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1. Bestuur en adviseurs
De bestuurssamenstelling in 2014 was als volgt (tussen haakjes het jaar van aftreden):
Erevoorzitter:
Prof. Dr. Ir. R.A.A. Oldeman, em. hoogleraar Wageningen
Voorzitter:
Dr. Ir. H. Vester (2017)
Penningmeester:
Ir. P. Hulsebosch, directeur Trexco te Rhenen (2018).
Secretaris (tot mei 2014): Ir. Ing. R.B. Buiting, directeur Buiting Advies (2017)
Secretaris (vanaf mei 2014): Ing. M.J.A. Weterings, M.Sc. (2017)
Projecten:
I. van der Meer, M.Sc. (2018)
2. Adviseurs
Algemeen Adviseur: Ir. E. Kuiler-IJzerman, mededirecteur ‘De Ommuurde Tuin’ te Renkum
Algemeen Adviseur: Mr. R.G. Fierst van Wijnandsbergen, oud-notaris te Wageningen.
Wetenschapsadviseur: Mevr. Dr. Ir. A. Visscher.
Wetenschapsadviseur: Mevr. Prof. Dr. T van Andel. Hoogleraar Universiteit Wageningen
Juridisch Adviseur ad hoc: Mr. P.J. Verschoof, oud-kantonrechter te Wageningen.
3. Bestuursvergaderingen
In 2014 werden 6 bestuursvergaderingen belegd (181 t/m 186) en één jaarvergadering die
in wisselende samenstelling werd bijgewoond door de erevoorzitter, bestuursleden, adviseurs
en geïnteresseerden.
4. Beleid, strategie en overig

4.1

Steun in 2014

4.2

Stage adressen

4.3

Beleidsplan

De stichting ontving in 2014 wederom onmisbare en gewaardeerde steun van derden
aan haar projecten. Om de ideeën van de Stichting ook in de toekomst te realiseren
blijft fondsenwerving een belangrijk aandachtspunt.
Voor een speciale donatie is in 2014 een bestemmingsreserve aangemaakt voor
onderzoek naar de problematiek van kronendaken in de Indonesische archipel. In
verband met deze bestemmingreserve heeft de stichting een oproep gedaan aan
onderzoekers om projectvoorstellen in te dienen.
In 2014 is een start gemaakt met de stage adressen database. In deze database
worden potentiele adressen gebundeld, zodat we projectaanvragen eventueel kunnen
faciliteren met onderzoeks- en of andere contacten.
In 2014 is wederom aandacht besteed aan het beleidsplan van Stichting het
Kronendak. Er is nagedacht over een nieuwe vormen van projectfinanciering, een
nieuwsbrief en toekomstige onderzoekslijnen van de stichting
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4.4

Bestuur

4.6

Projectaanvragen

4.7

Thurkowprijs & lustrum

4.8

Kunstproject

In 2014 zijn verschillende personen gepolst voor een bestuursfunctie bij de stichting,
voor de continuïteit en om eventuele vertrekkende bestuursleden op te vangen. Er is
1 bestuurslid vertrokken (Ir. Ing. R.B. Buiting) en 1 nieuw bestuurslid (I. van der
Meer, M.Sc.) aangetrokken. Iris gaat zich bezig houden met de coördinatie en
projectaanvragen.
Het proces rondom, en de ondersteunende faciliteiten voor projectaanvragen is dit
jaar sterk verbeterd. Zo is er een nieuw standaard project aanvraagformulier en een
beslissingsboom ontwikkeld, is de informatie voorziening op de website verbeterd en
wordt een betere projectregistratie gevoerd. Daarnaast is de besluitvorming van een
project pas op de eerstvolgende vergadering, in plaats van zo snel mogelijk via
elektronisch mailverkeer. In de toezegging van projectgelden zijn er ‘zachte’
voorwaarden ‘ opgenomen die aanvragers uitnodigen voor een presentatie op de
jaarvergadering of het lustrum.
In 2014 tijdens het lustrum geen Thurkowprijs uitgereikt. Er werden enkele mogelijke
kandidaten voorgedragen, maar vanwege de kwaliteit is er besloten de prijs op een
later moment uit te reiken.
Het 5de lustrum van Stichting het Kronendak is wederom gehouden in de Hogeschool
Van Hall Larenstein te Velp, dit om de banden met het vakgebied en vakgenoten te
versterken.
Als dank voor de structurele inzet van een aantal zeer gewaardeerde financiers van
de stichting is besloten een attentie (5 stuks) in de vorm van een litho te laten
maken. Studente Evelien de Jonge van de kunstacademie Minerva te Groningen heeft
dit kunstproject op zich genomen.

5. Overige projecten

5.1 Gehonoreerde projecten

In 2014 werden 15 projecten financieel ondersteunt door Stichting het Kronendak.
 Rieswijk, C. “factoren die diversiteit in koffieplantages beïnvloed, met of zonder
schaduwbomen” (500,- euro)
 Van der Zande, M. “biomass treetraits and diversity” (1200,- euro)
 De Leijster. “Peru koffie plantages, diversiteit vlinders” (500,- euro)
 Ijdema, F. “Lemuren Madagaskar” (500,- euro)
 Van Gils, E. “Lemuren Madagaskar” (1000,- euro)
 De Laat, H. “Lemuren Madagaskar” (500,- euro)
 De Winter, I. “Lemuren Madagaskar” (2500,- euro)
 Courtais, A-M. “Drought-related distribution of trees in Ghanaian tropical forests; from
traits to whole-plant performance” (1000,- euro)
 Kuipers, L. “Bromelia's in Atlantische bossen” (1000,- euro)
 Verhoeven, D. “The effect of forest fragmentation on seed predation by rodents”
(1000,- euro)
 Hoogland, L. “Abundance and composition of small mammal communities in relation
to tropical forest fragment characteristics” (1000,- euro)
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Nieuwland, W. “Seasonality effects on parasite infection in Eulemur rubriventer”
(500,- euro)
Schut, J. “The effect of anthropogenic disturbance on the density, species
composition and group size of lemur species in Ranomafana National Park,
Madagascar” (500,- euro)
Scholten, N. “Bushbabies’ perception of fear in relation to canopy cover and spatial
position within tree” (500,- euro)
Kinsbergen, D. “Pongo pygmaeus morio abundance in relation to forest structure in
Sabah, Malaysia” (1000,- euro)

5.4 Niet gehonoreerde projecten

De projectaanvragen van N. Pruijn, J. Bentinck, N. Houtman, J. van Duuren, en IFSS
(Miedema, J. & Houten, J. van) werden niet gehonoreerd.

6. Publicaties
Publicaties welke door (mede) ondersteuning van de Stichting tot stand zijn gekomen zijn te
vinden op http://www.kronendak.nl/ Hier staat een complete lijst van ondersteunde
publicaties vanaf 1989.
Gedaan te Leeuwarden, 22 mei 2015, Ing. M.J.A. Weterings, M.Sc. secretaris
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