
Activiteitenverslag FONA Conservation 2022 

 

In 2022 heeft Stichting FONA een aantal activiteiten ondernomen, waarvan we hieronder kort verslag 

doen. 

 

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur van FONA Conservation kwam driemaal bijeen. De eerste vergadering vond plaats in 

januari in Arnhem, waar het bestuur na lange tijd alleen online te hebben vergaderd, weer fysiek 

bijeen kwam. Tijdens een maaltijd hebben we zowel lopende zaken afgehandeld als ook over een 

aantal strategische zaken gesproken. 

De tweede vergadering vond plaats in april. De nadruk lag hierop het voorbereiden van de veiling. 

De derde vergadering vond plaats op 21 november  in Utrecht, bij RVO. Tijdens deze vergadering is 

doorgepraat over WBTR, en hebben we gesproken over de bestuurssamenstelling. Besloten is 

hiervoor een extra vergadering in het leven te roepen. Aanleiding is de aankondiging van Henk dat hij 

per 2023  (na 25 jaar!) het voorzitterschap wil overdragen. 

 

Subsidieaanvragen 

In 2022 zijn 14 aanvragen behandeld en 9 aanvragen toegekend.  Na ruim twee jaar stilstand door 

Corona komen de aanvragen weer op gang, hetzij nog steeds in minder grote aantallen vergeleken 

met voor Corona. Het betekende dat het bestuur in staat was per goedgekeurd voorstel het 

maximale bedrag van € 750 toe te kennen, wat ook het bedrag is dat sponsoren op de veiling hebben 

betaald voor adoptie van een student. 

Bij de voorstellen ontvangen we ook een korte video, waarin de student het project en eigen 

motivatie pitcht. Dat werkt erg goed. Het helpt ons een beeld van de student te krijgen en het is een 

goede ervaring voor de student. 

 

Veiling Dag van de Natuur 

Op 5 oktober 2022 vond de Dag van de Natuur plaats in Burgers Zoo waar FONA Conservation 

onderdeel van heeft uitgemaakt.  De veiling leverde in totaal 7 sponsor-toezeggingen van € 750 op, 

minder dan in de jaren daarvoor. Mogelijk heeft de timing van onze jaarlijkse sponsorexcursie 

(ditmaal na de Dag van de Natuur) hierin meegespeeld. In 2023 zal de sponsorbelevenis weer 

voorafgaand aan de veiling plaatsvinden. 

  



Sponsorevenement 

Voor de sponsoren werd een excursie op 22 oktober 2022 georganiseerd naar de Zandmotor in het 

Zuid Hollandse kustgebied, onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. In totaal deden 14 

personen mee aan de excursie, die passievol werd geleid door Caroline van der Mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijdrage aan WNF INNO Conservation Challenge 

In de periode januari – mei 2022  heeft FONA Conservation onderdeel uitgemaakt van de jury van de 

INNO Student Challenge van WNF en de coaching verzorgd van het winnende team Carbon Biru. 

Namens FONA nam Marielle Beijen zitting in de jury, op 

uitnodiging van WNF. Uit de inzendingen werden drie 

voorstellen beloond met een prijzenbedrag van € 

10.000.  Eén van de winnende voorstellen – Carbon Biru- is 

vervolgens gecoached door Henk Smit. Deze coaching 

loopt  ultimo 2022 nog steeds door. Het project – 

aanplant van mangrove voor CO2 opslag en lokale 

verdienmogelijkheden is inmiddels in de praktijk 

gebracht in Surabaya, waar  1500 bomen zijn geplant.  

 

FONA Incubator 

In 2021 heeft de Incubator plaatsgevonden.  Uit de voorstellen zijn drie trajecten geselecteerd, 

waarvan er twee de eindstreep hebben gehaald. Afgelopen jaar vond de evaluatie van dit traject 

plaats.  Geconstateerd werd dat de incubator in een behoefte voorzit, op het kruispunt tussen studie 

en het vinden van een (vaste) baan. Marloes Leeflang heeft het project als vrijwilliger getrokken, en 

daar veel tijd in gestoken. Herhaling is wenselijk, maar we moeten dan wel een meer passende vorm 

vinden voor de organisatie zonder overbelasting van het huidige bestuur. Begin 2023 wordt dit 

initiatief weer opgepakt, en wordt bekeken of en hoe FONA Conservation de incubator gaat 

doorzetten. 


