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INLEIDING

Stichting Oog op de Natuur is het fonds

Fotografen kunnen ons een spiegel

voor beeld met impact. De stichting is in

voorhouden door het belang en de urgentie

2019 opgericht om Nederlandse

om de natuur te beschermen in beeld te

fotografen met een bijzondere blik op de

vatten. Het realiseren van fotografische of

natuur financieel te ondersteunen. Door

multidisciplinaire projecten kost echter vaak

middel van de jaarlijkse beurzen maken

veel tijd en geld. De stichting maakt met de

we belangwekkende beeldverhalen over

beurzen onmisbare projecten mogelijk die

de natuur mogelijk.

anders het licht niet zouden zien.

Het startkapitaal is afkomstig uit de erfenis
van Betty Kruit, die Stichting Oog op de
Natuur in haar testament als erfgenaam
benoemde. Betty was de moeder van
Marius van der Sandt, een Nederlandse
natuurfotograaf die op 20-jarige leeftijd
door een tragisch ongeval om het leven
kwam. We zijn Betty zeer dankbaar voor
haar genereuze bijdrage aan de
Nederlandse natuurfotografie. We zetten
ons met hart en ziel in om haar droom te
verwezenlijken.

Na een periode van voorbereiding kon de
stichting in 2021 daadwerkelijk van start gaan
met haar belangrijkste activiteit: het
verstrekken van beurzen aan fotografen met
relevante projecten over de natuur of de
relatie tussen mens en natuur.
Daarnaast heeft de stichting dit jaar de
interne organisatie versterkt en
geprofessionaliseerd en gewerkt aan de
verbetering van de externe communicatie en
presentatie. In dit eerste volledige jaarverslag
blikken we terug op het jaar 2021.

De stichting ziet beeld – in het bijzonder

Op de volgende pagina's vindt u

fotografie – als een krachtig instrument om

achtereenvolgens:

mensen bewust te maken van de

- Organisatie (pagina 2)

schoonheid, de waarde en de

- Beurzen (pagina 3)

kwetsbaarheid van de natuur en de rol die

- Projecten (pagina 4)

de mens daarin speelt.

- Voorbereiding 2022 (pagina 10)
- Jaarrekening (pagina 11)
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ORGANISATIE

Bestuur

Vergoten slagkracht

Aan het begin van het jaar heeft de

Naar aanleiding van deze keuzes is de inhuur

stichting het bestuur kunnen versterken

van coördinator Theo Bosboom uitgebreid

met een vierde bestuurslid, Arjan Klopstra.

voor de jaren 2021 en 2022, hetgeen samen

Daarmee bestaat het bestuur uit de

met de komst van bestuurslid Arjan Klopstra

volgende personen:

de slagkracht van de stichting flink heeft

Voorzitter: Patrick van Domburg,
burgemeester van IJsselstein
Secretaris: Margreth Hulswit, manager
Kraamzorg Zuid-Gelderland
Penningmeester: Arjan Klopstra,
zelfstandig projectmanager Natuur &
Samenleving
Algemeen lid: Sebastiaan Barten,
advocaat Spigt Dutch Caribbean

vergroot.
Huisstijl en website
De stichting heeft in 2021 met behulp van
een extern bureau een nieuwe huisstijl, een
nieuw logo en een nieuwe website
gerealiseerd en in gebruik genomen.
Hierdoor heeft de externe communicatie van
de stichting een veel professionelere
uitstraling.

Het bestuur heeft in 2021 drie keer

Financiën

vergaderd: in maart, juli en in november.

Tevens is gewerkt aan het (verder) opzetten
van de financiële administratie en is er advies

Ambities en strategie

ingewonnen omtrent het op verantwoorde en

De stichting heeft begin 2021 de ambities

duurzame wijze van beleggen van een deel

en strategie voor de komende twee jaar

van het vermogen van de stichting, om te

vastgesteld. De inzet van de eerste jaren is

voorkomen dat dit vermogen door inflatie,

vooral gericht op het opbouwen van een

negatieve rente en bankvergoedingen in

portfolio van ondersteunde projecten, het

waarde vermindert. Dit advies is

versterken van de eigen organisatie, het

overgenomen door het bestuur, waardoor er

opbouwen van naamsbekendheid en het

in 2022 een aanvang kan worden genomen

uitwerken van een meerjarenstrategie

met beleggen.

gericht op de periode 2023-2027.

