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Stichting Apenheul is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Apeldoorn, juli 2014 

Hoewel ANBI eigenlijk alleen een fiscale status is, zijn we er best trots op dat op deze manier ook 
wordt erkend dat de missie van Apenheul er één is die eigenlijk voor iedereen van belang is. Het gaat 
ons erom liefde voor de natuur te creëren. En dat financieel en commercieel alles op orde moet zijn, 
is dan belangrijk maar eigenlijk ondergeschikt.  

De belastingdienst stelt een aantal eisen aan de informatievoorziening van een ANBI. Hoewel het 
meeste hiervan wel ergens op de site te vinden is, hebben we het ook even verzameld. In dit 
document vind je die informatie. 

Naam en contactgegevens 
Stichting Apenheul 
JC Wilslaan 31, Apeldoorn 
Postbus 97   7300 AB   Apeldoorn 
office@apenheul.nl; 055-3575700 
Fiscaal nummer ANBI 
0080 42 652 
 
Doelstelling 

Door de unieke (contact-)ervaring met apen wil Apenheul liefde voor de natuur creëren waardoor 
mensen actief gaan bijdragen aan natuurbehoud  
 

Bestuurssamenstelling 

De statutair bestuurder en algemeen directeur van Stichting Apenheul is C.E. de Ruiter. De directie 
wordt verder gevormd door F.E. Rietkerk, zoölogisch directeur. 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 

De heer C.D. Hage, voorzitter 
De heer R. van der Zijl, vice-voorzitter 
De heer A.H.J. Willemsen 
Mevrouw B. Lamberts  
Mevrouw E.H.M. Sterck 
Mevrouw T. Griede 
 
 
Beloningsbeleid 

Stichting Apenheul is aangesloten bij de cao Leisure. Veruit de meerderheid van de functies is 
ingedeeld in schalen die in deze cao zijn opgenomen. Voor de inschaling wordt gewerkt met een 
gespecialiseerd bureau: EVZ uit Breda. Een beperkt aantal functies is niet ingedeeld in deze schalen.  

mailto:office@apenheul.nl
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Naast de reguliere beloning , heeft Apenheul de afgelopen jaren een eindejaarsuitkering gedaan. 
Deze is collectief (voor iedereen wordt hetzelfde percentage gehanteerd), heeft een maximum van 
5% van het bruto jaarsalaris en is afhankelijk van het bedrijfsresultaat. De enige uitzondering hierop 
is de eindejaarsuitkering van de algemeen directeur. De RvT kan deze toekennen tot een maximum 
van 10% van het bruto jaarsalaris. Hiervoor worden van tevoren doelstellingen geformuleerd en 
vanzelfsprekend moet ook hier het bedrijfsresultaat het toelaten. 

Binnen Apenheul beslist niemand over zijn eigen beloning. De RvT stelt het salaris vast van de 
directie. De directie gaat over de beloning van het MT en het MT of de MT-leden beslissen over de 
beloning van de overige medewerkers. 

De RvT-leden werkwn onbezoldigd. Zij ontvangen ieder een kostenvergoeding van 1.000 euro per 
jaar. 

 

Verslag van activiteiten en beleidsplan 

Jaarverslag 2014 van de directie  
 

1 Algemeen 
 

Statutaire Doelstelling 

Stichting Apenheul heeft ten doel natuurbeschermingseducatie en soortenbehoud (d.w.z. behoud 
van bedreigde diersoorten en hun leefgebieden) door middel van het beheer en de exploitatie van 
een dierenpark met als specialiteit primaten. 

 

Activiteiten 

De stichting exploiteert het apenpark Apenheul te Apeldoorn, dat zich voornamelijk richt op 
dagbezoekers en seizoenkaarthouders afkomstig uit Apeldoorn, de verblijfsrecreatie op de Veluwe 
en uit andere delen van Nederland. Daarnaast worden internationale toeristen aangetrokken. 

