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1. Bestuur en adviseurs
De bestuurssamenstelling in 2021 was als volgt (tussen haakjes het jaar van aftreden):
Erevoorzitter:
Prof. Dr. Ir. R. Oldeman
Voorzitter:
Dr. Ir. H. Vester (2025)
Secretaris:
Dr. Ing. M. Weterings, M.Sc. (2025)
Penningmeester (tot juni):
Ir. T. Schröder (2025)
Penningmeester (vanaf juni): A. de jonge, M.Sc. (2025)
Projecten:
Dr. M. van der Sande, M.Sc. (2023)
Website:
L. Boeschoten, M.Sc. (2023)
Onderzoek:
Prof. Dr. Ir. L. Poorter (2023)
2. Adviseurs
Algemeen Adviseur: Ir. E. Kuiler-IJzerman, mededirecteur ‘De Ommuurde Tuin’ te Renkum
Algemeen Adviseur: Mr. R. Fierst van Wijnandsbergen, oud-notaris te Wageningen.
Wetenschapsadviseur: Dr. Ir. A. Visscher. Fellow Royal Botanical Gardens Kew
Wetenschapsadviseur: Prof. Dr. T. van Andel. Hoogleraar Universiteit Wageningen,
onderzoeker Naturalis
Wetenschapsadviseur (Indonesië): Dr. Ir. W. Smits. Bosbouwkundige, dierenrechtenactivist
en natuurbeschermer
3. Bestuursvergaderingen
In 2021 werden 3 bestuursvergaderingen belegd (211 t/m 213) en één jaarvergadering.
4. Beleid, strategie en overig

4.1

Steun in 2021

4.2

Statuten

4.3

Bestuur

Wederom ontving de stichting in 2021 onmisbare en zeer gewaardeerde steun van
derden aan haar projecten. Net zoals vorig jaar blijft fondsenwerving een belangrijk
aandachtspunt, om de ideeën van de Stichting ook in de toekomst te realiseren. Nu
het rendement op belegging laag is blijft het echter de vraag of de stichting moet
interen op het kapitaal, of meer geld mag uitgeven dan er binnenkomt? De stichting
heeft hierover gebrainstormd met Dr. Willy Smits, die voorbeelden presenteerde van
projecten die zaken in gang hebben gezet en ook veel spin-off realiseerde dankzij
grote financiële investeringen.
In 2021 is een nieuw beleidsplan geschreven en goedgekeurd. Het beleidsplan omvat
jaarlijks geld voor een combinatie (totaal max. 4800 euro) van BSc (max. 400 euro)
en MSc voorstellen (max. 800 euro), en 1 PhD voorstel (max. 2200 euro) te
reserveren. Het plan omvat ook een jaarlijkse reservering voor onderzoek naar de
fyllosfeer (max. 800 euro). Daarnaast reserveert de stichting geld voor de ‘research
call’ (elk jaar, 4000 euro) en de Thurkowprijs (elk jaar, 200 euro).
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In juni 2021 is Arjen de jonge aangetrokken om de functie van Penningmeester over
te nemen van Tom Schröder.

4.4

Nieuwsbrief

4.5

Website

4.6

Jaarvergadering

4.7

Overig

In 2021 heeft het bestuur geen nieuwsbrief gepubliceerd.
In Januari 2021 werd de nieuwe website klaargemaakt, en kort daarna is de website
live gegaan (http://kronendak.nl/). De website heeft een verfrissende
gedaanteverwisseling ondergaan met nieuwe content. Gedurende het jaar zijn
oorspronkelijke teksten nogmaals kritisch bekeken en aangepast, waaronder een
Engelse versie van de ‘aanvraag’.
In 2021 werd één jaarvergadering gehouden in de Ommuurde tuin te Renkum met
wederom fantastische hapjes en verse sapjes, en ook dit jaar vanwege Covid 19
zonder presentaties van begunstigde onderzoekers.
Stichting Pro Natura had tot doel stichting het Kronendak te ondersteunen, maar was
slapend. In 2021 is daarom stichting Pro natura opgenomen door stichting het
Konendak. Pronatura is opgeheven en de laatste aanwezige fondsen zijn
overgemaakt naar SHK.

5. Gesubsidieerde projecten

5.1 Algemeen

Ook in 2021 werden er overal in de wereld ‘lockdown’ maatregelen afgekondigd. Dat
betekende dat het reizen en werken buiten Nederland wederom ernstig werd beperkt.

5.2 Gehonoreerde projecten

In 2021 werden geen projecten financieel ondersteund door Stichting het Kronendak.
Het veldwerk van de ‘research call’ van Catarina Jakovac is in 2021 uitgesteld door de
Covid19 situatie in Brazilië. Verwacht wordt dat het project binnen een jaar doorgang kan
vinden, zonder gevolgen voor het uiteindelijk afronden van het onderzoek.
Een eerdere begunstigde uit 2017 met veldwerk in Panama kon door omstandigheden het
veldwerk niet meer afmaken. Het bestuur beschouwd deze subsidie als een gift.

5.3 Niet gehonoreerde projecten
Geen.

5.4 Overige aanvragen

In 2021 is er een vraag voor samenwerking vanuit Selva (www.selva-eco.nl;
www.selvavidasinfronteras.org) binnengekomen mbt uitwisseling van informatie,
gezamenlijke studies en acties.
6. Publicaties
In 2021 zijn er geen publicaties die door de stichting zijn gefinancierd binnengekomen
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Gedaan te Leeuwarden, 3 juni 2022, Dr. Ing. M.J.A. Weterings, M.Sc. secretaris
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