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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 2017 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 zich in 2017 verder richten
op het aangaan van nieuwe samenwerkingen, binnen Nederland maar ook op internationaal niveau, door
middel van het bezoeken van belangrijke partijen, het bijwonen van evenementen en het organiseren
van één of meerdere seminars van klein formaat. De Directeur zou 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.

Verslag van activiteiten passend binnen het beleid om de doelstellingen na te streven
In jaar 2017 zijn er wederom veel aanvragen voor projectondersteuning ontvangen door het Fonds.
Het bestuur is daar zeer verheugd over. Fauna & Flora International heeft haar taak goed ingevuld
door alle aanvragen te beoordelen en van een 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 2017 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. Er is naar volle tevredenheid een grote diversiteit aan projecten op het gebied van uitstervende Flora en
Fauna wereldwijd ondersteund. Daarnaast heeft de Directeur het afgelopen jaar relaties met belangrijke partijen
binnen en buiten Nederland aangehaald en onderhouden, evenementen bijgewoond, een seminar georganiseerd en
nieuwe samenwerkingen gestart met andere fondsen, academici en organisaties. Na uitvoerig overleg is er besloten
om de pilot met het crowdfunding platform PIFworld.com niet langer voort te zetten en te zoeken naar een alternatief.
Er is een opzet gemaakt om een vergelijkbaar platform in eigen beheer op te zetten.

Begroting voor het volgende jaar in samenvattende 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.

Beleid t.a.v. omvang en functie van het vrij besteedbare vermogen
Enerzijds 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. Anderzijds wordt het vermogen gebruikt om
natuurbeschermingsprojecten financieel te ondersteunen, waarbij de selectie wordt gebaseerd op expert reviews
van Fauna & Flora International en de prioriteiten gesteld en besproken tijdens de bestuursvergaderingen.

Projecten ondersteund in 2017