 

Juridische Structuur 

Stichting Apenheul is een stichting met ideële doelstellingen. Het bestuur wordt gevormd door een 
directie, bestaande uit de algemeen directeur (tevens statutair bestuurder) en de zoölogisch 
directeur. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid en de uitvoering. De gemeente Apeldoorn 
heeft het recht om voor benoeming voorgedragen leden van de Raad van Toezicht goed te keuren 
dan wel af te wijzen. 
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Interne organisatie  

De dagelijkse leiding ligt bij het Management Team (MT). Dit bestaat uit de directie en twee andere 
leden. De verantwoordelijkheid voor afdelingen is binnen het MT verdeeld. 

De algemeen directeur (Coen de Ruiter) is eindverantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering. Hij 
stuurt de afdelingen Financial Management & Control, Personeel & Organisatie, Vormgeving, Sales 
en Receptie aan. Hij is tevens directeur van Stichting WereldNatuurHuis. 

De zoölogisch directeur (Frank Rietkerk) stuurt de volgende afdelingen aan: Dierverzorging, 
Technische Dienst, Parkdienst en Kennis & Onderzoek. Hij is tevens verantwoordelijk voor de 
organisatie van vrijwillige gidsen en is directeur van Apenheul Primate Conservation Trust (in 
communicatie Apenheul Natuurbehouds Fonds genoemd).  

De Manager Operationele Zaken (Erwin Cheizoo) stuurt de volgende afdelingen aan: Horeca, 
Banqueting, Shop, Kassa’s en Bezoekersservice.  

De Manager Marketing en Beleving (Susan Fledderus) is verantwoordelijk voor de Gastbeleving, 
Marketing, Communicatie en PR.  

De directie rapporteert aan de Raad van Toezicht, de overige twee  MT-leden rapporteren aan de 
Algemeen directeur. 

 

Het MT overlegt (minimaal) maandelijks als MT+. In deze vergadering vindt in feite de besluitvorming 
m.b.t. de aansturing van de organisatie plaats. Het MT heeft de operationele verantwoordelijkheid 
voor het bedrijf. In de MT+ vergadering wordt dit team uitgebreid met het hoofd Financial 
Management & Control (Marc van der Welle) en het Hoofd Personeel & Organisatie (Rosan Knijn-vd 
Drift). Zij adviseren het MT. 

 

Stichting Apenheul heeft een Ondernemingsraad, bestaande uit vijf gekozen leden. Gemiddeld over 
het verslagjaar had Stichting Apenheul 108 fte aan arbeidsplaatsen. 

 

Deelneming 

Stichting Apenheul had in het jaar 2014 een deelneming van 19,94% in GaiaZoo, een 
educatief/thematisch dierenpark in Kerkrade. Apenheul heeft zijn aandelen begin 2015 verkocht aan 
twee bestaande aandeelhouders, de gemeente Kerkrade en investeringsmaatschappij Moraco. Deze 
partijen hebben hun belang daarmee uitgebreid. Apenheul is vanaf de oprichting tien jaar geleden 
betrokken geweest bij GaiaZoo. De verkoop van de aandelen past volledig in de strategie van 
Apenheul om zich te richten op het vergroten van de beleving in het eigen park én bij de 
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ontwikkelingsfase waarin GaiaZoo zich bevindt. Het park is winstgevend en is actief in diverse 
regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden.  

De link via het aandeelhouderschap bood daarbij geen toegevoegde waarde meer. Vanzelfsprekend 
zullen GaiaZoo en Apenheul de positieve samenwerking via verbanden als EAZA en NVD blijven 
voortzetten.  

Het boekverlies op de verkoop is in de cijfers van 2014 meegenomen. 

