquidatiesaldo zal 
behouden op grond van de afspraken hierover. 
 

VOORZIENINGEN 
 
De samenstelling van de voorzieningen is als volgt: 
 
              
In € 

 Beginsaldo Dotatie Vrijval Ontrekking Eindsaldo 
Voorziening  

       
Voorziening reorganisaties € 1.999.831 625.820 -744.100 -467.878 1.413.673 
Voorziening jubilea € 129.819 28.753  -21.702 136.870 
Voorziening eigen risico WW € 2.530 102.805  -47.712 57.623 
Voorziening eigen risico AO € 528.468  -737.025 208.557 0 

   2.660.648 757.378 -1.481.125 -328.735 1.608.166 

              
 
  PERSONELE VOORZIENINGEN 
 
Diergaarde Blijdorp heeft voor personele verplichtingen vanuit reorganisaties, jubilea en het feit dan Diergaarde 
Blijdorp eigen risicodrager is voor de WW. Tevens was er vorig jaar een voorziening getroffen voor verplichtingen 
voor arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Inmiddels is duidelijk dat deze verplichtingen worden vergoed 
door afgesloten verzekeringen. 
 
De dotaties en onttrekkingen lopen via de baten en lasten en worden bij de personele lasten weergegeven. 
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LANGLOPENDE SCHULDEN 
 
LENINGEN OPGENOMEN GELDEN 
 
In euro’s  Stand per 

31.12.2017 
Nieuwe 
Lening 

Aflossing 
Boekjaar 

Stand per 
31.12.2018 

Totaal lening schuld 9.113.748 
 

1.361.529 7.752.219 

Aflossingsverplichtingen 
volgende jaar 

-1.361.528     -1.370.037 

Totaal generaal  7.752.220   1.361.529 6.382.182 

 
De in het volgend boekjaar vervallende aflossingsverplichtingen op de overige leningen (€ 1.370.037) zijn 
gerangschikt onder "Aflossing langlopende leningen < 1 jaar". 
 
Van het onder de langlopende leningen opgenomen bedrag van € 7.752.219  heeft € 6.382.182 een looptijd van 
meer dan een jaar en € 3.459.486 een looptijd van meer dan 5 jaar. 
 
De leningen zijn afgesloten voor de financiering van gebouwen en overige vaste materiële activa. Dit met 
uitzondering van een lening bij de BNG voor de reorganisatie van 2013 die in 2023 afloopt. 
 
Er is een hypotheek gevestigd op de grond en de als onroerend goed aan te merken opstallen van de Diergaarde. 
 
 

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 
 
AFLOSSING LANGLOPENDE LENINGEN < 1 JAAR 
Dit betreft de in het volgend boekjaar vervallende aflossingsverplichtingen op de langlopende leningen.  
 
SCHULDEN AAN LEVERANCIERS 
Dit betreft de reguliere leveranciers van Diergaarde Blijdorp. 
 
BELASTINGEN, SOCIALE PREMIES EN PENSIOENPREMIES 
Dit zijn de nog op de balans staande verplichtingen die volgen uit de salarisbetalingen van de afgelopen periode.  
In de lopende verplichtingen is ook een verplichting opgenomen voor de mogelijke terug te betalen 
energiebelasting van € 204.466 over 2016. Deze mogelijke terugbetaling vloeit voort uit het feit dat Blijdorp met 
ingang van 2016 vennootschapsbelasting plichtig is. 
Door betaling van een 13e maand aan het einde van het jaar zijn de verplichtingen ultimo van het jaar hoger dan 
de rest van het jaar voor te betalen loonbelasting en sociale lasten. 
 
OVERIGE SCHULDEN EN VERPLICHTINGEN < 1 JAAR 
Dit betreft met name vooruit ontvangen omzet waarvoor de toegangsplicht als schuld is opgevoerd.  

 
VERPLICHTINGEN UIT HOOFDE VAN SPONSORING 
Dit betreft bedragen die door Blijdorp zijn ontvangen voor projecten. Deels zijn deze al benoemd voor projecten 
en deels moet dit nog gebeuren. In dit saldo is een vooruit ontvangen bedrag opgenomen van de Stichting 
Vrienden van Blijdorp. 
 
VAKANTIETOESLAG EN SCHULD INZAKE VERLOFDAGEN 
Onder deze post is de financiële verplichting opgenomen voor de ultimo 2018 opgebouwde rechten op 
vakantietoeslag en de per die datum nog niet opgenomen verlofdagen. Ultimo 2018 bedroeg de verplichting € 
650.387 en ultimo vorig jaar € 586.496.  
De totale vakantiegeldverplichting is toegenomen met 6% door een toename van het aantal personeelsleden en 
de daarmee samenhangende loonsom. 
Naast de toename van personeel is er ook een stijging in het aantal nog resterende verlofdagen van 15%. 
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VOORUIT ONTVANGEN ABONNEMENTSGELDEN 
Dit betreft het gedeelte van de ontvangen abonnementsgelden dat aan de periode na balansdatum wordt 
toegerekend aangezien de abonnementhouders nog bezoekrechten hebben na balansdatum.  
Per 31 december 2018 bedroeg het saldo van deze post € 1.829.725.  
In 2017 was dit € 1.853.163 Ten opzichte van 2017 is dat een daling.  
De totale ontvangsten voor abonnementen is toegenomen. Per saldo is er een toename van het maandelijks 
betalen van abonnementen. 
 
