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STICHTING PRINS BERNHARD NATUURFONDS
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Doelstelling en beleid om doelstelling na te streven
De Stichting Prins Bernhard Natuurfonds is gericht op het ondersteunen van internationale
natuurbeschermingsprojecten, waarbij het zich met name richt op lokale initiatieven en de bescherming van
bedreigde flora en fauna. De specifieke doelstelling voor 2016 was om ten minste 350.000 euro
te besteden aan het ondersteunen van een brede diversiteit aan natuurbeschermingsprojecten.
Het beleidsplan was het enerzijds duurzaam te beleggen waardoor een vermogensaanwas bereikt
kon worden van minimaal 350.000 euro, en anderzijds een diverse selectie van projectvoorstellen te
ontvangen en beoordelen, waaruit de projecten zouden worden geselecteerd die ondersteuning van het
Fonds zouden ontvangen. Daarnaast wilde het Prins Bernhard Natuurfonds in 2016 professionaliseren
en meer investeren in innovatie van het Fonds, het aangaan van nieuwe samenwerkingen met universiteiten,
andere fondsen en organisaties en het vergroten van de efficiëntie en de impact die de activiteien van het
Fonds teweeg brengen.
Verslag van activiteiten passend binnen het beleid om de doelstellingen na te streven
Het jaar 2016 heeft zich wederom gekenmerkt door een groeiend aantal aanvragen van een hoger niveau.
Het bestuur is daar zeer verheugd over. Flora en Fauna International heeft haar taak goed ingevuld
door alle aanvagen te beoordelen en van een pre-advies te voorzien. Naast de beoordeling hebben
zij tevens een ranking gemaakt van de projecten per aanvraagronde. Triodos-MeesPierson heeft aan de
hand van ons gezamenlijk opgestelde beleggingsstatuur onze duurzame portefeuille beheerd en
naar tevredenheid strategisch belegd.
De doelstellingen voor 2016 zijn ruimschoots gehaald. Om te beginnen waren wij, zoals ieder jaar, afhankelijk van de
vermogenstoename en of deze het toeliet om circa 350.000 Euro te doneren aan projecten. Dat is ruimschoots
gerealiseerd. De diversiteit van toekenningen aan projecten op het gebied van uitstervende Flora en Fauna
verdeeld over de diverse continenten is naar tevredenheid uitgevoerd. Omdat het aantal aanvragen nog groter was
dan het jaar daarvoor kon het bestuur, naar alle tevredenheid, ook haar invloed verder uitoefenen op deze diversiteit.

Na een sollicitatieprocedure is per 1 Mei 2016 MSc Anne Alexandre aangesteld als Directeur van het Fonds.
Dit heeft geleid tot realisatie van de doelstellingen om te professionaliseren en meer te investeren in innovatie,
het aangaan van nieuwe samenwerkingen en impactvergroting van het Fonds. Er is goede vooruitgang geboekt
met het pilot project met het crowdfunding platform PIFworld.com. Voor het eerst liepen alle aanvragen via dit
digitale platform. Ook zijn er veel contacten gelegd en samenwerkingen gestart met andere fondsen, academici
en organisaties.
Begroting voor het volgende jaar in samenvattende vorm

De doelstellingen voor 2017 zijn onveranderd. Wij verwachten wederom een vermogensaanwas van minimaal
350.000 Euro, op basis waarvan wij een diversiteit aan projecten kunnen ondersteunen. Daarnaast wil het
Fonds zich verder richten op het aangaan van nieuwe samenwerkingen, binnen Nederland maar ook op
internationaal niveau. Dit zal gedaan worden door het bezoeken van belangrijke partijen, het bijwonen van
belangrijke evenementen en het organiseren van één of meerdere seminars van klein formaat. De Directeur
zal zich daarnaast ook richten op de afwikkeling of voortzetting van de pilot met PIFworld, en zich oriënteren
op alternatieve digitale platvormen die impactvergroting, efficiëntie en innovatie binnen de sector bevorderen.
Beleid t.a.v. omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen
Enerzijds wordt het vrij besteedbade vermogen van het Natuurfonds geherinvesteerd in strategische en duurzame
beleggingen, onder beheer van Triodos-MeesPierson, met als doel een vermogensaanwas te genereren dat
vervolgens besteed kan worden aan projectondersteuning. Anderzijds wordt het vermogen gebruikt om
natuurbeschermingsprojecten financieel te ondersteunen, waarbij de selectie wordt gebaseerd op expert reviews
van Flora en Fauna International en de prioriteiten gesteld en besproken tijdens de bestuursvergaderingen.
Uitbetaalde projecten 2016
USD

EUR

Associacao ecosystem

9,577

Kasungu Elephants

4,910

Ghana Whistling Frog

24,546

Congo Chimpanzee

23,817

Togo Plants Species

14,577

Seeds Trust

20,705

Vulpro NPC

14,655

SVAA

14,655

Fundacion Conservacion Naturale

12,155

Universit of Oslo

24,655

Wildlife Research

18,393

Marine Wetland Fauna

22,000

Lowland Tapir

12,500

Ghana Crocodile

7,500

Fauna and flora Raptors

29,515

27,003

animal rescue Orang Utans

29,384

26,883

Indonesia Rhino

28,689

26,247

Fiji Coral Reefs

25,877

23,675

Indonesia Manat Rays

19,537

17,874

Turtle Rescue

16,097

14,727

SA Grond Hornbill

14,536

13,300

Sea Turtle Education

10,436

9,548

Congo Okapi

10,000

9,149

Pale Headed Brushfinch

24,109

21,544

Roots en Shoots Elephants

14,536

12,990

Hammerhead Shark

26,632

23,960

Nepa Biodiversity

10,000

9,109

Guinean Mount Nimba

13,736

12,195

Paneco Foundation

28,718

26,091

Flora and Fauna

28,400

25,802

Jardin Boutique des Cayes

28,266

25,680

African Pangolin Working Group

24,618

22,366

Tubeawu Ass. Abi Henry

15,522

14,102

Nature Iraq

29,618

26,181

Lamave

27,618

24,413

Feral

19,618

17,341

4,991

4,412

Nige Ria Cameroon Chimpanzee

14,630

13,765

China Illegal Wildlife Trade

30,000

28,190

NPC Project Endangered Wildlife

30,000

28,190

Hammerhead Shark retourboeking

Cirmad

Te Transporteren

293

729,675

Overige opmerkingen
In de vergadering van November 2015 is besloten om per 1 Mei 2016 een Directeur aan te stellen. Na aanleiding
van deze beslissing is er een sollicitatieprocedure gestart en is per 1 Mei 2016 MSc Anne Alexandre aangesteld
als Directeur van het Fonds. Het bestuur is vol vertrouwen dat deze beslissing zal leiden tot een professionalisering
op vele fronten.