  

Gevoerde Beleid 

Het beleid van Stichting Apenheul was er in het verslagjaar onverminderd op gericht voldoende 
bezoekers te trekken om een gezonde financiële positie te behouden, en deze bezoekers – in het 
kader van de Stichtingsdoelstellingen – een aangenaam en hoogwaardig “dagje dierentuin” te 
bieden, met goede natuur- en duurzaamheidseducatieve aspecten om liefde voor de natuur bij de 
parkgasten te vergroten. 

 

2 Financiële Informatie 
 

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
2014: het jaar van Jambo. Daarnaast werd het ook het jaar van heel grote drukte. Apenheul was 
razendpopulair. Het jaar werd afgesloten met een record bezoekersaantal van 581.000. Daar komen 
dan nog de seizoenkaartbezoeken bij. Ons park en alles eromheen kraakte dit jaar regelmatig in zijn 
voegen. Gelukkig hebben de meeste gasten dit jaar gewoon heerlijk kunnen genieten van hun bezoek 
aan het park. Daardoor viel Apenheul ook weer bij meerdere verkiezingen in de prijzen. 

Het seizoen begon meteen al goed. In 2013 leek het voorjaar eindeloos te duren met heel veel kou 
en regen; dit jaar was het eigenlijk meteen heerlijk. Bij opening lag het park er fantastisch bij. Door 
een zachte winter kon onze Technische Dienst de gehele gesloten periode buiten doorwerken. Zo 
heeft het park een flinke extra opknapbeurt gekregen. Samen met de grotere veranderingen die te 
maken hadden met het jaar van Jambo zorgde dit voor een frisse start… maar dan anders dan vorig 
jaar. We begonnen ons jaar goed, de maand april was meteen flink druk. 

De mensen waardeerden het park duidelijk zeer. In 2013 zagen we in ons continu 
gasttevredenheidsonderzoek al, dat het aantal mensen dat ons park na het bezoek actief aanbeveelt 
aan anderen, enorm toenam. En dit jaar steeg die score verder. Dat is natuurlijk belangrijk, want voor 
een dagje uit is er geen betere reclame dan mond-tot-mond. Tijdens het voor Nederland zo 
succesvolle WK voetbal bleef het even rustig in ons park, maar meteen daarna werd het echt heel 
druk en dat is eigenlijk niet meer gestopt tot het eind van het seizoen. We hadden in de zomer een 
tv-campagne die door veel mensen werd gezien en duidelijk werd gewaardeerd. Dat was voor al die 
mensen die via-via al hadden gehoord dat Apenheul zo leuk is, waarschijnlijk het zetje dat ze nodig 
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hadden om daadwerkelijk te komen. De grote groei kwam zowel van gasten die een kaartje kochten 
aan de poort of via onze website als van mensen die gebruik maakten van een actie. 

In het najaar werd het zo druk dat we tegen de grenzen van het parkeren en de capaciteit van ons 
park aanliepen. We hebben in de maanden september en oktober afgeraden om op zondag te 
komen, omdat het steeds zo druk was. Eén zondag hebben we zelfs de Verkeersinformatiedienst in 
Driebergen gevraagd een oproep te doen niet meer naar Apenheul te komen. Het laatste weekend 
hebben we de verkoop van kaarten stilgelegd, zodat alle mensen die nog kaarten voor het park 
hadden en seizoenkaarthouders Apenheul konden bezoeken. Drastische maatregelen, maar in onze 
ogen nodig. Te grote drukte is niet goed voor de beleving. Met deze maatregelen, extra 
parkeerruimte met een pendeldienst en aanpassingen in ons park hebben we geprobeerd het 
Apenheulbezoek zo goed mogelijk te houden. Ook voor de buren van Apenheul vonden we het van 
belang om de drukte af te remmen. Zij hebben dit jaar regelmatig overlast ondervonden van de grote 
verkeers- en parkeerdrukte. Apenheul werkt met de gemeente aan een concrete oplossing om in de 
toekomst het verkeers- en parkeerprobleem structureel op te lossen. 

