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Doelstelling
De stichting heeft als doel:










het ondersteunen van wetenschap en onderzoek op het gebied van natuurbeheer en
natuurbeleid ten behoeve van het algemeen belang alles in de breedste zin van het woord,
het doen ontwikkelen en verwerven van kennis die ten goede komt aan natuurbeheer- en
beleid (nationaal en internationaal). De focus ligt vooral op het herstel van ecosystemen en
de interrelaties tussen verschillende trofische niveaus.
het stimuleren van (toegepast) onderzoek;
het doen publiceren van de verkregen kennis in vaktijdschriften (nationaal en internationaal)
en het bevorderen van promotieprojecten met de daaraan verbonden universitaire
promotie;
het stimuleren van het innovatieve karakter van natuuronderzoek en natuurbeheer- en
beleid;
het doen opleiden van onderzoekers;
het doen uitdragen van kennis aan beheer en beleid en de daaraan gerelateerde
organisaties;
het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen;
het stimuleren van organisaties die de bovenbeschreven doelstellingen willen realiseren;
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Werkzaamheden
De stichting stimuleert de in de doelstelling verwoorde activiteiten door relevante personen uit te
nodigen om projectvoorstellen in te dienen die de doelstellingen dichterbij brengen. Het indienen
van projectvoorstellen staat open voor iedereen.
De stichting zal op basis van ingediende projectvoorstellen beoordelen welke projecten voor
financiering in aanmerking komen. De ingediende projectvoorstellen moeten voldoen aan de
doelstellingen die statutair zijn vastgelegd.
De toegekende projecten kunnen een looptijd hebben van meer dan één jaar. Als het project zich
over meerdere jaren uitstrekt moet jaarlijks een (tussen) rapportage worden opgeleverd. De
tussenrapportage bevat zowel een inhoudelijk als financieel onderdeel.
Na afronding van de projecten wordt een inhoudelijke en financiële verantwoording opgeleverd.
De stichting streeft ernaar één maal per twee jaar een symposium te laten organiseren om de
verworven kennis te delen. Dit kan zijn voor de relevante stakeholders, voor een breed publiek of
met (inter)nationale beheerders en onderzoekers en/of beleidsmakers.
De stichting streeft ernaar drie maal per jaar een (gratis) nieuwsbrief uit te brengen waarin de
relevante kennis en bevindingen voortvloeiende uit de projecten wordt gedeeld.
De stichting streeft ernaar minimaal één maal per jaar binnenlandse of buitenlandse excursies te
organiseren om de relevante kennis te delen, dan wel referentie gebieden voor de Nederlandse
situatie te bezoeken (gebieden die niet beïnvloed zijn verzuring vermesting en verdroging) en een
goed beeld geven hoe een niet aangetast er uitziet.

Beheren besteding van het vermogen van de Stichting
De stichting maakt jaarlijks een begroting die wordt vastgesteld wordt door het bestuur.
De stichting streeft naar een continuïteitsreserve van 75.000-100.000 euro. Het loon van de directeur
en de onkostenvergoeding van het bestuur worden jaarlijks door de stichting betaald op basis van de
begroting.
De stichting maakt jaarlijks een bestuurlijk en financieel jaarverslag. De jaarrekening en het bestuursverslag worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

