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Stichting Mens en zijn natuur                                              

                       
 
Jaarverslag 2017 
 
Samenstelling bestuur 
In het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
de heer mr. W.A.J. Hoorneman, Utrecht, voorzitter 
mevrouw drs. A.H. Geessink, De Bilt, secretaris 
de heer mr. J. van Stigt, Amersfoort, penningmeester 
de mevrouw A.M.S. Engbers, De Bilt, lid 
de heer F.A. Poot, Bilthoven, lid 
de heer F. Pameijer, De Bilt, lid 
 
Van het bestuur 
Het bestuur kwam twee keer bijeen, namelijk op 21 maart en op 13 september 2017. De 
derde vergadering is uitgesteld naar begin 2018. Deze zomer bereikte het bestuur het 
droevige bericht dat de oprichter van de Stichting, dhr. Hans van Hasselt op 90-jarige leeftijd 
is overleden. Uiteraard hebben wij onze deelneming betuigd.  
 
Mevrouw A.P. van Harn heeft eind 2016 aangegeven haar werkzaamheden als notulist en 
voor overige secretariële ondersteuning te willen beëindigen.  In 2017 zijn deze 
werkzaamheden opgevangen door de secretaris en de overige bestuursleden (notuleren). In 
het najaar is de vernieuwing van de website gestart, zodat de mogelijkheid wordt geboden 
om aanvragen via een digitaal formulier uniform in te dienen.   
 
Subsidieverzoeken 
Er zijn zestien verzoeken tot financiële ondersteuning ontvangen. Van deze verzoeken zijn er 
twaalf toegewezen, waarvan een aantal op voorwaarde dat er uitgekeerd wordt wanneer er 
duidelijkheid is over tijdstip van realisatie. De overige verzoeken werden afgewezen omdat 
de aanvraag buiten de doelstelling van de Stichting viel.  
 
De afgelopen jaren varieert het aantal aanvragen dat binnen de bestuursvergadering werd 
behandeld. Van 12 aanvragen in 2010, via 23 aanvragen in 2011, 26 aanvragen in 2012, 20 in 
2013, 21 in 2014, 15 in 2015 naar 16 in 2016. Ook in 2017 zijn 16 aanvragen ingediend. 
 
Representatie 
Het bestuur was vertegenwoordigd bij gesponsorde activiteiten en oplevering van projecten 
van de Historische Kringen Maartensdijk en De Bilt, de opening van jongerencentrum De 
Kelder, Algemeen Zangkoor Maartensdijk, het Biltse Korenfestival, de Anne Frankspeeltuin 
en de opening van klompenpad Tienhoven.  
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Financiën 
In totaal is in 2017 voor € 17.460 toegekend aan projecten die voldoen aan de doelstelling 
van de Stichting. Dit bedrag werd verkregen uit donaties en uit rente en dividend van het 
fondsvermogen.  
 
18 maart 2018 
A.H. Geessink, secretaris 
 
 
 