Bij de twee belangrijkste publieksprijzen voor een dagje uit scoorde Apenheul opnieuw. Bij Het Land 
van ANWB werden we door het Nederlandse publiek gekozen tot één-na-leukste, net na De Efteling. 
Later in het jaar kwamen we bij Zoover in de top-3 van leukste dierenparken. We zijn er zeer trots op 
dat we nu al een aantal jaren achter elkaar steeds zo goed uit de bus komen! 

De zakelijke markt blijft zich ook goed ontwikkelen. De locaties De St@art en Kambizuri waren weer 
beter gevuld dan vorige jaren en ook hier was de tevredenheid van gasten hoog. We merken dat 
mensen de kwaliteit van onze banqueting zeer waarderen, net als de sfeer van de locaties en de 
mogelijkheden die er zijn om een bijeenkomst te combineren met een bezoek aan Apenheul. Een 
extra reden is nog, dat ons aanbod zo duurzaam is. Al enkele jaren hebben we de Greenkey Gold als 
bewijs hiervoor. En steeds ontwikkelen we ons door. Zo introduceerden we afgelopen jaar onze 
eigen AAPwijn. Fairtrade, met een extra bijdrage voor natuurbehoud en vooral… erg lekker! Onze 
horecamensen verbeteren zo stap voor stap het assortiment. 

We waren natuurlijk heel blij met onze populariteit in 2014. Met man en macht hebben we ons best 
gedaan dit in banen te leiden en elke gast zo goed mogelijk te helpen en met een geweldig gevoel 
naar huis te laten gaan. We realiseren ons natuurlijk ook dat dit niet altijd gelukt is en dat we ook wat 
mensen hebben teleurgesteld. Dat vinden we jammer, maar het hoorde er dit jaar bij. We hopen van 
harte dat we iedereen in de toekomst gewoon weer kunnen ontvangen! 

 

De bezoekersgroei van 30% heeft geleid tot een zeer positief resultaat. Het nettoresultaat in 2014 
bedroeg € 491k. positief tegen € 95k. negatief in 2013. In dit resultaat is al een aantal incidentele 
lasten genomen. De markt voor dierentuinbezoeken kende slechts een lichte groei (3,7%, bron 
Nederlandse Vereniging van Dierentuinen), dus Apenheul heeft zijn marktaandeel flink vergroot.  
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In heel drukke periodes stond de omzet per bezoeker in het park (horeca en souvenirs) licht onder 
druk. Al met al heeft de drukte echter geen groot negatief effect gehad op de totale omzet per 
bezoeker. 

 

De zakelijke markt is flink doorgegroeid in 2014. De groei tov 2013 bedroeg 16%. Deze tak begint 
inmiddels een stevige pijler te worden onder Apenheul. De waardering van gasten in dit segment is 
ook uitstekend te noemen. De strategie voor verdere groei is mn gericht op het top-of-mind krijgen 
van Apenheul / De St@art als mogelijke eventbestemming. 

 

Gedurende het verslagjaar werd door stichting Apenheul voor in totaal € 691k. geïnvesteerd. Een 
groot deel van dit bedrag is naar het gebied van de gorilla’s gegaan. In ons park en in onze 
communicatie waren de schijnwerpers in 2013 op deze dieren en in het bijzonder de zilverrug Jambo 
gericht. Het gebied rondom de eilanden is aangepast met als doel een betere dierbeleving en een 
vernieuwende manier van educatie. Uitzichtpunten en rustplekken bieden gasten de mogelijkheid 
dichterbij de dieren te komen en hun gedrag en verhoudingen goed waar te nemen. Ook op het 
gorilla eiland zelf zijn aanpassingen gedaan die het voor de dieren aantrekkelijk maken op goed 
zichtbare plekken te verblijven. Het nieuwe gebied Jambo’s Wereld is een educatieve speel- en 
leerwereld voor kinderen. Het gedrag van Jambo en vooral de gelijkenissen met dat van mensen 
staat centraal op een aantal interactieve zuilen. Daarnaast is er een speeltuin waar kinderen zich 
fysiek kunnen meten met de 200 kg zware leider. 

