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Stichting Fondsen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging            
 
 
 
Jaarverslag 2019 Stichting Fondsen van de KNNV 
 
Dat de in 2005 opgerichte Stichting Fondsen van de KNNV door het samenvoegen van drie eerdere 
stichtingen uit de periode 1911-1948 niet algemeen bekend is, bleek uit reacties na de presentatie over de 
stichting tijdens de Vertegenwoordigende Vergadering op 13 april 2019. Hetzelfde geldt voor de 
(on)mogelijkheden van de stichting. Dat is de reden om in aansluiting op de presentatie in november een 
bijdrage met de titel “Wat betekent de Stichting Fondsen van de KNNV vóór de KNNV!”  via het 
bureausecretariaat aan de afdelingen te sturen met het verzoek de bijdrage in de afdelingsbladen op te 
nemen. Het doel van de bijdrage: de bekendheid van de stichting te vergroten voor de KNNV in het 
algemeen en de KNNV-afdelingen in het bijzonder. In het verslagjaar werden tevens de documenten van de 
stichting over onder andere de wijze van indiening van subsidieaanvragen, de subsidievoorwaarden en op 
welke wijze de stichting kan worden ondersteund geactualiseerd. Daarnaast werd de website-informatie 
gestroomlijnd.  Voor meer informatie over de stichting wordt verwezen naar www.knnv.nl/stichting-fondsen.  
 
Het stichtingsbestuur kwam in 2019 op 13 februari en 30 oktober bij elkaar.  Tijdens de vergadering  van 13 
februari  nam Herman Alink afscheid als vertegenwoordiger van het landelijk bestuur door beëindiging van 
zijn functie als landelijk penningmeester. Het stichtingsbestuur bestond op 31 december 2019 uit:  
Tjalling van der Meer  - voorzitter  
Marchien van Looij - secretaris  
Rein Zoethout  - penningmeester 
Willem-Jan Hoeffnagel - penningmeester landelijk bestuur  
In de sedert mei 2018 bestaande bestuursvacature kon nog niet worden voorzien. 
 
In 2019 werden de hierna volgende ondersteuningsverzoeken gehonoreerd: 
KNNV Tilburg € 500 voor uitgave van het boek 25 jaar onderzoek, onderzoekers en biodiversiteit Kaaistoep  
KNNV Wageningen e.o. € 500 ten behoeve van de landelijke studiedag grassen en schijngrassen in mei 
KNNV Delfland € 350 voor aanschaf van zaklantaarns voor monitoringactiviteiten vissen en vleermuizen. 
Een afdeling werd gezien het karakter van de aanvraag geadviseerd een Van Zanen-voucher aan te vragen. 
Een persoonlijk ondersteuningsverzoek voor een subsidie masterstudie “monitoren biodiversiteit tropische 
ecosystemen” kwam niet voor toekenning in aanmerking.  
 
Een beslissing op ingediende aanvragen kon na het digitaal voorleggen hiervan aan de bestuursleden snel 
worden genomen. Aanvragende afdelingen konden hierdoor ten behoeve van de voortgang van hun project 
ook snel op de hoogte worden gebracht van de op de aanvraag genomen beslissing.     
 
Tenslotte. Aan het begin van dit jaarverslag 2019  zijn de woorden (on)mogelijkheden al gevallen. 
Ondersteuningsmogelijkheden voor KNNV-afdelingen zijn hiervoor vermeld bij de gehonoreerde aanvragen. 
De  onmogelijkheid van de stichting is het op grond van de statuten niet kunnen benutten van het 
stichtingsvermogen voor het financieel ondersteunen van bijzondere projecten van KNNV-afdelingen. De 
stichting is hiervoor afhankelijk van onder andere giften, erfenissen en legaten. Zie voor  
ondersteuningsmogelijkheden:  www.knnv.nl/landelijk-bureau/steun-de-stichting-fondsen. Jaarlijks kan 
daarnaast slechts voor een beperkt gedeelte het vermogen van het bij de stichting ondergebrachte  
professor doctor Roelof van der Wijkfonds worden benut ten behoeve van het ondersteunen van bryologisch 
en lichenologisch onderzoek en in het bijzonder onderzoek door jonge leden. In het verslagjaar werden 
dergelijke ondersteuningsverzoeken niet ontvangen.        
 

 
 


