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Jaarverslag 2012 
Stichting Het Kronendak 

 
1. Bestuur en adviseurs 
De bestuurssamenstelling in 2011 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 (2013) 
Vice-voorzitter:  Dr. Ir. P.C. Romeijn, directeur Treemail te Heelsum (vergadering 174 & 

175). 
Penningmeester:  Ir. P. Hulsebosch, directeur Trexco te Rhenen (2014). 
Secretaris:   Ir. Ing. R.B. Buiting, directeur Buiting Advies (2016) 
 
Dr. Ir. P.C. Romeijn heeft het bestuur op 26 september 2012 verlaten. Het bestuur bedankt 
hem voor zijn jarenlange inzet voor de stichting. Romijn wordt door het bestuur gevraagd of 
hij als adviseur wil aanblijven. Dat zegt hij toe. Het bestuur gaat opzoek naar een nieuw 
bestuurslid. 
 
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. 
Algemeen Adviseur: Dr. Ir. P.C. Romeijn, directeur Treemail te Heelsum (vanaf vergadering 

176) 
Wetenschapsadviseur: Mevr. Dr. Ir. A. Visscher. 
Juridisch Adviseur ad hoc: Mr. P.J. Verschoof, oud-kantonrechter te Wageningen. 
 
3. Bestuursvergaderingen 
In 2012 werden 3 bestuursvergaderingen belegd (174 t/m 176) en één jaarvergadering die 
in wisselende samenstelling werd bijgewoond door de erevoorzitter, bestuursleden, adviseurs 
en geïnteresseerden. 
 
4. Beleid en strategie 
 
4.1  Steun in 2012 

De stichting ontving in 2012 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.  

 
4.2  Aanscherping regels Goede Doelen Stichtingen 
 In 2012 zijn de regels mbt tot goede doelen door de stichting serieus ingevuld.  

Dat gebeurde onder andere door Attentiepunt A5: ‘De Penningmeester zorgt ervoor, 
dat de Stichting Het Kronendak een erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) heeft en houdt’ elke vergadering te behandelen. 

 Daarnaast bleef net als in voorgaande jaren al het werk dat door bestuursleden is 
uitgevoerd zonder bezoldiging. Ook is in lijn met alle voorafgaande jaren in 2012 
geen enkele onkostenvergoeding aan bestuursleden, erevoorzitter of adviseurs 
uitgekeerd. 
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4.3  Internet 

De door onze vice-voorzitter Dr. Romeijn op internet geplaatste documenten bleven 
ook in 2012 bezoekers trekken. Er werden wederom teksten ‘gedownload’. De 
website wordt bijgehouden met recente informatie en publicaties: 
www.treemail.nl/kronendak. In 2013 wordt de website vernieuwd (zie 4.4). 

 
4.4  ‘Missie’ Stichting 

De besluiten die aan eind van de zomer 2011 zijn genomen over de missie van de 
Stichting hebben in 2012 geleid tot het uitzetten van nieuwe beleid. Uitgangspunt 
daarbij zijn de statuten van de Stichting uit 2005 in hun geheel. De Stichting ziet vier 
pijlers om de doelen beschreven in statuten te realiseren, te weten: stage+, 
stimuleren van onderzoek, lezingen en onderwijs en het ontwikkelen van een 
kronendaknetwerk. Daarvoor wordt in 2013 onder andere een nieuwe website 
gebouwd (www.kronendak.nl), invulling gegeven aan het door Romeijn bedachte 
Stage+, een beschrijving van de Stichting op Wikipedia gezet en een LinkedIn 
account aangemaakt. 
 

5. Overige projecten 
 
5.1 Eden 

De stichting heeft begin 2012 contact gehad met Anne Visser. Wellicht komt er in 2013  
een vervolgproject waarin de resultaten van Vissers werk worden gemeten. 

 
5.2 Maartje Mussinga 

Mussinga heeft een voorstel ingediend naar de samenstelling van  groepen vogels  in 
gebieden waar het kronendak door landgebruik verstoord is in Equador. Dit onderzoek 
sluit naadloos aan bij de doelstellingen van de stichting. Het bestuur besluit Maartje met 
1.500,- te ondersteunen. 
 
5.3 Projecten van Wiljo van Eerden, de Stiching Amazon Fund en Jaap de Vletter werden 
niet gehonoreerd.  

Wel is vanwege de aanvraag van het Amazon Fund contact gelegd met Rene Boot van de 
Stichting Tropenbos en hebben we voorzitters standpunten en missies van beide Stichtingen 
uitgewisseld.  
 
6. Publicaties 
Publicaties welke door (mede) ondersteuning van de Stichting tot stand zijn gekomen zijn te 
vinden op www.treemail.nl/kronendak. Hier staat een complete lijst van ondersteunde 
publicaties vanaf 1989. 
 
Gedaan te Dieren, 27 mei 2013, Ir. Ing. R.B. Buiting, secretaris 
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