 

In 2014 hebben we een nieuwe apensoort aan onze collectie toegevoegd. Drie Hanuman langoeren 
vonden hun intrek in het verblijf waar voorheen verschillende Zuid-Amerikaanse vogels woonden. 
Maar er gebeurde dit jaar nog veel meer bij de dieren. 

Er waren natuurlijk diverse geboortes. Omdat ze zo zeldzaam zijn, waren we bijzonder blij met de 
geboorte van een kroonsifaka. Verder zijn er twee bonobo’s geboren en een bijzondere 
blauwoogmaki. Bij de doodshoofdapen werden slechts zeven jongen geboren, veel minder dan 
anders. Enkele jaren geleden hebben we een anticonceptiebeleid ingezet om teveel aanwas bij de 
doodshoofdapen te voorkomen. Verder zorgden de rode brulapen, rode titi’s, 
geelborstkapucijnapen, ringstaartmaki’s en berberapen voor nageslacht 

Het meest vervelende nieuws van 2014 was natuurlijk de diefstal van onze gouden leeuwapen. Op 
maandagochtend 20 januari troffen de verzorgers een leeg verblijf aan: de vijf gouden leeuwapen 
(een man, vrouw en drie kinderen) waren met nestkast en al verdwenen. Van de gestolen gouden 
leeuwapen ontbreekt nog altijd ieder spoor. Gelukkig is inmiddels bekend dat wij in 2015 een nieuw 
koppel van deze zeldzame dieren ontvangen. 
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Er vertrokken ook dieren. Zo namen we afscheid van orang-oetan Willie. Hij had inmiddels een 
leeftijd bereikt waarop hij zijn ouderlijk nest moest verlaten. Willie verhuisde naar Chester Zoo in het 
Verenigd Koninkrijk. Daar hebben ze enkele geschikte partners voor hem. 

Ook het overlijden van slingeraap Flo in juli 2014 maakte indruk. Flo was bijna veertig jaar en één van 
de oudste bewoners van Apenheul. Ze had een grote invloed op de sociale verhoudingen in de groep, 
die dus ook veranderden toen ze er niet meer was.  

 

Ondanks de grote drukte was de waardering voor ons park gelukkig net zo goed als in 2013. Onze 
gasten gaven ons gemiddeld een 8,2. Natuurlijk worden de dieren altijd heel hoog gewaardeerd met 
de doodshoofdaapjes vertrouwd aan kop. De gorilla’s onder aanvoering van Jambo volgen op 
gepaste afstand. Ook de door de dierverzorgers gegeven presentaties worden hoog gewaardeerd. 
Hier slaagt Jambo er wel in de doodshoofdaapjes van zich af te schudden. Met kop en schouders is 
de gorillavoedering op de Bongo Bonde het meest populair. Onze medewerkers doen het goed! De 
waardering voor hun werk, vriendelijkheid en deskundigheid viel ook hoger uit dan vorig jaar. Onze 
focus op gastgerichtheid en kwaliteit blijft dus vruchten afwerpen. Onze gasten blijven gemiddeld 
zo’n 4 uur en drie kwartier. In die tijd hebben ze niet alleen een heel leuke dag; ze nemen ook wat 
mee naar huis! Een kleine 80% zegt dat het bezoek aan Apenheul ze meer heeft geleerd over 
(natuurlijk) menselijk gedrag en ruim 80% geeft aan dat zijn of haar bewondering voor de natuur is 
gegroeid. We hebben met onze missie dus bijna een half miljoen mensen bereikt! 

