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Stichting Fondsen  van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging            
 
Correspondentie-adres: 
e-mail: secretaris@fondsen.knnv.nl  
 
 
Beleidsplan  
 
___________________________________________________________ 
 
KAPITAAL 

Het beleid is er op gericht om het bestaande kapitaal veilig te beheren waarbij het streven er op is 

gericht om een zo gunstig mogelijke opbrengst te verkrijgen die niet strijdig is met de doelstellingen 

van de KNNV. 

Bij een deel van het bestaande kapitaal is bij de verkrijging (schenking of testamentaire bepaling) 

aangegeven dat alleen de opbrengsten van dit kapitaal gebruikt mogen worden voor de 

doelstelling van de Stichting Fondsen. Dit deel zal niet aangetast worden.  

 

INKOMSTEN 

Het bestuur streeft naar vergroting van het kapitaal door het bekend(er) maken van het bestaan en 

de activiteiten van de Stichting Fondsen. Dit zal in eerste plaats gebeuren door publicaties in 

Natura, het landelijk verenigingsorgaan van de KNNV. Daarnaast door publicaties in de 

verenigingsorganen van de afdelingen van de KNNV. Daarbij zullen leden worden opgewekt een 

schenking te doen aan de Stichting Fondsen. 

Daarbij zal ook aandacht gegeven worden aan de mogelijkheid om in een testament de Stichting 

Fondsen tot erfgenaam te benoemen of een legaat te vermaken al of niet onder naamsvermelding 

van de erflater. Bevorderd wordt een dergelijk verzoek ook buiten de KNNV  te verspreiden. 

 

UITGAVEN 

De Stichting Fondsen heeft statutair de taak: “het subsidiëren van de activiteiten van de KNNV en 

haar geledingen” en “het subsidiëren van publicaties van de Stichting Uitgeverij van de KNNV.  

Daarbij zal gelet worden op: 

1. Het nut en de bruikbaarheid voor de leden van de KNNV en derden bij de vergroting van 

kennis van de natuur en de verbreding van de natuurbescherming. 

2. Het verwachte nuttig effect onder potentieel belangstellenden en de omvang van het 

verspreidingsgebied. 

3. Een verantwoord wetenschappelijk niveau. 

4. De verkrijging van de middelen van derden. 

5. De beschikbaarheid van middelen van de Stichting Fondsen.  
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WERKZAAMHEDEN 

1. Het beoordelen van de binnengekomen aanvragen. 

2. Over aanvragen wordt direct, na elektronische raadpleging door het bestuur beslist. Indien 

niet alle bestuursleden tijdens deze raadpleging vóór de toekenning van de subsidie zijn, 

wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering daarover beslist. In deze vergadering wordt 

met gewone meerderheid van stemmen besloten over de aanvraag. 

3. De handelingen nodig om het kapitaal te beheren. 

4. De handelingen nodig om  de toegekende subsidies uit te keren.  
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