OVERIGE VOORUIT ONTVANGEN BEDRAGEN 
Dit betreft grotendeels de opbrengsten van het adoptieprogramma die toewijsbaar zijn aan 2019. Daarnaast is 
een deel ontvangen borgbedragen. 
 
OVERLOPENDE PASSIVA 
In deze post zijn onder andere de nog te betalen bedrijfskosten van € 635.771 en de nog te betalen transitorische 
renteverplichtingen van € 80.372. 
 
Ook is hierin de reservering voor de nog te betalen bijdragen aan natuurbeheer voor € 340.783 opgenomen.  
Het bedrag voor natuurbeheer wordt opgebouwd vanuit giften, bijdragen van sponsoren, bijdragen van 
dieradoptanten en dergelijke. 
In de loopt van het jaar worden, op basis van een door bestuur vast te stellen plan, gelden aan diverse 
(internationale) projecten besteed. Het afgelopen jaar is er bijna € 97.000 betaald aan projecten ter 
ondersteuning van natuur- en soortbehoud. Hieronder bijvoorbeeld voor ruim € 40.000 voor de Rode Panda’s in 
Azië. 
Daarnaast betreft dit verplichtingen voor uitgegeven cadeaubonnen, nog te betalen kosten aan leveranciers en 
onderzoekskosten inzake olifanten. 
 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 
 
HUURVERPLICHTINGEN 
Tevens is een deel van Blijdorp gevestigd op grond die wordt gehuurd. Dit betreft een strook grond langs het 
spoor. De jaarlijkse huurverplichting is € 58.000. De resterende looptijd is voor onbepaalde tijd. Voor de aanvoer 
van het zeewater voor de dieren verblijven is er een jaarlijkse huurbetaling van € 25.000 voor de huur van een 
binnenvaartschip. 
 
TOEGEZEGDE SPONSORBIJDRAGEN 
Tevens is er door de Stichting Vrienden van Blijdorp een bijdrage toegezegd voor vernieuwingen in het Oceanium 
voor een bedrag van € 1,6 miljoen, waarvan al € 1 miljoen is ontvangen. Ook is de Stichting Vrienden van Blijdorp 
bezig met de werving van fondsen voor een komend verblijf met de werknaam “Eilandhoppen” De daarmee 
gemoeide kosten zullen naar verwachting rond de € 2.000.000 bedragen. 
 
TOEGEZEGD BIJDRAGE CADEAU VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM 
Een bijdrage van € 4.500.000 is toegezegd voor aanpassingen aan gebouwen en installaties. De besteding van dit 
bedrag is in drie gelijke delen gesplitst. 
De drie monumentale verblijven/gebouwen zijn inmiddels opgeleverd. De betreffende bedragen zijn ontvangen. 
 

TOELICHTING BIJ HET KASSTROOMOVERZICHT 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen.  
Eventuele kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Ontvangsten 
en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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TOELICHTING 
 
De kasstroom uit de operationele activiteiten bedraagt dit jaar € 2.711.000 ten opzichte van € 3.687.000 vorig 
jaar.  
Het lagere bedrag ten opzichte van vorig jaar is onder andere het gevolg van een hogere debiteurenstand dit jaar. 
Een aantal grote facturen zijn pas laat in het jaar verstuurd en begin van het volgend jaar ontvangen. 
Daarnaast bestaat het gunstiger resultaat voor een groot deel uit mutaties in voorzieningen die niet van invloed 
zijn op de kasstroom. 
 
De lopende verbouwing van het leeuwen verblijf naar Gelada verblijf is het allergrootste deel van de 
investeringsuitgaven van € 2.429.000 over het afgelopen jaar. Daarnaast hebben er slechts kleinere 
investeringen plaatsgevonden, waardoor de negatieve kasstroom aanzienlijk lager ligt dan vorig jaar. 
 
De kasstroom uit financieringsactiviteiten is negatief voor € 1.370.000 als gevolg van aflossingen op lopende 
leningen. En zijn voor de investeringen geen nieuwe leningen aangetrokken. Zie hiervoor ook het 
leningenoverzicht in de toelichting op de balans.  
 
Per saldo is de kasstroom € 1.088.000 negatief ten opzichte van een negatieve kasstroom van € 2.113.000 vorig 
jaar.  
 