Een belangrijke maatstaf voor waardering en loyaliteit is de NPS: de Net Promoter Score. Dit is het 
percentage gasten dat Apenheul actief aanbeveelt bij bekenden, verminderd met het percentage dat 
een bezoek juist zou afraden. Apenheul heeft een NPS van 44, één puntje lager dan vorig jaar. De 
lichte terugloop wijten wij aan de (te) grote drukte. Drie jaar geleden was deze nog 27. Dit positieve 
resultaat is natuurlijk sterk van belang voor het krachtigste promotie instrument: de mond-tot-mond 
reclame. 

 

De communicatie stond in 2014 in het teken van Jambo en zijn gorillafamilie. De hele zomer lang 
pronkte Jambo op honderden billboards door het hele land. Nog grotere bekendheid kreeg hij door 
onze landelijke tv-commercial, waarin kinderen werden uitgedaagd naar Apenheul te komen en mee 
te doen met de Jambo stoer-doen-tocht. Tijdens de WK-kwartfinale op 5 juli zagen maar liefst 11 
miljoen mensen de spot na afloop van de wedstrijd Nederland - Costa Rica. De commercial was 
meteen een mooie aanleiding om Jambo’s Wereld in beeld te brengen. De hele campagne - 
aangevuld met online media inzet - was een groot succes: 100.000 kinderen deden in juli en augustus 
mee met de Jambo stoer-doen-tocht!  
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Omzet en resultaat 

De bezoekersaantallen in 2014 waren 30% hoger dan in 2013. De totale omzet van Apenheul steeg 
bijna met een zelfde percentage: met 27% van € 8.659k. naar € 10.993k. De groei tov van vorig jaar 
was dus ruim € 2,2 miljoen en tov de begroting € 2,0 miljoen. 

 

De groei kwam uit alle delen van de organisatie. Zowel de entree als de horeca, shop en banqueting 
vertoonde ruime groeicijfers. Het feit dat de ontwikkeling van de omzet vrijwel volledig in lijn was 
met die van het aantal bezoekers, toont opnieuw aan dat het bezoekersaantal de voornaamste 
drijver is achter de financiën. 

In het minder goede jaar 2013 is een flink aantal maatregelen genomen om de kosten te verlagen. 
Daar werd dit jaar van geprofiteerd. Relatief waren de kosten lager en dat gaf een verdere impuls 
aan het resultaat. 

 

Al met al lag het resultaat na belastingen met € 491k. positief ruimschoots boven de begroting (€ 
71k.). Dit geeft echter een vertekend beeld. In dit resultaat zijn eenmalige lasten genomen voor het 
verlies op de deelneming, een afkoop van de rente op een deel van de lening van WNH en een VPB 
terugbetaling aan de belastingdienst. Zonder deze incidentele lasten zou het resultaat een kleine € 
1,4 miljoen hoger zijn geweest. 

 

Stichting WereldNatuurhuis 

In 2009 is de Stichting WereldNatuurhuis opgericht. Deze stichting stelt zich ten doel duurzaamheid 
te bevorderen door het beheer en de exploitatie van een gebouw op de rand van Apenheul en Park 
Berg & Bos. Per eind 2009 is de algemeen directeur van Stichting Apenheul eveneens onbezoldigd 
directeur van Stichting WereldNatuurhuis. 

In 2010 is het gebouw gereedgekomen, opgeleverd en in gebruik genomen door de huurders 
Apenheul (kantoorruimte en ontvangstruimtes) en het Natuurhuis (onderdeel van Accres bv, 
leslokalen en kantoren). 

De St@art werd in 2014 verhuurd aan twee huurders: Apenheul (kantoorruimte en een auditorium 
en foyer voor groepsontvangsten) en Corporate Facility Partners (CFP). 

In 2014 is de hypothecaire lening die afgesloten is bij Rabobank geherfinancierd tegen een veel 
lagere rente bij Triodos Bank. In het boekjaar was het negatieve resultaat van de stichting € 205k. 
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Kasstromen en financieringsbehoeften  

De EBITDA van de exploitatie van stichting Apenheul bedroeg € 3 miljoen. De investeringen voor het 
dierenpark konden hieruit ruimschoots gefinancierd worden. 

