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De statutaire doelstelling van de Stichting:
Het bevorderen van Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar het kronendak van
tropisch regenbos, bij voorkeur in samenwerking met en als onderdeel van de projecten
die op dit terrein door Nederlandse en andere Europese instellingen ter hand worden
genomen, en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings daarmee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, als onderdeel daarvan
beoogt de Stichting een klein stuk of onderdelen van het kronendak van een tropisch
regenwoud te transporteren naar Europa om hier ter plekke ook onderzoek te doen en
tevens als demonstratie te dienen voor het publiek.
Beleid
Uitgangspunt van het beleid is, dat de Stichting geen winstoogmerk heeft, maar een
maximale inzet van de middelen voor de statutaire doelstelling nastreeft.
Het beleid van de Stichting is gebaseerd op drie peilers:
1. Directe (mede-) financiering van onderzoek,
2. Het openbaar en toegankelijk maken van kennis over het Kronendak,
3. Het toepasbaar maken van kennis over het Kronendak.
De Stichting probeert zijn doelstelling te verwezenlijken door:
Ad 1. De ondersteuning (financieel of met kennis en ervaring of contacten) van
onderzoeksprojecten van studenten en/of onderzoekers die een kort en duidelijk
projectvoorstel indienen dat kennis over het Kronendak en/of zijn plantaardige of
dierlijke bewoners genereert.
Ad 2. Het beschikbaar stellen van informatie over het kronendak via een website die
publiekelijk gratis toegankelijk is. Financiering (of sponsoring in andere zin) van
publicaties (in de ruime zin van het woord) met kennis, informatie of inspiratie over en
van het Kronendak.
Het toegankelijk maken van kennis door deze kennis in de juiste vorm te gieten en
daardoor aan een deel van de bevolking ter beschikking stellen dat niet gemakkelijk
toegang heeft tot wetenschappelijke kennis.
Ad 3. Het stimuleren van activiteiten (door ondersteuning met middelen, kennis,
ervaring) die leiden tot de toepassing van kennis over het kronendak en
daardoor tropische regenwouden als geheel om deze te helpen te overleven.
Activiteiten
De activiteiten die voortvloeien uit dit beleid zijn:
a. Het onderhouden van contacten met onderzoeksinstellingen en hogescholen die
kennis vergaren, verbreiden of toepassen met betrekking tot het Kronendak.
b. Het onderhouden van een website waar informatie over het Kronendak en de
activiteiten van de Stichting beschikbaar zijn.
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c. Het organiseren van bijeenkomsten waarbij informatie over het Kronendak en de
activiteiten van de Stichting wordt gepresenteerd aan een publiek dat potentieel bij kan
dragen aan de vergroting of toepassing van de kennis over het Kronendak.
d. Het beoordelen, schiften en, waar op deze basis gewenst, afwijzen of ondersteunen
van concrete projecten die aan de doelstelling van de stichting voldoen.
e. En voorts alle activiteiten die het behalen van de doelstellingen van de stichting
kunnen bevorderen.
De werkzaamheden van de bestuurders zijn vrijwillig en zonder vergoeding en er is ook
geen vacatiegeld. Onkosten worden alleen vergoed na overhandigen van de
betalingsbewijzen.
Onderzoekers die door de Stichting ondersteund worden voor een door hen ingediend
project ontvangen een financiële bijdrage die maximaal kostendekkend mag zijn. Er is
en zal geen dienstbetrekking worden aangegaan met personen.
Werving van Fondsen
De Stichting stelt zich open voor donateurs via de website en door folders op
bijeenkomsten. De werving van fondsen wordt met een heel gering budget gedaan, want
wij besteden liever iedere euro aan onze doelstellingen dan aan een media campagne.
Voorts wordt in vele gevallen actief gestreefd naar cofinanciering met andere
fondsenverschaffers met verwante doelstellingen. In het algemeen is het streven om
subsidiegelden in te zetten met een hoog “hefboomeffect”, d.w.z. dat ze zoveel mogelijk
derde gelden mobiliseren in dezelfde richting.
Beheer van het vermogen
Een nieuwe structurele bestemming van het Jaboba Ruinen fonds is in voorbereiding.
Het fonds is geoormerkt, na gesprekken tussen de toenmalige voorzitter en de latere
erflaatster, om er slechts de rente van te gebruiken voor “fyllosfeer-onderzoek”. Dat
laatste is onderzoek naar kleine en micro-organismen in mini-plantengemeenschappen
op de groene bladeren (phyllon = blad i.h. Grieks) van bomen en andere planten in het
kronendak. Deze mini-gemeenschappen zijn essentiëel voor de circulatie van water,
voedingsstoffen en energie in het hele woud.
Het grootste gedeelte van het vermogen is belegd in ouderwetse, solide aandelen en
fondsen, volgens een bestuursbesluit uit 1993 dat speculatie die slechts
kapitaalvermeerdering beoogt verbiedt. Het wordt conservatief en defensief belegd.
Alle financiële activa worden bij Nederlandse banken ondergebracht.
Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester volgens een beheersplan dat
door het bestuur is goedgekeurd. Het beheersplan wordt tijdens de
bestuursvergadering voorafgaande aan de jaarvergadering geëvalueerd en eventueel
bijgesteld. De penningmester zal regelmatig verslag overleggen aan de overige
bestuurders over het beheer van het vermogen. Dit zal worden vastgelegd in de notulen.
Jaarlijks wordt een verslag door een externe accountant gemaakt over het vermogen en
de ontwikkelingen hiervan. Dit verslag is onderwerp van de jaarvergadering en zal daar
goedgekeurd worden.
Alle bestuursleden krijgen op verzoek direct inzicht in alle geld transacties en rekening
saldi van alle bankrekeningen en beleggingen door de penningmeester.
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Besteding van het vermogen
Alle voorstellen voor activiteiten die door de Stichting financieel worden gesteund
moeten worden goedgekeurd door het bestuur. Deze besluiten liggen vast in notulen.
Er wordt naar gestreefd om de activiteiten uit de rentebaten te financieren om
continuïteit te waarborgen. Aanspreken van de hoofdsom is uitdrukkelijk wel mogelijk.
Het bestuur keurt alleen voorstellen voor activiteiten goed die voldoen aan de in dit
document vermelde doelstellingen en die passen in het in dit document genoemde
beleid. Goedkeuringen op andere gronden zullen goed in notulen gedocumenteerd
worden en indien nodig van te voren met externe experts zoals de belastingdienst,
accountant of jurist besproken worden.
Mocht de begunstigde en uitvoerder van de activiteit lid zijn van het bestuur, dan
onthoud deze bestuurder zich van stemming over deze zaak. De penningmeester voert
die betalingen uit, waartoe door het bestuur opdracht is gegeven.
Geen van de bestuurders heeft dus een doorslaggevende zeggenschap binnen de
instelling. Aldus kan geen persoon beschikken over het vermogen van de instelling als
ware het eigen vermogen.
Betalingen zullen altijd via een bankrekening verlopen en op deze manier extern
gedocumenteerd worden.
Ontbinding en vereffening
Gedurende een ontbinding en vereffening van de stichting blijven de statuten zo veel
mogelijk van kracht. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel
mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.
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