De per 31 december 2018 aanwezige geldmiddelen zijn volledig vrij beschikbaar. 
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
Het resultaat bedraagt € 585.882 voor belasting tegenover een resultaat van -/- € 1.533.573 vorig jaar. 
Dit resultaat is gunstiger door de vrijval van voorzieningen ten bedrage van € 360.747 aan personele 
voorzieningen, terwijl hier voor € 620.000. aan dotaties was begroot.  
Dit was het gevolg van het vrijvallen van voorzieningen voor WGA (€ 737.000) en RVU (€ 744.000) die in 2017 en 
2016 waren getroffen en bij vernieuwde inzichten niet nodig waren.  
 

BEZOEKERS 
Het aantal bezoekers lag iets lager dan vorig jaar en de bijbehorende omzet was ook lager dan vorig jaar. Ten 
opzichte van de begroting zijn zowel omzet als aantal bezoekers lager.  
De weersomstandigheden waren zowel in het voorjaar als in de zomer slecht voor dierentuin begrippen. De 
extreem warme zomer zorgde in het hoogseizoen voor veel te lage bezoeken. De aanvankelijke zorgen na het 
hoogseizoen zijn weggenomen in de najaar vakantie en kerstvakantie waar we veel hogere bezoekersaantallen 
konden realiseren dan aanvankelijk begroot. 
 

Aantallen bezoekers 
Werkelijk 
2018 

Begroot 
2018 Werkelijk 2017 

Betalend dagbezoek 661.529 710.000 704.386 
Niet betalend dagbezoek 94.854 39.000 57.590 
Educatief/ onderwijs 65.851 77.000 71.105 
Abonnementhouders 577.506 590.000 579.933 

Totaal aantal bezoekers 1.399.740 1.416.000 1.413.014 
Naast de kassa bezoekers zijn er nog 31.536 evenement bezoekers geweest. 
 
De totale subsidie is dit jaar € 833.149. Een klein deel van dit bedrag (ongeveer € 16.000) betreft een subsidie voor 
energie besparende maatregelen. Het overige deel heeft een educatieve doelstelling. 
 

BATEN 
 
De netto-omzet is als volgt te specificeren: 
€ x 1 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017 

Omzet horeca dagomzet 6.189.362 6.089.000 6.179.110 
Omzet (horeca) evenementen 1.112.439 1.460.000 1.398.508 
Omzet winkels 1.038.600 1.133.000 1.117.192 
Omzet verhuur 463.671 440.000 249.838 

  8.804.072 9.122.000 8.944.648 

    
Besteding horeca dagomzet per bezoeker € 4,42 € 4,30 € 4,37 
Winkelomzet per bezoeker € 0,74 € 0,80 € 0,79 

 
Ondanks het aantal bezoekers is de besteding per persoon toegenomen. Dit was niet het geval bij de winkel. Voor 
beide onderdelen was het assortiment en aanbod een belangrijke reden. De verhuur betreft de 
verhuuropbrengsten van locaties voor evenementen. 
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De overige opbrengsten zijn als volgt samengesteld: 
€ x 1 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017 
Entreegelden (A) 11.948.381 11.437.000 11.610.899 
Entree onderwijs (B) 567.512 530.000 557.981 
Abonnementen (C ) 4.628.233 4.907.000 4.891.071 

Subtotaal opbrengsten toegang 17.144.126 16.874.000 17.059.951 
Parkeren 1.854.204 2.011.000 1.821.079 
Overige (Bedrijfs)opbrengsten 280.048 575.000 542.537 

Totaal Omzet 19.278.378 19.460.000 19.423.567 

 
Onder de overige bedrijfsopbrengsten is  voor € 35.786 opgenomen aan sponsor opbrengsten en giften. Dit 
bedrag is opgebouwd uit het saldo van ontvangen bedragen minus de gelabelde bedragen. 
 
Sponsoring/giften 
€ x 1 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017 

Legaten/Sponsoring/Zakenkring en giften 897.935 300.000 1.594.441 
Af: Geoormerkte bijdragen projecten /investeringen -862.149 -160.000 -1.374.184 

  35.786 140.000 220.257 

 
Geoormerkte bedragen worden aangewend op die projecten welke de donateur aan heeft gegeven. De bedragen 
worden, indien het een investering betreft, in mindering gebracht op de investering middels een vervroegde 
afschrijving. 
De Vrienden van Blijdorp hebben hier een grote bijdrage aan geleverd met een totaal aan giften van € 797.000 
Geoormerkte sponsoring en giften blijven over het algemeen meer gewenst door sponsoren. Men koppelt graag 
hun naam aan een verblijf.  
 

SUBSIDIE GEMEENTE ROTTERDAM 
 
De gemeente Rotterdam verleent sedert 1 januari 1971 (besluit van de gemeente d.d. 3 december 1970) tot 
wederopzegging jaarlijks financiële steun ter beperking van het exploitatietekort. De gemeentelijke subsidie 
heeft het karakter van een budgetsubsidie.  
 