De totale netto kasstroom voor de beide stichtingen bedroeg € 844k. positief. 

 

Risicoanalyse 

Het risicobeheer is binnen Stichting Apenheul geïntegreerd in de operationele managementtaken. De 
risico’s worden in voldoende mate beheerst. Voor onder andere brand- en bedrijfsschade zijn 
passende verzekeringen afgesloten. Er zijn geen risico’s die van zodanige omvang zijn dat ze als 
bijzonder moeten worden gekwalificeerd.  
 
Strategische risico’s worden afgedekt door de continue aandacht die binnen het bestuur en haar 
adviseurs aan de strategie van de Stichting wordt besteed.  
 
Renteschommelingen hebben een beperkte invloed op het resultaat van de stichting.  

 

3 Aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 

Algemeen 

Het gespecialiseerde apenpark “Apenheul” biedt honderdduizenden bezoekers een aangename 
mogelijkheid tot vrijetijdsbesteding. Daarbij spannen we ons in om (voor zover mogelijk in een dag) 
een transformatie te bewerkstelligen naar meer bewondering en liefde voor de natuur en dieren, 
een bijdrage aan natuurbehoud en besef van de noodzaak tot duurzame omgang met natuur en 
milieu. 

Apenheul heeft sinds 2012 de Goldstatus van het internationale duurzaamheidskeurmerk Greenkey. 
Daartoe is onder andere een Greenteam ingesteld, dat bestaat uit medewerkers van diverse 
afdelingen en twee MT-leden. Dit team stippelt een duurzaamheidsagenda uit voor de komende 
jaren. De aanbevelingen worden regelmatig in MT+ vergaderingen geagendeerd en bekrachtigd. De 
ambitie op duurzaamheidsgebied is hiermee verder verhoogd. De plannen hebben betrekking op alle 
aspecten van de bedrijfsvoering, inclusief het assortiment dat in de horeca wordt gevoerd. 

In 2014 stond afvalmanagement centraal. In dit jaar is ook een scan gemaakt van onze organisatie 
over de volle breedte van duurzaamheidsaspecten. In 2015 zullen hierop verdere plannen worden 
ontwikkeld. 
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Milieu-aspecten 

In Apenheul vindt geen productie plaats, en er is in dat opzicht dus geen sprake van enige belasting 
voor het milieu. Daarbij dient wel te worden aangegeven dat het overgrote deel van de bezoekers 
per auto naar Apenheul komt, hetgeen leidt tot naar schatting 10 miljoen gereden autokilometers. 
Daarnaast vergen verwarming en ventilatie ten behoeve van dierverblijven, kantoren en het 
bereiden van horecaproducten aanzienlijke hoeveelheden gas en elektriciteit. Met betrekking tot 
elektrische energie gebruikt Apenheul “groene stroom”. Ook het gasverbruik is vergroend.  

 

 Afvalstromen m.b.t. dierlijke bijproducten (mest e.d.), horeca- en andere verpakkingen en overige 
bedrijfsactiviteiten worden tot een minimum beperkt en volgens de geldende normen afgevoerd.  

 

Apenheul is continu bezig zijn aanbod aan gasten te vergroenen. Zo komt onze koffie uit een eigen 
natuurbehoudsproject in Peru, verkopen we steeds meer biologische en fairtrade producten en ook 
hulpmiddelen zijn steeds groener. 

  

Sociale aspecten 

Stichting Apenheul is aangesloten bij de cao Leisure. Veruit de meerderheid van de functies is in-
gedeeld in schalen die in deze cao zijn opgenomen. Voor de inschaling wordt gewerkt met een ge-
specialiseerd bureau: EVZ uit Breda. Een beperkt aantal functies is niet ingedeeld in deze schalen.  

