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Geschiedenis en Missie
Het Prins Bernhard Natuurfonds (PBNF) is opgericht in 1994 door Prins Bernhard, met als doel kleine lokale
natuurbeschermingsorganisaties te ondersteunen die zich inzetten voor de bescherming van bederigde
soorten (flora & fauna). Deze ondersteuning werd vooral gegeven in de vorm van een subsidie van
maximaal €25.000. In principe kan elke natuurorganisatie aanvragen indienen, het natuurfonds heeft een
wereldwijde scope. Desalniettemin wordt er extra aandacht besteed aan projecten binnen onze
focusgebieden: Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Werkwijze en Selectie proces
Het PBNF kent twee aanvraagrondes per jaar, de deadlines zijn 1 maart en 1 september van elk jaar. Alle
complete aanvragen worden doorgestuurd naar Flora & Fauna International die de projecten laat keuren
door hun experts en een advies over uitspreek. Het PBNF krijgt op deze manier expert reviews terug van
elke aanvraag en deze worden meegenomen in het toekenningsporces. De bestuursleden en de Directeur
lezen allen de 35 best gescorede aanvragen aandachtig door en tijdens de bestuursvergadering die
eveneens twee keer per jaar plaatsvindt worden de expert reviews en persoonlijke bevindingen van de
bestuursleden bediscusseerd en wordt er een definitieve selectie gemaakt van de projecten die
desbetreffende ronde financiering onvangen.

Financieel Beheer
Enerzijds 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. In deze bestuursvergaderingen (twee maal per
jaar) vinden dan ook de toewijzingen plaats. Het Natuurfonds heeft in het verleden ook wel Seminars
georganiseerd, het volgende seminar staat in de planning voor het najaar van 2018. Anderzijds wordt het
vrij besteedbare 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. Het Natuurfonds heeft geen andere vorm
van inkomsten, donoren, privaat investeerders etc.

Verwachting 2018 in beknopte vorm
De doelstellingen voor 2018 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 richten op enerzijds de organisatie van een internationaal seminar in de
herfst en anderzijds de ontwikkeling in eigen beheer van een digitaal platform met als doelstellingen
impactvergroting en bevordering van de efficiëntie en innovatie binnen de natuurbeschermingssector.
Aangezien de ontwikkeling van een dergelijk platform een meerjarenplan is zal in 2018 de grondslag

worden gelegd, partijen worden geselecteerd om mee te gaan werken en de eerste implementatiefase
worden gestart.

