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1. Voorwoord  
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Taxon Foundation. Stichting Taxon Foundation is 
opgericht op 20 maart 2020 te Leiden (statutaire zetel). Ons streven is om samen met 
buurtbewoners en andere leken hoogwaardig biodiversiteitsonderzoek te doen die 
natuurbescherming en -educatie, met name in stedelijke omgeving, ten goede komt.  
 
Dit plan geeft inzicht in:  
 

• Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de Stichting 
• Werkzaamheden (projecten) van de Stichting 
• Financiën 
• De manier waarop de Stichting geld werft 
• Het beheer van vermogen van de Stichting 
• De besteding van het vermogen van de Stichting 
• Het functioneren van het bestuur 

 
 
2. Algemene gegevens en bestuur 
 
Algemene gegevens 
 
Statutaire naam :   Stichting Taxon Foundation 
Organisatietype :   Stichting 
Opgericht :    20 maart 2020 
KvK nummer :   77691164 
Banknummer (IBAN) :  NL86TRIO0788935283 
Fiscaal nummer (RSIN) :  861100050 
Bezoekadres :    Rembrandtstraat, 2311 VW Leiden 
Telefoonnummer :   06 - 22030313 
Website :    www.taxonfoundation.com 
E-mail :    info@taxonfoundation.com 
Werkgebied :    Landelijk en internationaal 
Doelgroep(en) :   Volwassenen, kinderen, natuurliefhebbers 
 



Bestuur 
 
Naam :    Schilthuizen, Menno 
Geboortedatum en -plaats :  22-04-1965, Vlaardingen 
Titel :     Voorzitter 
Bevoegdheid :   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam :    Peeters, Norbert Gerard Jacobus 
Geboortedatum en -plaats :  16-04-1985, Oss 
Titel :     Secretaris 
Bevoegdheid :   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
Naam :    Bouma - Kuipers, Aglaia Mariska 
Geboortedatum en -plaats :  21-11-1970, Almelo 
Titel :     Penningmeester 
Bevoegdheid :   Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 
 
 
3. Missie, visie en ambitie 
 
Onze missie 
 
De missie van Stichting Taxon Foundation is het informeren van de samenleving op onder 
meer het gebied van biodiversiteit en taxonomie en voorts al hetgeen in de ruimste zin met 
één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. We leggen 
hierbij vooral de nadruk op wetenschappelijk hoogkwalitatief onderzoek aan de voor de leek 
minder toegankelijke groepen organismen (bv. insecten, slakken, mossen), zogenoemde 
cryptobiota. 
 
Onze visie 
 
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van excursies, 
cursussen en expedities, het doen van wetenschappelijk onderzoek aan biodiversiteit, en het 
publiceren van wetenschappelijke artikelen en boeken. 
 
Onze ambitie  
 
Onze ambitie is om de reikwijdte en intensiteit van het realiseren van deze doelstellingen te 
doen toenemen, in eerste instantie met lokale en landelijke projecten in Nederland, later 
hopelijk ook in het buitenland, in samenwerking met NGO's, scholen en academische 
instanties. We startten in het oprichtingsjaar 2020 en in 2021 met een aantal projecten in 
Nederland waarin we samen met buurtbewoners, scholen, burgerwetenschappers en andere 
geïnteresseerden biodiversiteitsinventarisaties uitvoerden, vooral in stedelijke omgeving: 
oude groengebieden zoals de boomgaard in Schalkwijk, privé-tuinen ("Expeditie Achtertuin") 
en vergeten stukjes stadsnatuur zoals het Spoorweghavenpad in Leiden. 
 
Hoewel de aard, diepgang en omvang van deze projecten sterk verschillen, zijn al onze 
projecten gekenmerkt door: 
 



1. Nauwe hands-on samenwerking tussen internationale biodiversiteits-experts en 
"gewone" deelnemers; 

2. "Extreme citizen science": we nemen de deelnemers mee in een zo groot mogelijk 
deel van het gehele wetenschappelijke traject: van concept tot en met 
wetenschappelijke publicatie; 

3. Het inrichten en gebruiken van een mobiel kwalitatief-hoog veldlaboratorium met 
goede microscopen, literatuur en DNA-faciliteiten, om de deelnemers kennis te laten 
maken met een zo realistisch mogelijk beeld van de natuurwetenschappelijke praktijk; 

4. Een intensieve media-campagne; 
5. Nazorg door ook na afloop van een project contact te houden met de deelnemers en 

hen te betrekken in de bekendmaking van wetenschappelijk belangrijke ontdekkingen. 
 
