
 

Beleidsplan 2023-2027  

 

Vastgesteld tijdens bestuursvergadering van 21 november 2022 

 

Inleiding 

FONA is in 1967 opgericht door prof. Mörzer Bruins, die destijds vrijkomende middelen 

bijeenbracht om onderzoeken en symposiumbezoek voor natuurbeheer mogelijk te maken. 

In de vele jaren die volgden heeft FONA zich ontwikkeld tot een ondersteunende stichting 

voor studenten, die natuurbeheer gerelateerde activiteiten in het buitenland ontplooien en 

daarvoor ondersteuning zoeken.  

De laatste 10 jaar heeft de focus zich verder toegespitst op het bieden van ondersteuning 

aan studenten die een carrière in nature conservation ambiëren. Naast het subsidiëren van 

studentenonderzoek, is FONA ook netwerk gerelateerde initiatieven gaan nemen, of heeft 

daaraan meegedaan. Voorbeelden zijn  de Future For Nature Academy en deelname aan de 

uitreiking van de Future For Nature Awards. 

Eind 2021 is FONA gestart met de FONA incubator: Het bieden van begeleiding en 

ondersteuning aan pas afgestudeerden, die een concreet nature conservation initiatief 

willen nemen.  In 2022 is de eerste cyclus doorlopen en hebben twee initiatieven een 

financiële ondersteuning ontvangen.  

FONA maakt deel uit van een vereniging van groene stichtingen, genaamd de 

GlobeGuards[1]. 

 

Inkomsten fondsvermogen 

FONA heeft ultimo 2022 ongeveer 85.000 euro aan fondsvermogen. De inkomsten van FONA 

waren tot 10 jaar geleden vooral gebaseerd op het rendement op het eigen vermogen. Door 

de dalende rente is dit afgelopen jaren verschoven naar jaarlijkse fondswerving. De door 

GlobeGuards georganiseerde natuurveiling  “De Dag van de Natuur”  levert nu verreweg het 

grootste deel van de inkomsten. Incidentele donaties leveren de resterende inkomsten.  

 

Beleid komende vijf jaar 

1. FONA continueert het sponsoren van Studenten-onderzoeken. Daarbij zijn de 
inkomsten uit de Dag van de Natuur leidend voor het jaarlijks te besteden budget, 
maar wordt daarnaast ook gekeken naar het fondsvermogen. Hoofdaccent ligt op 
onderzoek met veldwerk in het buitenland en daaraan gerelateerde reis- en 
veldwerkkosten. Sponsoring in Nederland is aan de orde wanneer sprake is van 
bijzondere uitgaven, die niet door de onderzoeksinstelling en/of een opdrachtgever 
gedekt worden. De toegevoegde waarde die FONA biedt zal worden gecontinueerd. 
Deze bestaat uit  inhoudelijke reactie op de voorstellen, het uitdagen tot een pitch 



 

(video boodschap), de financiële bijdrage, het verbinden 
van studenten met een sponsor en het beschikbaar stellen 
van het FONA netwerk. 
 

2. De bestuursleden van FONA stellen hun netwerk ter beschikking stellen voor 
studenten, die subsidie (hebben) ontvangen. Dit vindt onder meer plaats via Future 
For Nature Academy, en contacten van de bestuursleden afzonderlijk en de 
contacten die FONA heeft via GlobeGuards. 
 

3. Vervolg FONA incubator. De kernbehoefte van veel jonge professionals zit in de 
behoefte aan begeleiding bij  
- de stappen van nature conservation droom naar daad 
- het aanboren van de juiste netwerken om dit mogelijk te maken 
- het vinden van fondsen om van start te gaan. 
FONA organiseerde in 2021 voor de eerste keer op bescheiden schaal de FONA-

incubator. Coaches uit het FONA netwerk hielpen jonge professionals met een plan, 

om dit te concretiseren. De komende jaren zullen we hiermee doorgaan en ook een  

deel van de eigen middelen hiervoor inzetten. 

 

4. FONA zal de komende jaren de samenwerking continueren danwel versterken met 
Future For Nature Academy, met andere GlobeGuard leden en met daaraan 
gelieerde organisaties. Daarbij staat FONA ook open voor verdergaande vormen van 
samenwerking. 
 

5. FONA zal in 2023-2024 de interne organisatie evalueren aan de hand van de WBTR-
vereisten, een huishoudelijk reglement opstellen, waarin interne afspraken WBTR-
proof vastgelegd worden, en in 2024 met de notaris bezie n of statutenwijziging 
nodig is. Indien dit het geval is zal de statutenwijzigingen in 2024 worden 
doorgevoerd. 
 

6. Dit beleidsplan kan jaarlijks worden geactualiseerd, wanneer daartoe aanleiding is. 


