Jaarverslag 2021 Stichting Fondsen van de KNNV

2021 werd door het vervallen, dan wel in beperkte mate houden van verenigingsactiviteiten door de
coronaomstandigheden, ook voor de Stichting Fondsen een merkwaardig jaar. Zo verviel de
ondersteuningstoezegging voor de op 20 juni te Nijmegen te organiseren tweede landelijke Studiedag
Grassen en Schijngrassen in het kader van de herstart van de Landelijke Grassenwerkgroep. De
organiserende afdeling Nijmegen is te kennen gegeven dat bij het in de toekomst alsnog houden van deze
dag een nieuwe aanvraag kan worden ingediend. Een tweede ondersteuningsaanvraag kon niet worden
gehonoreerd omdat de aard van de activiteit niet aan de doelstellingen van de stichting voldeed. De
aanvragende afdeling werd verwezen naar de “Ger van Zanen vouchers commissie”.
De subsidietoekenning aan de afdeling Delfland voor de aanschaf van zaklampen ten behoeve van
monitoringactiviteiten van de Studiegroepen Vissen en Zoogdieren werd in 2021 afgerond.
De Stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling. Dit houdt onder andere in dat
informatie over de stichting, waaronder het financiële jaarverslag op de website moet worden geplaatst.
Sedert de oprichting van de stichting in december 2005 was deze informatie te vinden via een portaal op de
landelijke website. Het actueel houden van de website-informatie werd verzorgd door het landelijk bureau.
Met het operationeel worden van de nieuwe landelijke KNNV-website in februari beschikt de stichting over
zelfstandige en meer uitvoerige website-informatie. Zo zijn op de website op de pagina ‘Over ons’ in de
presentatie ‘Stichting fondsen in kort bestek’ verschillende voorbeelden van subsidiemogelijkheden
opgenomen. Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje middels internet met de zoekopdracht Stichting
Fondsen KNNV. Via de link onderaan de homepage van de landelijke website kan natuurlijk ook!
Het bestuur van de stichting dankt hierbij de betrokken dames van het landelijk bureau van harte voor het
bijwerken van de noodzakelijke informatie van de stichting op de landelijke website gedurende 15 jaar.
Daarnaast prijst de stichting zich gelukkig dat met intensieve hulp van de voormalig landelijk webmaster en
ondersteuning van de webmaster van de afdeling Den Haag als toegewezen coach de realisering van de
uitvoering van de huidige website-informatie over de stichting tot stand is gekomen.
Het stichtingsbestuur kwam op 5 mei 2021 in Harderwijk bij elkaar. Tijdens de vergadering moest helaas
afscheid worden genomen van secretaris Marchien van Looij. Marchien was genoodzaakt om na afloop van
de eerste bestuurstermijn door persoonlijke omstandigheden de bestuursfunctie niet voor een tweede
bestuursperiode te verlengen. Overige bestuurscontacten vonden in 2021 door de coronaomstandigheden
gedwongen via e-mail en zo nodig telefonisch plaats.
Om in de ontstane secretarisvacature te kunnen voorzien werd behalve een aantal persoonlijke
benaderingen een oproep gedaan via de website, tijdens de VV en de Beleidsraad. Het laat zich aanzien dat
begin 2022 in de vacature zal kunnen worden voorzien.
Het stichtingsbestuur bestond op 31 december 2021 uit:
Tjalling van der Meer - voorzitter
vacature
- secretaris
Rein Zoethout
- penningmeester
Willem-Jan Hoeffnagel - penningmeester landelijk bestuur conform stichtingstatuten
Voor het overige wordt tenslotte verwezen naar het financieel verslag 2021 van de stichting dat in deze
jaarstukken KNNV als bijlage in het Financieel Verslag KNNV 2021 is opgenomen. Voor het daarin vermelde
bedrag aan ontvangen giften worden de gevers hartelijk bedankt.

