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Stichting Mens en zijn Natuur                     
 
Jaarverslag 2020 
 
Samenstelling bestuur 
In het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
de heer W.A.J. Hoorneman, Utrecht, voorzitter 
de heer F.A. Poot, Bilthoven, secretaris 
de heer J. van Stigt, Amersfoort, penningmeester 
de mevrouw A.M.S. Engbers, De Bilt, lid 
de heer F. Pameijer, De Bilt, lid 
mevrouw A.H. Geessink, De Bilt, lid 
 
Van het bestuur 
Het bestuur kwam 3 maal bijeen, namelijk op 6 april, 21 september en 24 november in 2020. 
De aanvragen van de subsidieverzoeken via de website verliepen ook dit jaar voorspoedig. 
 
Subsidieverzoeken 
Er zijn 22 verzoeken tot financiële ondersteuning ontvangen. Van deze verzoeken zijn er 11 
toegewezen, altijd onder de voorwaarde dat er uitgekeerd wordt als de begroting rond is. De 
overige verzoeken werden afgewezen omdat de aanvraag buiten de doelstelling van de 
Stichting viel, of dat deze niet duidelijk genoeg geformuleerd was. 
 
In 2020 is voor € 23.231,- aan subsidies toegekend. 
Voor een totaal overzicht wordt verwezen naar het financieel jaarverslag 2020 (bijlage) en 
het overzicht van de gehonoreerde projecten 2005-2020 (bijlage). 
 
In onderstaande grafiek is het verloop van de goedgekeurde aanvragen weergegeven.  
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Representatie 
 
Het bestuur was vertegenwoordigd bij volgende gesponsorde activiteiten en projecten:  
Optreden van het Schützkoor, opening het “bakkershuisje” bij Huize Gaudeamus, 
muziekvoorstellingen in Huize Gaudeamus, Muziekimpuls van de basisschool Wereldwijs, in 
gebruikname bankje met naambordje van Hans van Hasselt in het van Boetzelaerpark. 
 
Financiën 
 
Het vermogen van de Stichting bedraagt per 31.12.2020 € 2.644.119  
 
Het bijgaand financieel jaarverslag geeft meer inzicht in de financiële staat van de Stichting. 
Daarnaast is het vermogensbeheeroverzicht 2020 van ABN AMRO MeesPierson toegevoegd 
waar de beleggingsportefeuille van de Stichting is ondergebracht. 
 
Nagedachtenis aan Hans van Hasselt. 
In november is een bankje met naamplaatje van Hans van Hasselt in het Van Boetzelaerpark 
officieel in gebruik genomen. 
 
Rooster van aan- en aftreden:  
Hendrike en Frans hebben te kennen gegeven nog 3 jaar bij te willen tekenen. 
 
 
 
 
Januari 2021,  
F.A. Poot, secretaris 


