
 

 

 

 

 

 

 Stichting Huib Kluijver Fonds 

 
 Opgericht 19 november 1981 

 Ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel 41048206 

 
 RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 
 

Op dit moment (december 2013) nog niet bekend.                                                                                                              

De Belastingdienst heeft op www.belastingdienst.nl een lijst gepubliceerd met alle geregistreerde ANBI’s.                 
Vanaf 1 januari 2014 wordt deze lijst aangevuld met het RSIN en het ANBI internetadres. 

 

 Contactgegevens 

 
 Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij de penningmeester: bobloos@hetnet.nl of  

 Stichting Huib Kluijver Fonds, p/a Bernhardlaan 60 1791 XG Den Burg (Texel). 

 Via deze adressen kan ook nadere informatie over het Huib Kluijver Fonds worden opgevraagd, evenals informatie over  

 aftrekbare giften aan het Huib Kluijver Fonds. 

 
 Statutaire doelstelling 

 
Het bevorderen van de ornithologie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt  

of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 
 

 Hoofdlijnen beleidsplan 

 
 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

-  het verlenen van financiële bijdragen voor wetenschappelijke publicaties op het gebied van de ornithologie; 

-              het geheel of gedeeltelijk bekostigen van wetenschappelijk onderzoek op ornithologisch gebied, zowel door  

  professionele als niet-professionele onderzoekers; 

-  alle andere middelen, welke de kennis betreffende vogels kunnen bevorderen en al wat in de ruimste zin 

daarmede verband houdt. 

 

Er zijn geen standaardformulieren voor het aanvragen van een subsidie, maar vanzelfsprekend dienen in de aanvraag  

minimaal de volgende onderdelen omschreven te worden; 

1. Compacte omschrijving van het project 

2. Budget en financiering 

3. Aanduiding voor welk onderdeel van het project subsidie van het Huib Kluijver Fonds wordt aangevraagd 

4. De hoogte van de gevraagde subsidie. 

 

Er zijn geen vaste inlevertermijnen en/of vergaderdata; het bestuur overlegt onregelmatig, maar het streven is elke 

aanvraag binnen één maand beoordeeld te hebben. 

 
Het bestuur ziet graag als tegenprestatie, naast naamsvermelding van de subsidiegever,                            

een publicatie in een van de tijdschriften van de NOU: ARDEA of Limosa. 

 

- Het maximum toe te kennen bedrag per aanvraag bedraagt in de regel € 2.000,00 

- Reis- en/of verblijfkosten voor bijeenkomsten, symposia of congressen komen niet in aanmerking voor subsidie 

- Onderzoeksprojecten waarbij een substantieel deel van het budget bestaat uit personeels- c.q. salariskosten komen 

  evenmin in aanmerking voor subsidieverlening. 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/
mailto:bobloos@hetnet.nl


Bestuur 
  
 T.J. (Theo)  Boudewijn voorzitter sinds 01.06.2001 

 L. (Bob)   Loos  penningmeester sinds 01.06.2001 

 J.M. (Joost)  Tinbergen bestuurslid sinds 13.06.2007 

 P.J. (Piet)  van den Hout bestuurslid sinds 13.06.2007 

  

 Beloningsbeleid Bestuur 

  
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.                                                                                

De noodzakelijke kosten gemaakt voor het uitoefenen van de bestuurstaken kunnen gedeclareerd worden na overlegging 

van kwitanties.  
De stichting heeft geen personeel in dienst. 

 

 Jaarverslag 2012 

  
 Het Huib Kluijver Fonds heeft in 2012 één aanvraag ontvangen en gehonoreerd; Roos Kentie ontving de gevraagde € 244 

voor het publiceren van kleurenkaartjes bij een artikel in ARDEA over landschapskarakteristieken en habitat selectie 

van Grutto’s in ZW-Friesland. 

 Het bestuur is ook dit jaar ongewijzigd. 

 
 
 Financiële verantwoording 2012 

 
 De inkomsten van het Huib Kluijver Fonds bestaan uit donaties, legaten, erfenissen en rente over het vermogen. 

 Het Fonds kapitaal is geplaatst op spaarrekeningen en/of spaardeposito’s. Er wordt niet met het kapitaal belegd. 

 
 Rekening van inkomsten en uitgaven 2012 

 
 Donaties       40,00  Secretariaatskosten       24,08 

Stichting Reprorecht   348,86  Bankkosten        42,91 

Ontvangen rente  1.487,81  Subsidie verstrekkingen cq toezeggingen   244,00 

Diversen         0,00  Exploitatieoverschot   1.565,68 

             € 1.876,67                € 1.876,67 

 
Balans per 31.12.2012 

 
Saldo rekening courant      698,28 Fonds kapitaal    53.500,00 

Saldo spaarrekeningen 62.847,41 Beschikbaar voor subsidie     4.395,47 
Saldo deposito’s          0,00 Subfonds Rudi Drent     2.141,00 

Debiteuren      500,00 Subfonds St. Reprorecht     2.009,22 

     Crediteuren             0,00 

     Reserveringen inz. toezeggingen     2.000,00 

           €  64.045,69               € 64.045,69 

  
 Vragen over de financiële verantwoording kunt u stellen aan de penningmeester: bobloos@hetnet.nl of  

 Stichting Huib Kluijver Fonds, p/a Bernhardlaan 60 1791 XG Den Burg (Texel). 

mailto:bobloos@hetnet.nl

