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Statuten Stichting Fondsen van de KNNV 12-12-2005

Oprichting nieuwe stichting door samenvoeging van:
– stichting ‘Greshoff-fonds’ (opgericht 29 december 1911) 
– stichting ‘Catharina Coolfonds’ (opgericht 24 augustus 1929)
– stichting ‘Van Burkomfonds’ (opgericht 15 mei 1948)

Vermogen Stichting Fondsen van de KNNV oorspronkelijk:
– gezamenlijke kapitaal van bovengenoemde fondsen € 53.510 en
– het professor doctor Roelof van der Wijkfonds € 26.683

(Schenking in 1998 door mevrouw A.E. van der Wijk-Bousema)



Doelstelling Stichting Fondsen van de KNNV

Artikel 2.1 Statuten
De stichting stelt zich ten doel:
het materieel ondersteunen en daardoor behartigen van de belangen
van de KNNV en haar geledingen, dan wel van aan de KNNV verwante
rechtspersonen, een en ander in samenwerking met en 
overeenkomstig het doel van de KNNV.



Statutaire voorwaarden aanwenden middelen
Vermogen van het stichtingsfonds
- ten hoogste de ontvangen renten
- giften, donaties, erfstellingen, legaten en andere baten
Oorspronkelijk bedrag  € 53.510 op 12 december 2005 (statuten)
Saldo per 31 december 2021 € 66.448

Vermogen van het prof.dr. Roelof van der Wijkfonds
netto inkomsten (ontvangen renten)
- jaarlijks 10% van de hoofdsom
- ondersteunen bryologisch en lichenologisch onderzoek,
in het bijzonder onderzoek door jonge leden         

Oorspronkelijk bedrag schenking € 26.683 in 1998 
Saldo per 31 december 2021 € 22.800

Zie voor meer informatie het financieel jaarverslag op de
pagina ANBI van deze website.



Verleende subsidies vanaf oprichting 2005 tm 2021

Stichtingsfonds: 45    Van der Wijkfonds: 10

Totaal bedrag
Stichtingsfonds: € 23.724    Van der Wijkfonds: € 9.904

Aan wie uit Stichtingsfonds Aan wie uit Van der Wijkfonds
Afdelingen : 36* Bryologische en
Uitgeverij :  2 Lichenologische wkg KNNV : 6
KNNV landelijk :  3** Afdelingen : 3*
Wkg.Europese Orchid. :  1 Uitgeverij : 1 
Floron ism KNNV :  3

*  26 afzonderlijke afdelingen *3 afzonderlijke afdelingen 
** waarvan 2 afdelingen in landelijke samenwerking 
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Subsidieonderwerpen 2005-2021

Stichtingsfonds: 45 Van der Wijkfonds: 10
Uitgaven zoals boeken, Uitgaven zoals mossen-
inventarisatierapporten, atlas, mossenflora en 
atlassen, natuurgidsen : 21 fotoboek mossen       : 6

Jubileumuitgaven en Onderzoeksprojecten
jubileumactiviteiten, mossenzoals online
met name 100 jaar :  9 determineren : 3

Aanschaf apparatuur Aanschaf computer 
w.o. microscopen :  6 tbv schimmelonderzoek : 1

Onderzoeksprojecten :  3

Educatieve projecten :  3 
o.a. vlinder-, grachten-
project, infobord amfibieën

Themadagen :  3



Onlangs verleende subsidies

Afdeling Wageningen Afdeling Vriezenveen
Landelijke (schijn)grassendag Infohoek faunapassage

Afdeling Tilburg Afdeling Delfland
Jubileumboek 25 jaar Kaaistoep  Zaklantaarns monitoring



Procedure subsidieaanvragen

– Aanvraagformulier via website
– Indienen met bijlagen bij secretaris stichting
– Bestuur unanieme mening: snelle beslissing 
– Niet unaniem: bespreken vergadering

 februari of november
– Tevens afhankelijk budget:

 verdeeld in 4 kwartaaldelen
– Verleende subsidie blijft 2 jaar na beslissing beschikbaar
– In bijzondere omstandigheden verlenging aanvragen



Voorwaarden subsidies

– Inhoudelijke omschrijving project
– Naam en logovermelding Stichting Fondsen
– Begroting totale kosten
– Begroting opbrengsten

waaronder subsidie andere organisaties
– Na afloop opgave werkelijke kosten en financiering
– Kopieën facturen tot in ieder geval de toegezegde subsidie



Samenstelling bestuur stichting

voorzitter secretaris penningmeester

penningmeester landelijk bestuur KNNV

(gekwalificeerd lid ingevolge de statuten)

11

Tjalling

van der Meer,

afdeling

Noordwest-

Veluwe

Mark

Assenberg,

afdeling:

Alkmaar-

Den Helder

Rein

Zoethout,

Afdeling Zeist

Heuvelrug

Kromme Rijn

Willem-Jan

Hoeffnagel,

Landelijk
Bestuur



Regels Stichting Fondsen van de KNNV

• Statuten 12 december 2005, onder andere
– Bestuur ten minste 3 en ten hoogste 5 leden
– Zittingsperiode maximaal 3 x 3 jaar
– Minstens één vergadering per jaar
– Vaststelling jaarverslag en jaarrekening in jaarvergadering
– Financiële controle door landelijke kascommissieleden
– Jaarverslag, financieel verslag (inclusief verslag kascommissie)

en begroting sturen aan landelijk bestuur
• Document werkafspraken, onder andere

– Bestuursvergaderingen: planning, agenda, verslag met acties
– In principe vergadering in februari (i.v.m. VV) en november
– Beslissingsprocedure subsidieaanvragen
– Goedkeuringprocedure voor uitbetaling subsidies



Verschil fondsen in relatie KNNV-doelstellingen

Stichting Fondsen KNNV Ger van Zanenvouchers

Doelstelling
- ondersteunen KNNV geledingen
bij educatieve projecten

- afdelingen stimuleren om extra
activiteiten te organiseren

- om zo ledenaanwas te bevorderen 
- en meer leden actief te krijgen
- subsidiëring vanuit één met name 
genoemde erfenis

Bron: website-informatie 

Doelstelling 
- materieel ondersteunen KNNV
en haar geledingen

- dan wel aan KNNV verwante
rechtspersonen in samenwerking
- subsidiëren activiteiten
- subsidiëren publicaties
- subsidiëring projecten statutair 
afhankelijk vanuit o.a. renten, 
giften en legaten
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Stichting sterk afhankelijk van inkomsten!

- Rente-inkomsten (al vele jaren minimaal!)
- Schenkingen (donaties/giften)
- Verkrijgingen uit nalatenschappen

Stichting Fondsen is een ANBI - instelling
Schenkingen kunnen onder voorwaarden  
worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting.
Schenkingen of verkrijgingen uit nalatenschappen
zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 

Steun de Stichting Fondsen KNNV en  
daarmee projecten van KNNV-afdelingen. 
Doe daarvoor een gift! Alvast bedankt!

Banknummer 
NL19 ABNA0498 3289 88 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV
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Maak de Stichting Fondsen van de KNNV bekend!

Het bestuur van de Stichting Fondsen van de KNNV nodigt de 
afdelingsbesturen graag uit om in het afdelingsblad aandacht te 
schenken aan de Stichting Fondsen van de KNNV en gebruik te 
maken van de mogelijkheden van de stichting voor de afdelingen!

Mochten er nog vragen zijn?
Stel ze gerust aan de secretaris van de stichting:
secretaris@fondsen.knnv.nl

Alvast hartelijk dank!