In 2018 heeft de gemeente een subsidie verstrekt van € 833.149.  
De bijdrage bevat naast het educatieve element ook een deel ter dekking van de meerkosten WOZ voor de 
zonnepanelen op het Oceanium.  
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BEDRIJFSLASTEN 
 
De bedrijfslasten zijn als volgt gespecificeerd: 
€ x 1 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017 

Kosten inkoop en uitbesteed werk (A) 2.953.965 2.649.000 2.838.797 

Salarissen, pensioenen en sociale lasten (B) 8.226.604 9.547.000 8.833.590 

Afschrijvingen (C ) 3.898.962 3.612.000 3.954.592 

Overige Bedrijfskosten (D ) 13.006.292 13.310.000 14.666.200 

  28.085.823 29.118.000 30.293.179 

 

A) Kosten inkoop en uitbesteed werk     
€ x 1 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017 

Inkoopkosten horeca 2.218.981 2.150.000 1.975.382 
Inkoopkosten winkels 451.717 499.000 631.134 
Overige inkoopkosten 283.267 0 232.281 

  2.953.965 2.649.000 2.838.797 

 
B) Personele kosten 

   
€ x 1 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017 

Lonen en salarissen 6.793.922 7.200.000 6.370.156 

Pensioenen en  sociale lasten 1.793.429 1.727.000 1.642.936 

Wijziging in personele voorzieningen **) -360.747 620.000 820.498 

  8.226.604 9.547.000 8.833.590 

**) dit deel van de lonen/pensioenen en sociale lasten komt ten laste van personele voorzieningen, 
omdat deze kosten samenhangen met (doorbetaalde) kosten voortvloeiend uit reorganisaties, WW eigen risico of 
andere personele verplichtingen. 

 
SOCIALE LASTEN 
In deze post zijn de pensioenlasten (werkgeversbijdrage) begrepen voor een bedrag van  
€ 965.352. tegenover € 899.402 vorig jaar door de sterke stijging van de premie. 
 
AANTAL WERKNEMERS 
Het gemiddeld aantal formatie eenheden kwam over 2018 uit op 165,1 formatie-eenheden tegenover een 
begroot aantal van 177,3 en tegenover 164 in 2017.  
 
Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2018 was 193,1 tegenover een begroot aantal van 212 en  tegenover 192 
in 2017. 
 
Op een groot aantal plaatsen hebben we geen invulling kunnen geven aan de vacatures door de krappe 
arbeidsmarkt.  
Bij het invullen is bij het servicecluster de invulling verbeterd. De achterstand in de invulling is nu 4,5 fte ten 
opzichte van 11,2 fte vorig jaar. Bij het Cluster Dier en Plant is dit toegenomen naar 4,4 fte achterstand ten 
opzichte van 3,7 fte lager vorig jaar. 
Een groot deel is met personeel van derden ingevuld. Dit is ook zichtbaar in de afwijkingen van de personele 
kosten. 
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AFSCHRIJVINGEN    
€ x 1 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017 

Afschrijving gebouwen 3.491.250 3.212.000 3.256.396 

Afschrijving installaties e.d. 407.712 400.000 698.196 

  3.898.962 3.612.000 3.954.592 

 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN    
€ x 1 Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017 

Uitzendkrachten 2.870.837 2.434.000 3.139.975 

Inhuur dierenarts 70.618 40.000 57.402 

Nachtbewaking 138.972 150.000 139.042 

Overige personeelskosten derden 470.636 218.000 1.044.424 

          Subtotaal Personeelskosten derden 3.551.063 2.842.000 4.380.843 

Overige personele kosten, huur en horeca materiaal 528.420 1.558.000 520.073 

Kantoor en administratieve kosten 1.291.078 1.108.000 1.102.620 

Onderhoud tuin, verblijven en tuin. 3.132.598 3.124.000 3.974.751 

Facilitaire kosten 1.187.143 1.298.000 1.209.760 

Energie  1.028.239 1.127.000 1.081.120 

Beheer water, dieren, voeding en ligging 675.728 655.000 629.193 

Communicatie, marketing en educatie 906.840 1.055.000 1.149.754 

Dotatie voorzieningen 74.271 0 32.087 

Overige bedrijfskosten 630.912 543.000 585.999 

  13.006.292 13.310.000 14.666.200 

 
De overschrijding bij personeelskosten derden heeft voor een groot deel te maken met het niet in kunnen vullen 
van eigen medewerkers zoals toegelicht onder salariskosten. 

De vrijval aan personele voorzieningen worden veroorzaakt door in voorgaande jaren opgebouwde 
voorzieningen. Deze waren getroffen voor eigen risico arbeidsongeschiktheid en een mogelijke extra fiscale last 
in verband met de Regeling Vervroegd Uittreden. 

Ten aanzien van de eerste post blijken betalingen wel degelijk door de verzekering te worden vergoed. Ten 
aanzien van de tweede post is hierover meer duidelijkheid gekomen in overleg met de fiscus. 

