Jaarverslag 2018 Stichting Fondsen van de KNNV

In 2005 is de Stichting Fondsen van de KNNV opgericht met als doel de financiële ondersteuning
van projecten op het gebied van natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming, de
doelstellingen van de KNNV.
Zoals in het verleden gebruikelijk was, besliste het bestuur tweemaal per jaar in een vergadering
over de toekenning van subsidies. In november is het toekenningsbeleid aangepast. Digitale
communicatie maakt het mogelijk om snel een beslissing op ingediende aanvragen te nemen.
Voorwaarden hiervoor zijn wel de budgettaire mogelijkheden, die statutair zijn gelimiteerd, en de
unanimiteit van de beslissing op het verzoek door het bestuur. Is er geen sprake van unanimiteit
dan vindt behandeling van de aanvraag normaliter in één van de beide per jaar te houden
bestuursvergaderingen plaats. Daarnaast werd in het verslagjaar de vergaderstructuur gewijzigd
zodat er nu sprake is van een betere aansluiting op de datum van de VV. Deze wijziging is tevens
van belang voor een tijdige vaststelling van de jaarverslagen van de stichting en de kascontrole.
In mei heeft een omvangrijke bestuurswisseling plaatsgevonden als gevolg van het aflopen van de
maximale zittingstermijn van 9 jaar (3 x 3 jaar), dan wel persoonlijke omstandigheden van
bestuursleden.
Op 31 december bestond bestuur uit:
Tjalling van der Meer -voorzitter
Marchien van Looij -secretaris
Rein Zoethout
-penningmeester
Herman Alink
-penningmeester landelijk bestuur
vacature
Tijdens de vergadering van de Beleidsraad van 10 november werd een oproep gedaan voor een
persoon die eventueel op projectbasis wil helpen bij het opzetten van de fondsenwerving en de
promotie. De oproep heeft helaas in het verslagjaar niet het gewenste resultaat gehad.
Het stichtingsbestuur kwam in 2018 drie keer bij elkaar om onder andere ingediende
subsidieaanvragen te bespreken.
Er werd in 2018 besloten om de volgende projecten te ondersteunen:
KNNV Tilburg werkgroep Geologie en Landschap: bijdrage aanschaf stereomicroscoop € 375.
KNNV Alkmaar-Den Helder in verband met het 100-jarig bestaan: bijdrage jubileumnummer “Blad”
€ 500.
KNNV Wageningen e.o.: bijdrage voor aanschaf computer ter ondersteuning van het prepareren
van plantaardig, dierlijk en schimmelmateriaal € 404 ten laste van het Van der Wijkfonds.
KNNV werkgroep Sprengen en Beken Apeldoorn: boek “De Apeldoornse Grift en haar
stroomgebied” € 500. Er is door de afdeling geen gebruik gemaakt van deze subsidie toen bleek
dat het project waarvoor de bijdrage werd gevraagd zichzelf geheel kon bedruipen.
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