Op deze manier hopen we ook borging te genereren: deelnemers bouwen dankzij ons een 
netwerk op van gelijkgestemde natuurliefhebbers (zowel professionals als amateurs), en 
worden soms gestimuleerd om zelf amateurwetenschapper te worden, een biologiestudie te 
starten, een eigen natuurhistorische collectie op te bouwen of een eigen langlopend 
onderzoeksproject te starten. 
 
Voor onze projecten is financiering nodig, met name voor de volgende kostenposten: 
 

• Laboratorium- en veldapparatuur, en de verbruiksgoederen daarvoor 
• Reiskosten en verblijfskosten van deelnemers en experts 
• Maaltijden deelnemers en experts 
• Inhuur expertise 
• Opbouw en onderhoud natuurhistorische collecties voor demonstratie- en educatieve 

doeleinden 
• Mediacampagnes (foto, video) 
• Publicatiekosten wetenschappelijke artikelen 
• Huur van opslag- en werkruimten 

 
Voor het bekostigen van deze posten vragen we financiële steun aan bij diverse geldschieters, 
namelijk: 
 

• De kleinere, vaak lokale private fondsen en stichtingen voor natuur, buurtprojecten 
etc. 

• De grotere, ook internationale fondsen voor natuuronderzoek en citizen science 
• Projectsubsidies door lokale overheden (gemeenten, provincies) 
• Private donoren (individuen) 
• Sponsoring door bedrijven 
• Door deelnemers zelf opgezette initiatieven voor crowdfunding 

 
Ook is het onze ambitie om via deze weg de cryptobiota een stem te geven in het debat over 
natuurbescherming. Maar al te vaak wordt natuurbeheer gebaseerd op enkele soortenarme 
dier- en plantengroepen die weliswaar charismatisch zijn, maar slechts een kleine fractie van 
de biodiversiteit vertegenwoordigen. Door onze projecten ontsluiten we de veel 
soortenrijkere groepen voor het algemene publiek en maken duidelijk dat natuurbeheer dat 
zich focust op het gehele ecosysteem in plaats van op een klein aantal geliefde soorten, 
uiteindelijk effectiever en ecologisch beter te verantwoorden zal zijn. Tevens verwachten we 
dat op den duur, door het vergroten van kennis en aandacht, ook deze cryptobiota aan 



charisma zullen winnen (zoals al eerder gebeurde met bv. springspinnen, vuurvliegjes en 
bepaalde groepen springstaarten). 
 
 
5. Doelgroep en betrokkenheid doelgroep 
 
Beschrijving doelgroep 
 
De kern van onze doelgroep zijn leden van het algemene publiek die natuurliefhebber zijn en 
begaan zijn met het lot van de natuur in hun omgeving, geïnteresseerd in biodiversiteit en 
natuurwetenschap maar niet per se biologisch onderlegd zijn. In principe zijn dit volwassenen 
van alle leeftijden. Een tweede doelgroep vormen kinderen en scholieren. In eerste instantie 
proberen we hen via de eerste doelgroep te bereiken (deelnemers nemen vaak andere 
gezinsleden mee), maar we voorzien dat we op kleinere schaal ook activiteiten kunnen gaan 
ontwikkelen die specifiek op kinderen en jongvolwassenen gericht zijn. De laatste, eveneens 
indirecte doelgroep zijn de lokale beleidsmakers. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor het 
uiteindelijke lot van de stadsnatuurterreinen waar we onze projecten op richten en dienen dus 
actief bij de uitvoering of de resultaten betrokken te worden. In sommige gevallen zal dit 
gebeuren via de deelnemende buurtbewoners, in andere gevallen zullen activiteiten voor 
buurtbewoners gefinancierd worden door lokale overheden en op die manier wordt deze 
derde doelgroep betrokken bij de uitvoering en de toepassing van de resultaten op de lange 
termijn. 
 