Naast deze vrijval zijn er ook aanvullende reserveringen gedaan voor de in 2017 doorgevoerde organisatie 
wijzigingen. 
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WET NORMERING BEZOLDIGING TOPINKOMENS IN DE 
PUBLIEKE EN SEMI PUBLIEKE SECTOR. 
 
bedragen x € 1 E.J. Zevenbergen 
Functiegegevens Directeur-bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   1,0 
Dienstbetrekking?  ja 

Bezoldiging   
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 118.236,72 
Beloningen betaalbaar op termijn € 18.165,12 
Subtotaal € 136.401,84 
    
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000,00 
    
 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag 

n.v.t. 

Totale bezoldiging € 136.401,84 
    
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t.  
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  n.v.t.  
Gegevens 2017   
bedragen x € 1 E.J. Zevenbergen 
Functiegegevens Directeur-bestuurder 
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/08-31/12 
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 
Dienstbetrekking? ja 
Bezoldiging   
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 45.524,70 
Beloningen betaalbaar op termijn € 6.957,00 
Subtotaal € 52.481,70 
    
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 75.871,23 
    
Totale bezoldiging € 52.481,70 
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING 
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ENKELVOUDIGE BALANS NA RESULTAATBEPALING 
          
ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 

  € x 1000 € x 1000 
Vaste activa      
       
Materiële vaste activa      
       
Terrein Blijdorp 745  745   
Bedrijfsgebouwen en installaties 26.311  25.096   
Overige materiële vaste activa 1.384  1.662   
Onderhanden werk (MVA in aanbouw) 784  3.190   
Levende have 0  0   
  29.224  30.693   
       
   29.224  30.693 
       
Financiele vaste activa      
Verstrekte leningen 0 0 199   
     199   
       
   29.224  30.892 
       
Vlottende activa      
       
Voorraden      
Magazijn voorraden 152  137   
Voorraden voor de verkoop 92  164   
  244  301   
       
Vorderingen en overlopende activa      
Debiteuren 1.945  1.039   
Belastingen 504  488   
Overige vorderingen met looptijd < 1 jaar 386  684   
Overlopende activa 0  0   
  2.835  2.211   
       
Liquide middelen 1.117  2.205   
   4.196  4.717 
       
Totaal  33.420  35.609 
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PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017 

  € x 1000 € x 1000 
Eigen vermogen      
Statutair kapitaal 0  0   
Algemene reserve 16.048  15.717   
Renteloze lening Gem. Rotterdam 516  516   
   16.564  16.233 
       
Voorzieningen      
Voorziening reorganisatie 625  513   
Voorziening vroegtijdige uitdiensttreding 789  1.486   
Voorziening jubilea 137  130   
Voorziening WW eigen risico 57  3   
Voorziening AO eigen risico 0  529   
   1.608  2.661 
       
Langlopende schulden      
Leningen o/g 6.382  7.752   
   6.382  7.752 
       
Kortlopende schulden en overlopende 
passiva      
Aflossing langlopende leningen < 1 jaar 1.370  1.361   
Schulden aan leveranciers 1.884  2.034   
Belastingen en premies sociale verzekeringen 630  541   
Pensioenpremies 27  73   
Overige schulden/verplichtingen < 1 jaar 384  377   
Verplichtingen uit hoofde van sponsoring 869  1.241   
Vakantietoeslag en schuld inzake verlofdagen  650  587   
Vooruit ontvangen abonnementsgelden 1.830  1.853   
Overige vooruit ontvangen bedragen 27  53   
Overlopende passiva 1.195  843   
   8.866  8.963 
       
Totaal  33.420  35.609 
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ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
                
   Werkelijk  Begroot  Werkelijk   
   2018  2018  2017   
   € x 1000  € x 1000  € x 1000   
          
  Netto omzet (*) 8.804  9.122  8.945   
  Overige bedrijfsopbrengsten 19.428  19.460  19.573   
  Subsidie Gemeente Rotterdam 833  816  816   

  Bedrijfsopbrengsten 29.065  29.398  29.334   
          
  Kosten van inkopen en uitbesteed werk 2.954  2.649  2.839   
  Lonen en salarissen 6.794  7.200  6.371   
  Sociale en pensioen lasten 1.793  1.727  1.643   
  Lonen/Pensioen/Soc. Lasten (voorzieningen ** ) -361  620  820   
  Afschrijving op materiële activa 3.668  3.612  3.723   
  Overige bedrijfskosten 13.611  13.310  15.323   
             
  Bedrijfslasten 28.459  29.118  30.719   
          
  Bedrijfsresultaat 606  280  -1.385   
          
  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 133  170  144   
  Rentelasten en soortgelijke kosten 361  265  423   
  Financiële baten en lasten -228  -95  -279   

          
  Resultaat voor belastingen 378  185  -1.664   
  Belastingen (vennootschapsbelasting) -47    PM 0   
  Resultaat na belastingen 331   185   -1.664   
          
  RESULTAATBESTEMMING         
          
  Resultaat naar algemene reserve 331 0 185  -1.664   
                

 
 

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE  
BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING  
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.  
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van 
activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en 
passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover 
hierna niet anders wordt vermeld.  
 
