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STICHTING HUGO DE VRIES-FONDS

Beleidsplan 2018 - 2023
De Stichting Hugo de Vries-fonds is opgericht te Amsterdam bij akte van 26 juni 1913. De stichting beoogt het bevorderen van de botanie in de breedste zin van het woord en de instandhouding van de nagedachtenis aan Hugo de Vries.

Doelstellingen
De doelstellingen van het fonds zijn het verstrekken van subsidies voor:
- het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, educatie en publicaties op het gebied
van de botanie.
- het in herinnering houden van het werk en de persoon van Hugo de Vries.
Dit laatste gebeurt o.a. door steun (in samenwerking met KNBV en NIBI) aan de jaarlijkse Hugo
de Vries-prijs voor het beste proefschrift op het gebied van de botanie.

Werkzaamheden van de stichting
Bestuurlijk overleg
Het stichtingsbestuur komt tenminste eenmaal per jaar samen voor de goedkeuring van het
jaarverslag, de opstelling van een begroting en de bespreking van het te voeren beleid. Het
be-stuur bestaat uit tenminste drie personen. De werkzaamheden van de stichting zijn zonder
winstoogmerk. De bestuursleden ontvangen voor hun beleidsbepalende werkzaamheden geen
financiële beloning anders dan een onkostenvergoe-ding.

Beoordeling van aanvragen en het verstrekken van subsidies
Subsidies worden uitsluitend gegeven voor projecten die vallen binnen de doelstellingen van
de stichting en beslaan:
-

kosten verbonden aan het verzamelen van onderzoeksmateriaal of veldgegevens,
kosten verbonden aan onderzoek aan buitenlandse universiteiten
kosten van buitenlandse gastonderzoekers aan een Nederlandse instelling of
universiteit,
kosten voor gastdocenten,
kosten voor wetenschappelijke documentatie, bezoek aan congressen en symposia,
educatieve projecten, wetenschappelijke en educatieve publicaties.

Prioriteit krijgen projecten/activiteiten die zonder de steun van het fonds niet uitgevoerd zouden kunnen worden, zoals die van botanici die (nog) geen aanstelling hebben in hun veld van
specialisatie, amateurbotanici en rechtspersonen als stichtingen of verenigingen werkzaam op
het gebied van de plantkunde.
In het algemeen wordt géén steun gegeven voor of aan:
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-

loon- of salariskosten van de onderzoeker,
aanvragen die betrekking hebben op kosten die reeds zijn gemaakt,
onderzoek in het kader van een universitaire opleiding, zoals bijvoorbeeld stages in het
kader van een masteropleiding,
onderzoekers die in het kader van een promotieonderzoek een aanstelling hebben bij
een universiteit of bij NWO.

Activiteiten die behoren tot de reguliere taken van universiteiten of NWO worden alleen in uitzonderingsgevallen ondersteund. Gewoonlijk bedragen subsidies enige honderden tot enkele
duizenden euro’s. Er wordt naar gestreefd de subsidieaanvragen binnen zes weken af te handelen.

Aanvraagprocedure
Subsidieaanvragen worden gedaan via het aanvraagformulier op de website en door het bestuur van de stichting gedurende het gehele jaar beoordeeld.
Een aanvraag dient in ieder geval te bevatten: een gemotiveerd projectvoorstel, een integrale
begroting en een curriculum vitae van de aanvrager.
Binnenkomende subsidieverzoeken worden verzameld door de secretaris en voorgelegd aan de
overige bestuursleden. De beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats via overleg per email, zo nodig ook per telefoon of door persoonlijk contact.
De subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van de kwaliteit van de onderzoeker of de
aanvragende instelling, de kwaliteit van de aanvraag, de helderheid van de vraagstelling, de
uitvoerbaarheid van het onderzoek binnen de gestelde tijd en met de beschikbare middelen.
Indien gewenst kan het bestuur advies vragen aan een externe deskundige of de aanvrager
verzoeken een deskundige referent voor te dragen. Dit zal met name gebeuren bij subsidieverzoeken van €3000,- of hoger

Hugo de Vries-prijs
De Stichting reikt in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging
(KNBV) en het Nederlands Instituut voor Biologen (NIBI) de jaarlijkse Hugo de Vries-prijs uit
aan de auteur van het beste proefschrift op botanisch gebied dat aan een Nederlandse
Universiteit is verdedigd. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een oorkonde. De KNBV en het
Fonds delen de kosten van de prijs en de receptie. Het NIBI verzorgt de promotie onder meer
door oproepen en mededelingen in haar vakblad BioNieuws.
De door hoogleraren voorgedragen proefschriften worden beoordeeld door een onafhankelijke
jury van deskundigen. De proefschriften worden geselecteerd met als belangrijkste criteria:
1)
2)
3)

de kwaliteit van het proefschrift, m.n. het innovatieve karakter van de studie en de kwaliteit en impact van de afzonderlijke artikelen,
de perspectieven voor de promovendus, blijkend uit de internationale uitstraling van de
promovendus en het proefschrift,
de vormgeving van het proefschrift.

De Hugo de Vries-prijs bedraagt momenteel € 5.000,-.
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Publiciteit
Het Hugo de Vries-fonds is van oudsher bekend bij Nederlandse wetenschappelijke instellingen
en verenigingen op botanisch gebied. Subsidies worden verstrekt onder de voorwaarde dat de
naam van het Hugo de Vries-Fonds in de publicaties wordt vermeld. Informatie over de mogelijkheden en voorwaarden voor subsidieverlening wordt op verzoek ook verstrekt door de secretaris. Het fonds is onder meer te vinden in het Elsevier Fondsendisk en de Nuffic beursopener. De stichting heeft een eigen website HugodeVriesfonds.nl. Op deze website wordt onder
andere gepubliceerd welke subsidies zijn verleend en worden ook de jaarrekeningen openbaar
gemaakt.

Financieel beheer
Fondsenwerving
Het kapitaal van de stichting is voortgekomen uit het legaat van mevrouw J.O.A. Roos VlasmanLingeman. Het legaat bestaande uit onroerend goed te Abcoude is in de zeventiger jaren van
de vorige eeuw verkocht en omgezet in effecten.
Het ligt niet in de bedoeling van de stichting actief aanvullende fondsen te verwerven. Het
fondskapitaal wordt geïndexeerd door de autonome groei van het vermogen.

Vermogensbeheer
Het vermogen van de stichting is geheel ondergebracht en in beheer bij de bank ABN AMRO
MeesPierson, afdeling Instituten & Charitas. De voorzitter en de penningmeester zijn tekenbevoegd. Beslissingen over de aan- en verkoop van effecten worden genomen door de penningmeester, na advies van de bank en waar nodig in overleg met het voltallige bestuur.
De Stichting voert een “groen” beleggingsbeleid en streeft er naar ethisch te beleggen in duurzame fondsen die zoveel mogelijk in lijn zijn met de doelstelling van de stichting.
De jaarrekening wordt opgemaakt door een erkende accountant. Sinds 2014 is dat Van Noort
Gassler & Co, kantoor Bloemendaal. De jaarrekeningen worden vastgesteld door de kascommissie die bestaat uit de bestuursleden. In het kader van financiële transparantie worden de
jaarrekeningen gepubliceerd op de website van de stichting.
In overeenstemming met de statuten zal bij opheffing van de stichting het kapitaal vervallen
aan de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen.
De stichting streeft er naar tenminste tweederde van de opbrengsten aan renten en dividenden te besteden aan subsidies. Eenderde is bestemd voor inflatiecorrectie.
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