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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 (2016).
Penningmeester:
Ir. P. Hulsebosch, directeur Trexco te Rhenen (2014).
Secretaris:
Ir. Ing. R.B. Buiting, directeur Buiting Advies (2016)
In 2011 heeft Prof. Dr. Ir. A.F. van der Wal, oud hoogleraar Wageningen afscheidt genomen
als vice-voorzitter. Het voltallige bestuur bedankt van der Wal voor zijn inzet en bijdrage in
de afgelopen jaren! Het bestuur gaat in 2012 opzoek naar een opvolger.
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.
Juridisch Adviseur ad hoc: Mr. P.J. Verschoof, oud-kantonrechter te Wageningen.
3. Bestuursvergaderingen
In 2011 werden 4 bestuursvergaderingen belegd (170 t/m 174) en één jaarvergadering die
bijgewoond werd door de erevoorzitter, bestuursleden, adviseurs en geïnteresseerden.
4. Beleid en strategie

4.1

Steun in 2011
De stichting ontving in 2011 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 2011 zijn de regels mbt tot goede doelen stichting aangescherpt. De Stichting
reageert daarop door de voorzitter te vragen een Beleidsvisie te ontwikkelen waarin
de erkenning tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wordt gemotiveerd. De
visie is op 31 januari naar de Belastingdienst toegestuurd.
Op deze manier geeft de Stichting invulling aan het Attentiepunt A5: ‘De
Penningmeester zorgt ervoor, dat de Stichting Het Kronendak een erkenning als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft en houdt’.

4.3

Internet
De door onze vice-voorzitter Dr. Romeijn op internet geplaatste documenten bleven
ook in 2011 bezoekers trekken. Er werden wederom teksten ‘gedownload’. De
website wordt goed bijgehouden met recente informatie en publicaties:
www.treemail.nl/kronendak.
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4.4

‘Missie’ Stichting
Eind van de zomer besluit het Bestuur, mede naar aanleiding van het stoppen van de
leerstoel, een open discussie te starten over de missie van de Stichting. Uitgangspunt
is dat de statuten van de Stichting, in 2005 geheel herzien en nog altijd up to date,
daarbij leidend moet zijn. De Stichting ziet vier pijlers om de doelen beschreven in
statuten te realiseren, te weten: onderzoek, lezingen, toerisme en onderwijs. Hoe dat
in de praktijk wordt vormgegeven wordt in 2012 beslist.

5. Overige projecten

5.1

Rutger Wilschut
Het project over verspreiding en evolutie van Mosannona soorten van Wilschut wordt
besproken. Na nadere uitleg van de heer Wilschut blijkt het binnen de doelstellingen
van de Stichting te vallen. Besloten wordt Wilschut met € 800,- te ondersteunen.

5.2

Bezoek congres China door studenten
Drie studenten (I. Van Dasselaar, B.L. van der Horst en R. Van Cauwenberghe)
hebben de Stichting gevraagd om een bijdrage in de reiskosten naar de Asia Passific
Forestry Week in China. Ook dit verzoek past binnen de doelstellingen van de
Stichting. Per student stelt het Kronendak € 500,- ter beschikking. De studenten
hebben hun verslag op 13 februari mondeling toegelicht.

5.3

Jan Wolf
Wolf vraag de Stichting een toezegging tot het project: Conserving Forest canopy
Bromeliads to sustain Maya cultural heritage” in gediend bij het Darwin initiative (Uk)
waarin hij –hopelijk- kan participeren. De doelstellingen van het project komen
overeen met die van de Stichting. Daarom wordt besloten Wolf een toezegging te
doen van € 2.500,-. Afgesproken wordt dat dit bedrag wordt overgemaakt als het
project is goedgekeurd én dat het aan kronendakgerelateerde activiteiten van Prof.
Wolf zelf moet worden gekoppeld.

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.
7. Samenwerking
De samenwerking met de Amazonat lodge is in 2011 verder teruggelopen. Er is geen contact
meer geweest in dit jaar.
Met “Eden” is contact geweest over de Bromelias die uitgepland zijn door A. Visscher.
Hiervan is ook een film gemaakt. Eden heeft nog steeds de intentie en is op zoek naar
financiering om hun tropische bioom een meer natuurlijk beeld te geven met de daarbij
passende epifyten. De Stichting probeert hen daar zoveel mogelijk bij te helpen door advies
en praktische ondersteuning.
Gedaan te Dieren, 11 juni 2012, Ir. Ing. R.B. Buiting, secretaris
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