FINANCIËLE VASTE ACTIVA 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen. 
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE ENKELVOUDIGE BALANS 
De verschillen tussen de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening hebben betrekking op de consolidatie 
van stichting Blijdorp beheer. De belangrijkste verschillen hebben betrekking op de materiele vaste activa (dit 
betreft de verblijven Taman Indah en het Azie gebied die in stichting beheer zijn opgenomen), overige 
bedrijfslasten (inzake de huurvergoeding) en de financiële baten en lasten.  
 
Het verschillen tussen het enkelvoudige eigen vermogen en resultaat en het geconsolideerde eigen vermogen 
en resultaat bestaan uit het eigen vermogen en resultaat van stichting Blijdorp beheer. Dit verschil ontstaat als 
gevolg van de consolidatie van twee stichtingen.  
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OVERIGE GEGEVENS 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Verwezen wordt naar de hierna opgenomen verklaring. 
 
Voor wat betreft de statutaire regeling van de bestemming van het resultaat en de rechten inzake de 
zeggenschap verwijzen we naar de statuten van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde die in 
afstemming met de gemeente en Raad van Toezicht in 2019 zullen worden aangepast. 
 
Rotterdam, 9 mei 2019 
 
Het bestuur van Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde. 
 
 
De heer E.J. Zevenbergen 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van toezicht en het bestuur van Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN  JAARREKENING 2018 

Ons oordeel 

Wij hebben de  jaarrekening 2018 van Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde te Rotterdam 

gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde op 31 december 2018 

en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en 

krachtens de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018.

2. De geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018.

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

"Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening". 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 

hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de  jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit: 

• Het bestuursverslag

(Het bestuusrverslag, Onze missie en visie, Natuurbehoud, educatie en onderzoek, Een dierentuin van

wereldklasse, Duurzame bedrijfsvoering, Onze partners, Bericht van de Raad van Toezicht, Bericht van

de OR).

• De overige gegevens.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• Met de  jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  

• Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 

de  jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.  

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE  

JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de  jaarrekening in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige 

interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de  jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is.  

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de  jaarrekening.  

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de stichting.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze  jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
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afwijkingen op ons oordeel. 

 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 

ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• Het identificeren en inschatten van de risico's dat de  jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de stichting. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de  

jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de  jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 

wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 

is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 

echter toe leiden dat een de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.  

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de  jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen.  

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, 

het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald 

van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het 

risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 

geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten 

noodzakelijk was. 



  

2019.066874/JI/4 

 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

 

Rotterdam, 10 mei 2019 

 2019-05-10  10.05.2019 

Deloitte Accountants B.V. 

 

Was getekend: S. Kramer RA 
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BIJLAGE BEDRIJFSKOSTEN 
 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Inkoop horeca 2.218.981  2.150.000  1.975.382 
Inkoop winkel 451.717  499.000  631.134 
Inkoop events en derden 283.267  0  232.281 
Inkoopkosten horeca en winkel 2.953.965   2.649.000   2.838.797 

Vorig jaar veel inkoopbonussen verwerkt. Dit jaar is er een achterstand. De percentage inkoop wordt bewaakt 
vanuit het verkoop systeem Recreatex. 

      
 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Salariskosten 7.115.993  7.507.000  6.726.096 
  onttrekking van voorziening voor reorganisatie -322.071  -307.000  -355.940 
Subtotaal salaris kosten 6.793.922  7.200.000  6.370.156 

Pensioenlasten 965.352  801.000  899.402 
Sociale lasten 920.486  970.000  866.594 
  onttrekking van voorziening voor reorganisatie -92.409  -44.000  -123.060 
Subtotaal Pensioen en sociale lasten 1.793.429  1.727.000  1.642.936 
Overige dotaties en onttrekkingen personele 
voorzieningen -360.747  620.000  820.498 
Personele kosten 8.226.604   9.547.000   8.833.590 

      
 1) zie baten en lasten "lonen en salarissen 
(voorziening)" 414.480 0 351.000 0 479.000 

      
Personeel gem. (vaste krachten excl. reorganisatie) 165,1  177,3  161,5 
Gemiddelde personeelskosten per medewerker  €               52.573    €               50.598    €               50.379  
Gemiddeld aantal personen 193,1  212,0  192,0 

      
 
De  bruto personele kosten liggen lager dan begroot omdat een aantal vacatures niet is ingevuld. De 
pensioenlasten liggen hoger dan begroot door een te laag percentage in de begrotingsberekening. De werkelijke 
premie is daarbovenop aanzienlijk verhoogd. 
 
Er is het afgelopen jaar extra aandacht geweest voor de bewaking van de personele kosten bij de horeca. Dit 
heeft geleid tot een lager bedrag dan vorig jaar. De begroting was erg laag gezet in de verwachting dat een deel 
van de inhuur vast zou worden in gezet. De kosten voor overig personeel derden in ontstaan omdat de functie 
van clustermanager bedrijfsvoering nog niet was ingevuld. Dit is het afgelopen jaar door inhuur derden 
ingevuld. 
 

