
 

Algemene informatie 

Naam 

Fonds voor Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (FONA Conservation) 

KVK en/of RSIN nummer 

KvK 41177162 

RSIN 816754032 

Post- of bezoekadres, het telefoonnummer, of het e-mailadres van de ANBI 

Postadres:  Gruttostraat 36, 6971 WV 

Telefoonnummer: 0610736379 

Emailadres: info@fonaconservation.nl 

Statutaire doelstelling en andere interne regelgeving 

FONA Conservation draagt bij aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie gemotiveerde 

(internationale) natuurbeschermers door (citaat statuten) "het bevorderen van het onderzoek ten 

behoeve van het beheer, ontwikkeling en de duurzame benutting van de natuur zowel in Nederland 

als in het buitenland, en het stimuleren van onderzoekers op dit gebied en voorts alles wat daarmee 

in de ruimste zin verband houdt." 

FONA Conservation biedt talentvolle studenten van universiteiten en hogescholen en vrijwilligers 

mogelijkheden te participeren in projecten op het terrein van nationale en internationale 

natuurbescherming. FONA Conservation ondersteunt daarmee de ontwikkeling van talentvolle 

academici naar een professionele loopbaan in het natuurbeheer. 

Natuurbeheer is een maatschappelijke opgave waarvan de realisatie sterk steunt op beschikbaarheid 

van ecologische kennis. In biologische opleidingen concurreert ecologisch 

natuurbeschermingsonderzoek met ander onderzoek. De beschikbaarheid van benodigde kennis is 

daarmee voor de langere termijn niet vanzelfsprekend. Met stimulering van aandacht in opleidingen 

voor natuurbeschermingsonderzoek draagt FONA Conservation bij aan natuurbescherming. 

Studenten en vrijwilligers kunnen de faciliteiten van FONA Conservation benutten door een 

onderzoeksvoorstel voor te leggen. FONA Conservation beoordeelt het voorstel op 

wetenschappelijke kwaliteit en relevantie voor natuurbescherming en biedt bij voldoende kwaliteit 

ondersteuning bij de financiering (op basis van een vermogensfonds, sponsorbijdragen en coaching 

bij crowd funding) en het opbouwen van een persoonlijk netwerk in kringen van natuurbescherming. 

FONA stimuleert studenten hun onderzoek in bredere context van natuurbescherming te plaatsen. 

 De activiteiten van FONA stimuleren studenten en vrijwilligers bij: 

- het opdoen van onderzoekservaring; 

- het verbinden van onderzoek en natuurbescherming; 

- het leren van fondswerving; 

- het leren van communiceren over onderzoek; 

- het opbouwen van een netwerk. 



het opdoen van onderzoekservaring door 

- laten expliciteren van het wetenschappelijk belang van onderzoeksvoorstellen; 

- coaching bij het verbeteren van onderzoeksvoorstellen in geval van perspectiefvolle 

projecten; 

- financiële ondersteuning, afgestemd op de feitelijke behoefte. 

 

het verbinden van onderzoek en natuurbescherming door 

- laten expliciteren van de betekenis van het onderzoek voor natuurbescherming. 

het leren van fondswerving door 

- laten indienen van subsidieaanvragen; 

- ondersteuning bij crowd funding. 

het leren van communiceren over onderzoek door 

- laten opstellen van subsidieaanvragen; 

- laten presenteren van uitgevoerd onderzoek op een crowd funding platform; 

- laten presenteren van uitgevoerd onderzoek bij sponsoren. 

het opbouwen van een netwerk door 

- laten deelnemen aan (internationale) netwerkbijeenkomsten; 

- laten deelnemen aan sponsorwervingsactiviteiten. 

-  
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