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1. Bestuur en adviseurs 
De bestuurssamenstelling in 2013 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 (2014). 
Secretaris:   Ir. Ing. R.B. Buiting, directeur Buiting Advies (2013) 
Lid:   Ing. M.J.A. Weterings, M.Sc. (2017) 
 
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 (tot vergadering 

179) 
Wetenschapsadviseur: Mevr. Dr. Ir. A. Visscher. 
Juridisch Adviseur ad hoc: Mr. P.J. Verschoof, oud-kantonrechter te Wageningen. 
 
3. Bestuursvergaderingen 
In 2013 werden 4 bestuursvergaderingen belegd (177 t/m 180) en één jaarvergadering die 
in wisselende samenstelling werd bijgewoond door de erevoorzitter, bestuursleden, adviseurs 
en geïnteresseerden. 
 
4. Beleid en strategie 
 
4.1  Steun in 2013 

De stichting ontving in 2013 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  Stage+ 
 In 2013 is het stage + concept uitgewerkt, dit beoogt financiële steun voor 

activiteiten, kunstprojecten en onderzoeken die bijdragen aan de doelen van Stichting 
het Kronendak. Voor de promotie is een flyer ontwikkeld die aan verschillende 
contactpersonen binnen de universiteiten en hogescholen is verspreid. 

 
 
4.3  Website 

In 2013 is de website van de Stichting vernieuwd (http://www.kronendak.nl/). 
 
4.4  Bestuur 

In 2013 zijn verschillende personen gepolst voor een bestuursfunctie bij de stichting, 
voor de continuïteit en om eventuele vertrekkende bestuursleden op te vangen. Er is 
1 nieuw bestuurslid aangetrokken. 
 

4.5  ANBI status 

http://www.kronendak.nl/
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In 2013 is het beleidsplan aangepast ivm de AMBI- status. 
 

5. Overige projecten 
 
5.1 Gehonoreerde projecten 
 Project van Iris van der Meer. 1) “The regeneration of Sterculia apetale and its role as 

nesting site for the Hyacinth Macaw in the Pantanal, Brazil” (1500,- Euro), 2) “Inventory 

of the vegetation structure and food availability for the Western chimpanzee (Pan 
troglodytes verus) in the Boé region, Guinea-Bissau” (500,- euro) 

 Project Kees van Vliet. Project Yahuarcaca: 1) het behoud van de Traditionele 
Ecologische Kennis van de Tikuna indianen, en 2) het effectief inzetten van deze kennis 
voor het bevorderen van een duurzaam beheer van de overstromingsbossen in de 
Colombiaanse Amazone aan de grens met Brazilië en Peru. (2180,- euro) 

 Project Maartje Mussinga. Extra toezegging (500,- euro) 
 
5.4 Niet gehonoreerde projecten 

Het project van Sara van der Smissen werd 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, 17 mei 2015, Ing. M.J.A. Weterings, M.Sc. secretaris 
  

http://www.kronendak.nl/