PAGINA 03

BEURZEN

Beurzen 2021

Winnaars 2021

De beschikbare financiën wenden we aan

De commissie heeft uiteindelijk vijf winnaars

voor het ondersteunen van fotografen bij

geselecteerd. Het betreft de volgende

het realiseren van belangwekkende

fotografen: Anoek Steketee, Jan Vermeer,

verhalen over de natuur. Hiertoe hebben

Sabine Grootendorst, Xiaoxiao Xu en Jan van

we ieder jaar vijf beurzen beschikbaar. Via

IJken. De projecten van deze fotografen laten

een inschrijfformulier was het mogelijk tot
31 maart 2021 een aanvraag voor een beurs
de doen. We waren verheugd over de
ontvangst van maar liefst 69 beursaanvragen. Dit was een onverwacht hoge
score voor de eerste editie. Dit is mede te
danken aan de aandacht die tijdschriften als
National Geographic magazine en
Natuurfotografie magazine aan de beurzen
hebben geschonken, naar aanleiding van
persberichten die we hebben verstuurd.

het belang van natuur en natuurbescherming
zien en vragen aandacht voor belangrijke
thema’s. De varkensstallen in Nederland,
smeltende gletsjers in Tibet, de komst van de
wolf, het verdwijnen van de rijkdom aan
paddenstoelen en de onzichtbare waarde van
plankton, ieder op zijn eigen wijze vertellen
de projecten belangrijke verhalen over de
natuur.
Voortgang projecten 2021
Met alle winnende fotografen is een

Ook de hoge kwaliteit en de grote

overeenkomst gesloten, waarin mede is

diversiteit van de projectaanvragen viel op.

afgesproken dat de stichting beelden ter
beschikking krijgt van de fotografen ter

Shortlist

promotie van haar activiteiten. Op één

Door middel van een voorjurering werd

fotograaf na (Xiaoxiao Xu), die door

het aantal aanvragen teruggebracht tot een

reisbeperkingen haar project moest

shortlist van de 20 meest kansrijke

uitstellen, zijn alle fotografen in 2021 gestart

projecten. Deze zijn uiteindelijk integraal

met hun project. Twee fotografen (Jan van

beoordeeld door de door stichting

IJken en Jan Vermeer) hebben hun project

ingestelde toetsingscommissie, bestaande

aan het einde van 2021 bijna afgerond. Beide

uit: Aart Aarsbergen, Diana Bokje, Theo

projecten hebben zich in een uitgebreide

Bosboom, Bart Siebelink en Jeroen
Toirkens.

mediabelangstelling mogen verheugen.
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PROJECTEN

Toegekende projecten 2021
Anoek Steketee - The Wanderer
Jan Vermeer - Paddenstoelen, onmisbare wonderen der natuur
Sabine Grootendorst - Varkensstal Nederland
Xiaoxiao Xu - Tibetaanse gletsjers
Jan van IJken - Planktonium
Op de volgende pagina's worden de projecten nader toegelicht.

The Wanderer
Anoek Steketee
The Wanderer is een muzikale roadtrip in de voetsporen van de wilde wolvin Naya die, op zoek
naar een eigen plek en een partner, de mens ontmoet. Het project bestaat uit een ruimtelijke
presentatie met fotografie, film en een interactieve muziekvideo; een samenwerking met componist /
singer-songwriter Roald van Oosten.
The Wanderer is geïnspireerd op de fascinerende, epische reis van de gezenderde wolvin Naya. De
Duitse wolvin doorkruiste Nederland in 2017, waarna ze spoorloos verdween in België. Het project
vertelt ook een breder verhaal over de tegenstrijdigheid tussen het diepgewortelde menselijke
verlangen naar vrijheid en ongerepte natuur enerzijds en onze controlezucht over de onvoorspelbare
elementen in onze samenleving anderzijds.
Via de wolvin toont The Wanderer een speels portret van de uiteenlopende bewoners en gebruikers
van het cultuurlandschap, die misschien wel meer met elkaar gemeen hebben dan op het eerste
gezicht lijkt.

Paddenstoelen, onmisbare wonderen der natuur
Jan Vermeer
Dit project gaat over paddenstoelen. Het zijn geen planten en ook geen dieren. Ze kunnen er ineens
staan, in volle glorie, en zijn ook zo weer verdwenen. Paddenstoelen, die mysterieuze verschijningen
in het bos of op het land, zijn fascinerend en grillig. Niet voor niets worden ze in verband gebracht
met hekserij en bijgeloof. Ze hebben vaak sprookjesachtige of onheilspellende namen zoals
elfenbankje, toverchampignon, satansboleet of duivelsei.
Nederland kent ongeveer zesduizend soorten paddenstoelen. Helaas neemt hun aantal snel af. Door
de uitstoot van stikstof worden onze bodems steeds voedselrijker, terwijl paddenstoelen juist gedijen
in een voedselarm milieu. De rijkdom die we hebben, neemt elke dag zienderogen af.
Natuurfotograaf Jan Vermeer, doorkruiste de hele wereld voor zijn prachtige fotowerk. Tijdens de
coronapandemie kreeg hij oog voor de kleine wonderen die zich in zijn eigen achtertuin voltrokken.
Hij raakte onder de indruk van de esthetiek van deze fascinerende zwammen en besloot de mooiste
vast te leggen in het fotoboek Paddenstoelen, onmisbare wonderen van de natuur. Paddenstoelen als
kunst. Abstracte schilderijen, zo uit de leven gegrepen.