Betrokkenheid doelgroep 
 
Volgens de principes van "extreme citizen science" wordt de eerste doelgroep (volwassen, in 
natuur en wetenschap geïnteresseerde deelnemers) al in een zo vroeg mogelijk stadium (dus 
vaak al in de conceptfase) van een onderzoeksproject betrokken. In het ideale geval werken 
de experts van Stichting Taxon Foundation en de deelnemende "leken" samen in alle 
opeenvolgende fasen van een project, dus 
  

i. ontwikkelen en formuleren vraagstelling en doel;  
ii. schrijven van plan van aanpak;  

iii. aanvragen en veiligstellen van financiering;  
iv. inrichten tijdspad van het project;  
v. opstellen van een programma en lijst van deelnemers;  

vi. uitvoeren veldonderzoek;  
vii. uitvoeren laboratoriumonderzoek;  

viii. verslaglegging en publiciteit;  
ix. toepassen in beheer en bescherming; en  
x. nazorg en/of opvolging.  

 
In de praktijk kan het echter voorkomen dat met name onderelen (i), (ii), (vii) en (viii) meer 
in handen van Stichting Taxon Foundation zullen liggen en onderdelen (ix) en (x) meer in 
handen van de lokale deelnemers. Niettemin is het streven altijd om voor een zo lang 
mogelijk deel van het gehele traject gezamenlijk op te trekken. Dit vergroot de kans op het 
bereiken van de natuureducatieve doelstellingen en ook de betrokkenheid van de deelnemers 
gedurende het project, omdat het een gevoel van 'eigenaarschap' creëert. 
 
 



6. Vrijwilligers en studenten 
 
Op de korte termijn van de eerste jaren van activiteiten verwacht Stichting Taxon Foundation 
nog niet financieel in staat te zijn betaalde werknemers in dienst te nemen (hoewel dit op de 
langere termijn niet uit te sluiten valt). Niettemin zal naast de bestuurleden voor het uitvoeren 
van de projecten wel behoefte zijn aan personen die langdurig (minstens enkele maanden) 
bereid zijn werkzaamheden voor de projecten van de Stichting uit te voeren. Daarom zullen 
waar mogelijk vrijwilligers en studenten worden ingezet. Het zal hierbij vooral gaan om de 
volgende werkzaamheden: 
 

• logistieke hand- en spandiensten 
• contacten met de pers 
• laboratoriumassistentie 
• uitsorteren en etiketteren van verzameld materiaal 
• collectiebeheerswerkzaamheden 

 
Naast deze breed inzetbare vrijwilligers beoogt de Stichting ook haar netwerk van 
gespecialiseerde (zowel professionele als amateur-) biodiversiteitsexperts verder uit te 
breiden, zodat voor activiteiten en projecten relatief gemakkelijk experts te vinden zijn die 
bereid zijn mee te doen om tijdens of na een project kostenloos expertise te leveren over een 
bepaalde groep van organismen.  
 
 
7. Financiële prognose 2021-2022 
 
Om de doelen van Stichting Taxon Foundation te realiseren is vermogen nodig. Er wordt 
uitgegaan van baten en lasten, om de prognose inzichtelijk te maken. Onderstaand een 
overzicht: 
 
Prognose over 2021 & 2022    2021 & 2022 
 
Verwachte inkomsten - Baten * 
Donaties, subsidies, fondsen en sponsors   €  100.000,- 
       --------------- 
Resultaat      €  100.000,- 
 
Verwachte uitgaven - Lasten 
Inhuur expertise      €    20.000,- 
Huisvestingskosten     €    10.000,- 
Algemene kosten      €    20.000,- 
Reis- en verblijfkosten      €    20.000,- 
Apparatuur      €    10.000,- 
Verbruiksgoederen     €    10.000,- 
Wervingskosten      €    10.000,- 
       --------------- 
Totaal Lasten      €  100.000,- 
 
De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. 
 
 
 
 
 



Jaarrekening, balans en jaarverslag 
 
De Stichting is in maart 2020 opgericht. Voor het resterende deel van dat jaar zijn 
jaarrekening, balans en jaarverslag beschikbaar op de website www.taxonfoundation.com. 
Ook zullen hier de jaarverslagen van 2021 en later geplaatst worden. 
 