 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Uitzendkrachten 2.870.837  2.434.000  3.139.975 
Inhuur Dierenarts 70.618  40.000  57.402 
Nachtbewaking 138.972  150.000  139.042 
Overig personeel derden 470.636  218.000  1.044.424 
Personeelskosten derden 3.551.063   2.842.000   4.380.843 

      
 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Afschrijvingen 3.898.962  3.612.000  3.953.592 
Huur 83.333  685.000  82.417 
Kapitaallasten en huur 3.982.295   4.297.000   4.036.009 
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De afschrijving van erfpacht vindt plaats over 99 jaar. Van verblijven is de afschrijvingstermijn 20 jaar. De 
afschrijving is hoger dan begroot door de integratie van de activa van de St. Beheer.  

De afschrijving van overige apparatuur is in principe 5 jaar. 

De andere gronden die (in 1939) in eeuwigdurende erfpacht van de gemeente zijn verkregen zijn niet 
geactiveerd.  

 

 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Overige personele kosten 312.126   654.000   289.924 

      
In de begroting is rekening gehouden met aanvullende personele kosten voor organisatie aanpassingen. Dit is 
niet noodzakelijk gebleken. Wel is er een bedrag opgenomen voor een mogelijke fiscale claim voor personeel 
voordelen. 

      
 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Accountantskosten 72.260  40.000  66.475 
Kopieerapparatuur 18.487  55.000  7.564 
Belastingen/pacht 321.096  340.000  343.394 
Lidmaatschappen 63.447  36.500  44.936 
Assurantie 252.785  240.000  246.931 
Telefoonkosten 92.867  50.000  59.273 
Provisiekosten 276.000  175.000  171.565 
Bankkosten 67.652  70.000  72.684 
Porti kosten 36.651  50.000  18.097 
Overige kantoor en adm. Kosten 89.833  51.500  71.701 
Kantoor en administratieve kosten 1.291.078   1.108.000   1.102.620 

      
De kosten van assurantie bevatten tevens claims voor schade. Dit is voornamelijk een verzameling van kleine 
schades. De extra telefoonkosten betreffen de migratie naar een nieuwe telefooncentrale, telefoons en porto's. 
De hardware is geactiveerd. 
 
De provisie betreft voornamelijk providers van e-ticket verkopen waarbij in de begroting een te laag bedrag is 
ingeschat. Onder overige kantoor en adm. kosten zijn ook de kasverschillen opgenomen. Dit bedrag is nog 
aanzienlijk en is grotendeels te wijten aan een programma fout in Recreatex. Inmiddels is duidelijk dat dit issue 
medio maart 2019 is opgelost.  

 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Automatisering 205.414  215.000  113.351 
Advieskosten 304.043  235.000  381.471 
Medische apparatuur en medicijnen 31.115  10.000  28.506 
Overige bedrijfskosten 90.340  83.000  62.671 
Overige bedrijfskosten 630.912   543.000   585.999 

      
De automatiseringskosten betreffen de reguliere kosten van de diverse applicaties die worden gebruikt. Tevens 
is met ingang van november een nieuw boekhoudpakket in gebruik genomen. Dit draait volledig in de Cloud in 
aansluiting op het beleid om minder in eigen beheer te hebben. de Advieskosten betreffen met name juridische 
kosten.  
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 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Onderhoud gebouwen/installaties 416.973  268.000  975.810 
Onderhoud gebouwen E/W en data 1.290.906  1.021.000  523.455 
Onderhoud/inrichting dierenverblijf 119.462  68.000  546.359 
Onderhoud (brand)beveiliging 116.548  197.000  50.260 
Watergangen 79.886  110.000  92.962 
Onderhoud Botanisch 157.800  225.000  291.392 
Onderdelen/alg. materiaal 117.163  222.000  231.781 
Wegen en paden 228.073  250.000  299.467 
Installaties, infrastructuur algemeen 209.925  210.000  377.964 
Onderhoud cafetaria/restaurants 145.885  64.000  64.135 
Onderhoud speeltuinen 41.013  35.000  67.854 
Plaagdierbestrijding 56.367  60.000  79.327 
      
Onderhoud overig 169.597  394.000  425.785 
Onderhoud TD/Bot./Overig 3.149.598   3.124.000   4.026.551 

      
In de onderhoudskosten zijn ook alle kosten opgenomen van het Oceanium die voorheen ten laste van de 
voorziening werden gebracht. De begrotingspost van "dotatie achterstallig onderhoud" is opgenomen onder de 
post onderhoud gebouwen. Dit geldt ook voor de werkelijke kosten. 
  

 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Kosten horeca benodigdheden 132.961   219.000   147.732 
Dit betreft kosten voor presentatie in de horeca voorzieningen en verbruiksartikelen/disposables. 