Naast de reguliere beloning , heeft Apenheul de afgelopen jaren een eindejaarsuitkering gedaan. 
Deze is collectief (voor iedereen wordt hetzelfde percentage gehanteerd), heeft een maximum van 
5% van het bruto jaarsalaris en is afhankelijk van het bedrijfsresultaat. In dit uitzonderlijk goede jaar 
is de uitkering hoger geweest dan normaal: een maandsalaris oftewel 8,33% van het jaarsalaris voor 
alle vaste medewerkers. Seizoenskrachten ontvingen een half maandsalaris. De algemeen directeur 
heeft normaal een maximum eindejaarsuitkering van 10%, maar ook hij ontving dit jaar een ruimere 
vergoeding: 15% van het jaarsalaris.  

Binnen Apenheul beslist niemand over zijn eigen beloning. De RvT stelt het salaris vast van de 
directie. De directie gaat over de beloning van het MT en het MT of de MT-leden beslissen over de 
beloning van de overige medewerkers. 

De RvT werkt onbezoldigd. Zij ontvangen ieder een kostenvergoeding van 1.000 euro per jaar. 

 

Economische aspecten  

In 2014 werden geen bijzondere bijdragen geleverd aan afnemers, toeleveranciers en overheid. 
Stichting Apenheul Primate Conservation Trust (APCT) heeft na een aantal jaren een stabiele 
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financiële basis. Apenheul heeft in 2014 een bedrag van € 38k. ingezameld ten bate van 
natuurbehoudprojecten en overgedragen aan APCT. Bovendien betaalde Apenheul € 12k. aan rente 
aan APCT voor het vruchtgebruik van de door APCT opgebouwde financiële reserve. Ten slotte heeft 
Apenheul uit de winst een bedrag van € 55k. bestemd voor APCT. 

 

4 Toekomst 
 

Onze strategie “Mijn eigen Apenheul” is erop gericht al onze gasten te helpen een unieke eigen 
ervaring te laten hebben. We willen ze een beetje apen- en mensengek maken, net als wij zelf zijn. 
Daarnaast willen we ze natuurlijk een unieke herinnering meegeven. Hiertoe zal onder andere de 
layout van het park wezenlijk moeten worden aangepast om meer flexibiliteit mogelijk te maken. 
Verder zal op allerlei manieren de betrokkenheid van alle stakeholders (de parkgasten voorop) bij 
Apenheul vergroot worden. Er is een activiteiten-programma opgesteld voor zes lopende jaren 
(2013-2018). De investeringen in deze periode zullen aanzienlijk groter zijn dan in de afgelopen jaren. 
Het zwaartepunt van deze investeringen valt in de periode 2016-2017.  

 

Voor 2015 is de verwachting dat de investeringen uit eigen middelen worden gefinancierd. Tevens zal 
er geen gebruik gemaakt worden van het seizoenkrediet. Verder zal er geen wijziging in de bestaande 
financiering plaats vinden. De verwachting is dat het personeelsbestand niet substantieel zal wijzigen 
ten opzicht van 2014. Er is een geconsolideerd resultaat voor belasting begroot van 53k. en 475.000 
bezoekers. De zakelijke markt moet doorgroeien naar zo’n 15% van de totale omzet in 2018. 

 

Apenheul bouwt met deze strategie verder op de positionering “Herken jezelf” die nog veel 
mogelijkheden biedt. Het intensiveren van de beleving voor gasten, het blijven van een 
toonaangevend en innovatief dierenpark én het vergroten van de inspanningen voor natuurbehoud 
via APCT (vanaf nu gecommuniceerd als Apenheul Natuurbehoud Fonds) zullen een bijdrage leveren 
aan liefde voor de natuur bij betrokkenen en een (financieel) gezonde organisatie. 

 

Apeldoorn, 30 juni 2015 

 

C.E. de Ruiter, Algemeen directeur 

F.E. Rietkerk, Zoölogisch directeur 
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