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Inleiding
Ter nagedachtenis aan Wim Ruitenbeek is op 21 november 2017 de naam van de Stichting
Uitgeverij SVN veranderd in de Stichting Wim Ruitenbeek Fonds, afgekort WRF.

In Noord-Holland was Wim Ruitenbeek echte spin in het vogel-web. Hij was bijvoorbeeld
medeoprichter van de Stichting Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN; hij was
daarvan jarenlang voorzitter. Hij stond ook aan de wieg van het vogeltijdschrift de Pieper, dat
werd uitgegeven in de periode 1961-1980 en dat later overging in de Graspieper (1981-2001)
met in de redactie Fred van Vliet en Marco Witte. Hij was tevens medeoprichter van de opvolger
van de Graspieper, het tijdschrift “Tussen Duin en Dijk”. Van beide tijdschriften was hij de eindredacteur.

Verder heeft hij o.a. een belangrijke rol gespeeld bij de uitgave van het boek “Weidevogels in
Noordhollands Noorderkwartier” uit 1982 en de beide Noord-Hollandse Broedvogelatlassen van
de SVN, die in 1990 en 2010 uitkwamen.
Ook voor Sovon heeft hij veel betekend. Zo heeft hij twee termijnen in de ledenraad gezeten. Bij
de aanloop van de Vogelatlas meldde hij zich direct aan, samen met Kees Scharringa, om
atlasdistrict coördinator voor de beide Noord-Hollandse districten te worden. Helaas moest hij
bedanken voor deze functie, omdat hij door zijn ziekte niet zeker was of hij deze taak wel zou
kunnen volbrengen. Dat was Wim ten voeten uit: -je doet iets goed of je doet het niet-.
Zaterdag 1 augustus 2015 is Wim Ruitenbeek op 71-jarige leeftijd overleden.
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1. Doelstelling
De stichting heeft als doel het voor wetenschappelijke doeleinden en ten dienste van vogel- en
natuurbescherming, verzamelen, vastleggen en verspreiden van gegevens, zulks in
samenwerking met en overeenkomstig met de doelstellingen van de Vereniging Samenwerkende
Vogelwerkgroepen Noord-Holland SVN.
Vogelwerkgroepen en andere natuurorganisaties, al dan niet aangesloten bij de Vereniging
Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland en hun leden en andere particulieren kunnen
een beroep doen op een financiële bijdrage uit het Wim Ruitenbeek Fonds.

2. Huidige Situatie
De Stichting Wim Ruitenbeek Fonds is per 21 november 2017 ontstaan door statutenwijziging
van de Stichting Uitgeverij SVN. Hierdoor zijn de financiën van de voormalige Stichting Uitgeverij
SVN nu ondergebracht in de Stichting Wim Ruitenbeek Fonds. Zodoende zijn er middelen
beschikbaar voor het nastreven van de beoogde doelstellingen.

3. Strategie
De strategie van het WRF is het minimaal in stand houden van voldoende middelen voor het
eens in de ca 15 jaar uitgeven van de Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels en daarnaast
het maximaal genereren en benutten van de meerdere middelen ten dienste van het
maximaliseren van het bereiken van de doelstelling.

1. Werven en besteden van middelen
a) Het minimale instandhoudingskapitaal van het WRF is 30.000 euro. In geval dat het saldo
onder dit bedrag komt, neemt het Bestuur actief maatregelen om het minimum
instandhoudingskapitaal weer te herstellen.
b) Het meerdere boven het minimum instandhoudingskapitaal wordt actief ingezet voor het
bereiken van de doelstellingen van het WRF.

c) Fondsenwerving wordt actief nagestreefd door het onder de aandacht brengen van het
WRF en haar doelstellingen aan/bij particulieren, waarbij ook schenkingen en legaten tot
de mogelijkheden behoren. Ook zal worden overwogen om formele donateurs te werven.
In dit kader wordt gekeken naar een nieuwsbrief, naamsvermelding, etc. Ook wordt
gekeken naar de voor- en nadelen van het nastreven van de ANBI status. In beginsel
zoeken en/of accepteren we geen gelden van het bedrijfsleven om onafhankelijkheid te
waarborgen. Het Bestuur van het WRF heeft het eindoordeel wat betreft het eventueel
wel/niet accepteren van giften, donaties en een donateurschap.
2. Werven van projecten

a) Het Bestuur geeft actief bekendheid aan het WRF en haar beleid om het gebruik van de

benoemde middelen voor het bereiken van de doelstelling in te zetten. Ze doet dit zeker
tijdens Algemene Vergaderingen van de Vereniging SVN en via de website van het WRF.
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4. Organisatie
a. Naam: Stichting Wim Ruitenbeek Fonds (WRF)
Fiscaal nummer

: 009038619

Kamer van Koophandel

: 41231922

Postadres

: Pimpernel 3 1902 JJ Castricum

E-mail

: secretaris@wimruitenbeekfonds.nl

b. Bestuur
Voorzitter

: dhr. J. Stapersma

Secretaris

: dhr. H. van der Leest

Penningmeester

: dhr. G.C. Hund

Bestuurslid

: mevr. L. Staal

Bestuurslid

: dhr. C.J.G. Scharringa

Bestuurslid

: mevr. H. Nool

c. Vergoeding Bestuursleden
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

5. Financiën
a. Kosten van het WRF
De kosten van de stichting bestaan uit:
Kantoorkosten en eventuele declaraties van bestuursleden ter vergoeding van gemaakte
onkosten direct gerelateerd aan de stichting.
Verder heeft de stichting geen kosten aan personeel.

b. Baten van het WRF
De baten van de stichting bestaan uit:
– Rente op het beschikbare kapitaal
– Donaties
– Giften
– Legaten
– Eventuele winst van uitgave van publicaties in eigen beheer (b.v. een atlas) na verrekening van
de daarmee gemoeide kosten.
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6. Activiteiten gerealiseerd
(Tot 21-11-2017 door Stichting Uitgeverij SVN); en niet uitputtend
•

Uitgave Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels 1990

•

2005 Vogelwerkgroep Alkmaar, bijdrage publicatie

•

2008 Vogelwerkgroep Den Helder, boek “Vogels in de Noordkop”

•

2010 Vogelwerkgroep Amsterdam, boek “Vogelen in Amsterdam”

•

2010 Uitgave “Atlas van de Noord-Hollandse Broedvogels 2010’

•

2015 Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, bijdrage boek “Vrije vogels”

•

2015 Vogelwerkgroep Alkmaar, bijdrage boek “Broedvogels Alkmaar 2013-2014”

•

2016 Bijdrage Themanummer uitgave Tussen Duin & Dijk “Wintervogels”
Een meer gedetailleerd beeld van de activiteiten van het WRF kan worden gevonden in
de notulen van de bestuursvergaderingen en de halfjaarlijkse Algemene Vergaderingen
van de Vereniging SVN en de Stichting SVN.
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