      
 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Afvalverwijdering 169.871  185.000  193.380 
Schoonmaakart./middelen 104.291  160.000  127.915 
Schoonmaken 690.887  745.000  658.650 
Overig 222.094  208.000  229.815 
Facilitaire kosten 1.187.143   1.298.000   1.209.760 

      
Verwijdering van afval is duurder geworden. Wel is er aanzienlijk minder uitgegeven aan schoonmaak artikelen 
in samenwerking met het nieuwe schoonmaakbedrijf.  

 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Gas 370.138  550.000  383.660 
Water 59.517  80.000  81.274 
Electra 583.098  467.000  597.518 
Overig 15.486  30.000  18.668 
Energie 1.028.239   1.127.000   1.081.120 

      
De kosten voor gas liggen lager door gunstigere inkoop prijzen. Bij electra hebben we geen voordeel meer van 
de terug gaaf van energie belasting omdat we dit alleen kunnen krijgen als we niet Vpb plichtig zijn. 
 

      
 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Voeding 429.038  350.000  394.524 
Waterbeheer 72.962  55.000  64.411 
Weidebeheer/Inrichting, verzorging 32.448  30.000  28.178 
Diertransport en aanschaf. 110.305  135.000  132.032 
Overig beheer, voeding en ligging 30.975  85.000  10.048 
Kosten Beheer, Voeding en Ligging 675.728   655.000   629.193 

      
Het grootste deel betreft dier transacties. De kosten kunnen afwijken van de begroting of het vorig jaar door 
onverwachte verhuizingen van dieren voortvloeiend uit het fokprogramma. 
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Schommelingen in de prijzen zijn als gevolg van seizoenprijzen niet altijd op te vangen. De kosten van 
waterbeheer zijn dit jaar aanzienlijk toegenomen door toetsing van kwaliteit. 

 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Intranet e.d. 92.876  99.000  102.158 
Kosten, Werving en behoud abonnementen 81.828  105.000  58.420 
Drukwerk 47.347  55.000  75.672 
Blijdorp Blad 104.725  115.000  155.176 
Advertenties 269.304  219.000  395.236 
Promotie en marketing 40.058  76.000  25.706 
Overig Comm. en marketing 20.818  121.000  35.449 
Communicatie en marketing 656.956   790.000   847.817 

      
De kosten voor marketing en communicatie blijven achter op de begroting voor 20%/ 133K. Voor 95K is dit 
ontstaan door het achterblijven van de verwachtte kosten van representatie voor de directie en sponsoring. 
Hier zijn nauwelijks kosten gemaakt en zijn er hooguit wat extra reis en verblijfkosten. Voor marketing is aan 
advertentie campagnes 50K meer uitgegeven en voor huisstijl en internet totaal 30K. 
Voor abonnement behoud/werving is door capaciteit gebrek 25K minder uitgegeven. Deels is dit zichtbaar in 
lagere abonnement omzet. 
 
Op perskosten zijn minder uitgaven door minder traditionele persmomenten met aanwezigheid ik Blijdorp. Wel 
is er een beweging naar meer digitale publiciteit en multimedia als facebook en dergelijke.  

 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Vrijwilligers  63.798  77.000  43.857 
Publiekspresentaties / evenementen 3.473    3.473 
Bebording en voorlichting 47.695  64.000  69.998 
Educatie materiaal 23.976  44.000  29.278 
Ontwikkeling nieuwe objecten/projecten 62.597    81.956 
Laboratorium e.d. 40.375  50.000  45.650 
Overig educ., natuurbeh., onderz. 7.970  30.000  27.725 
Educatie, natuurbeh. en onderzoek 249.884   265.000   301.937 

      
Voor de ontwikkeling van objecten was geen budget gereserveerd. Wel zijn er voor nieuw te ontwikkelen 
verblijven 63K aan kosten gemaakt.  
 
De overige kosten zijn lager. Dit geldt voor educatieve materialen en educatieve bebording. Dit is het gevolg van 
capaciteit problematiek op de betreffende afdeling. 
 
Voor algemene bebording is meer uitgegeven omdat hier andere kosten terecht zijn gekomen. 
De kosten van vrijwilligers komen lager uit door minder inzet. Deze worden met name ingezet op onderstaande 
informatie punten. 

 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Debiteuren voorziening 57.271    32.087 
Dotaties 57.271   0   32.087 

      
Voor de bepaling van de voorziening van de incourante debiteuren is een standaard formulering van toepassing 
die veroudering van de portefeuille een hogere voorziening vraagt. De huidige toename is tijdelijke door de 
implementatie van een nieuw financieel systeem in november. 

In het verleden was er een voorziening voor achterstallig onderhoud. Van deze systematiek is Blijdorp m.i.v. 
2018 afgestapt en de betreffende onderhoudskosten worden bij onderhoud gebouwen weergegeven. 
 

 Werkelijk 2018   Begroot 2018   Werkelijk 2017 
Totale Bedrijfslasten 28.085.823   29.118.000   30.343.979 
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