 
8. De manier waarop de Stichting geld werft 
 
De stichting wil geld verwerven voor haar activiteiten door: sponsoring, donaties, giften en 
subsidies. De werving van geld gebeurt door het aanvragen van subsidiegelden bij regionale, 
landelijke en internationale fondsen en, waar van toepassing, ook bij gemeenten, provincies 
en andere overheden. Daarnaast poogt de Stichting ook bedrijven of andere private 
geldschieters ertoe te bewegen een activiteit of de Stichting als geheel te sponsoren. Met 
name bij projecten die door buurtbewoners worden geïnitieerd, tenslotte, is het mogelijk dat 
de deelnemers zelf een crowdfundingsactie opzetten en het project daaruit wordt 
gefinancierd. In onderstaand overzicht van de typen financiële bijdragen is de aard daarvan 
expliciet gemaakt. 
 

• Bij sponsoring gaat het om een zakelijke overeenkomst tussen een sponsor en een 
gesponsorde waarbij de sponsor de gesponsorde financieel of materieel ondersteunt 
en de gesponsorde daarvoor een duidelijk omschreven tegenprestatie levert. Bij 
sponsoring wordt een sponsorcontract afgesloten. 

• Donateurschap. Individuen of instellingen kunnen op periodieke basis geld doneren 
aan de Stichting voor het realiseren van haar doelstellingen. 

• In het geval van giften is de donatie in principe eenmalig. 
• Subsidies: financiële bijdrage van de overheid of fondsen en stichtingen, gewoonlijk 

bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en 
voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden. 

 
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. 
 
 
9. Aanvraag ANBI status 
 
Een aanvraag tot ANBI-status van Stichting Taxon Foundation is momenteel in behandeling. 
In het geval van toekenning houdt deze in dat de Stichting bij de Belastingdienst 
geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer informatie over deze 
status is te vinden via 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzon
dere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algeme
en_nut_beogende_instellingen. Bij deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut 
beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften 
(inkomsten-en vennootschapsbelasting) van kracht. Dit betekent dat personen en instellingen 
die Stichting Taxon Foundation met een gift of een periodieke donatie ondersteunen deze 
uitgave mogen aftrekken voor de inkomstenbelasting. Overige eigenschappen van ANBI-
status zijn:  
 

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en 
schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. 



• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger 
geen schenkbelasting te betalen. 

• Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting. 
• Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden 

een gift aan een ANBI. 
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting. 
• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur 

en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. 
• Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek. 

 
Om aangewezen te worden als ANBI voldoet de Stichting aan alle volgende voorwaarden: 
 

• De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. 
• De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen 

winstoogmerk. 
• De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen 

aan de integriteitseisen. 
• De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van 

de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van 
gescheiden vermogen. 

• De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het 
werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 

• De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 
vacatiegelden. 

• De Stichting heeft een actueel beleidsplan. 
• De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 
• Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met 

een soortgelijk doel. 
• De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. 
• De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 

 
 
10. Het beheer en de besteding van het vermogen 
 
Stichting Taxon Foundation voert een administratie waaruit blijkt welke bedragen er per 
persoon aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn 
uitgegeven aan het werven van geld en aan het beheer van de instelling. Ook voor alle andere 
kosten wordt aard en omvang bijgehouden. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 
januari van een jaar tot en met 31 december van hetzelfde jaar) worden de boeken afgesloten 
door de penningmeester. Op basis daarvan worden de jaarstukken opgesteld. Het bestuur 
beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening, en 
dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd 
op de website. 
 
 
 
 
 



11. Communicatie 
 
Jaarlijks informeert Stichting Taxon Foundation haar doelgroep over de ondernomen en 
geplande activiteiten en projecten middels een financieel jaarverslag en een inhoudelijk 
jaarverslag. Het financiële jaarverslag geeft, in cijfers uitgedrukt, de prestatie van de stichting 
in het betreffende jaar weer. In het inhoudelijk jaarverslag worden beknopt de aard en het 
verloop van de activiteiten opgesomd die zijn uitgevoerd in dat jaar. Bovendien worden 
nieuwsberichten verspreid via de sociale-mediakanalen van de Stichting. Ook wordt de 
informatie op de website meerdere malen per jaar up-to-date gemaakt. 
 