Varkensstal Nederland
Sabine Grootendorst
Momenteel werkt Sabine Grootendorst aan haar project ‘Varkensstal Nederland’. Deze titel vat
krachtig een urgent probleem in ons land bij de kraag. Nederland heeft met driehonderd varkens per
vierkante kilometer namelijk de hoogste concentratie vleesvarkens ter wereld.
Er leven dus heel veel varkens in ons kleine landje. Toch heeft het grootste deel van de Nederlandse
bevolking nog nooit een vleesvarken gezien. Laat staan een heleboel. Grootendorst begint aan een
enorme opdracht. Ze is van plan om alle vierduizend varkensstallen in ons land te fotograferen en
daarmee meer mensen bewust te maken van de enorme aantallen vleesvarkens waarmee wij
dit land delen.

Tibetaanse gletsjers
XiaoXiao Xu
Tibetaanse gletsjers is een fotografisch onderzoek naar de smeltende Tibetaanse gletsjers. Fotograaf
XiaoXiao Xu wil verhalen opdiepen van gletsjers, bergen en de bijzonder traditionele bevolking die
er woont. Het Tibetaans plateau staat bekend als de “Derde Pool” van de wereld vanwege de grote
ijsvoorraden in het gebied. Door klimaatverandering slinken de gletsjers echter sneller dan waar ook
ter wereld.
Kernvragen in dit project
Hoe beïnvloeden menselijke activiteiten de gletsjers? En hoe wordt het leven van de mens
beïnvloed door de smeltende gletsjers?
Op welke ingrijpende wijze verandert deze interactie tussen mens en natuur de aard van de
bergen?
Wat betekenen deze veranderingen voor de 240 miljoen mensen die in de bergen wonen?
Hoe bedreigen ecologische rampen het lot van de Tibetanen en mensen buiten Tibet?

PLANKTONIUM
Jan van IJken
PLANKTONIUM bestaat uit een fotoserie en een korte film over de verborgen schoonheid en het
belang van microscopisch plankton. Weinig mensen zijn zich bewust van deze talrijke en zeer
diverse minuscule wezentjes die in elk water te vinden zijn.
Het plantaardige plankton neemt de helft van alle zuurstof op aarde voor haar rekening, net zoveel
als alle planten en bomen op het land. Daarnaast speelt deze soort plankton een belangrijke rol in de
CO2 opslag. Het dierlijk plankton vormt de basis van de voedselketen in zee.
Plankton wordt wereldwijd bedreigd door klimaatverandering. De organismen ogen buitenaards
met hun bizarre vormen en structuren. Daarom fotografeert en filmt Jan van IJken het plankton als
een ruimtereis door een onbekend universum onder water.
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VOORBEREIDING
2022
Evaluatie beursronde 2021

Vooruitblik komende jaren

Na afronding van de eerste editie van de

In 2022 zal de stichting verder werken aan

beurzen heeft de stichting in het najaar van

het uitbouwen van het portfolio van

2021 een evaluatie uitgevoerd om te kijken

projecten en het versterken van de eigen

hoe de opzet en uitvoering van de beurzen

organisatie. Voor de verdere toekomst van de

nog verder verbeterd kunnen worden.

stichting en haar werkzaamheden doet het

Daaruit is een aantal aanbevelingen naar

bestuur eind 2022 een voorstel voor een

voren gekomen, die door het bestuur zijn
overgenomen en daarna zijn verwerkt in de
nieuwe editie van de beurzen, die begin
januari 2022 van start is gegaan. Het betreft
onder meer het vereenvoudigen en
digitaliseren van de aanvraagprocedure,
waardoor zowel het indienen van een
aanvraag als het jureren ervan eenvoudiger
wordt.

meerjarenvisie, gericht op continuiteit van
werkzaamheden en het leveren van een
langdurige bijdrage aan fotografen en
beeldmakers en het realiseren van
beeldprojecten met impact.

PAGINA 11

JAARREKENING 2021

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
2021

2020

Ontvangen schenkingen

€ 475

€ 74.761

Totaal

€ 475

€ 74.761

Toekenning beurzen

€ 53.000

€0

Coordinator

€ 10.890

€0

Oprichtingskosten

€0

€7

Bestuur en administratie

€ 1.327

€ 424

Advieskosten

€ 4.130

€ 18

Communicatie

€ 10.539

€0

Totaal

€ 79.886

€ 449

Bankkosten

€ 1.717

€ 0

Saldo van baten en lasten

€ -81.128

€ 74.312

Baten

Lasten
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JAARREKENING 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
31 december 2021

31 december 2020

Vorderingen

€0

€ 222.398

Liquide middelen

€ 613.840

€ 438.772

Totaal

€ 613.840

€ 661.170

Eigen vermogen

€ 577.240

€ 659.545

Reservering Beurzen

€ 36.600

€0

Nog te betalen kosten

€0

€ 1.625

Totaal

€ 613.840

€ 661.170

Activa

Passiva

