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Inleiding 

De Stichting Paleontica heeft ten doel informatie over geologie en fossielen opbouwen en beschikbaar 
maken voor het grote publiek; de mogelijkheid bieden om te discussiëren en netwerken op te bouwen 
rond paleontologie en verwante onderwerpen; en contacten tussen amateurs en academici te 
stimuleren en faciliteren. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van 
een website met informatie en webforum, evenals de organisatie van paleontologische evenementen. 
Dit document omvat het beleidsplan van deze stichting.  

Missie, visie en strategie 

De Stichting Paleontica heeft als missie zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor de 
paleontologie en interactie tussen amateurs en academici te stimuleren en faciliteren. Daar deze twee 
groepen, amateurs en academici, tot nu toe vaak langs elkaar heen werken, terwijl zij veelal dezelfde 
passies en interesses hebben, en belang zouden hebben bij een innige samenwerking, is de Stichting 
Paleontica opgericht om bruggen te slaan tussen deze twee groepen. Op deze manier poogt de stichting 
zowel de hobby als de wetenschap op een hoger plan te tillen. Wij zijn van mening dat 
amateurs/verzamelaars een onmisbare bijdrage leveren aan wetenschappelijk paleontologisch 
onderzoek, en dat het faciliteren van contacten tussen verzamelaars en academici een positief effect 
heeft op dit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kunnen academici juist ook verzamelaars/amateurs 
begeleiden in hun hobby.  

Een van de kernpunten van de Stichting Paleontica is dat informatie over paleontologie laagdrempelig, 
gratis en vrij toegankelijk beschikbaar zou moeten zijn voor iedereen. De stichting is groot voorstander 
van de open access-beweging, die in de kern draait om het gratis online beschikbaar stellen van 
informatie. Een “bottom up”  benadering, waarbij de community zelf informatie aandraagt, en op die 
manier actief betrokken wordt, past binnen deze visie.  

De verschillende bestuursleden van de Stichting Paleontica waren ook vóór de oprichting van de 
stichting al actief bezig met deze missie, zij het in een informeel verband. De afgelopen jaren voerden zij 
al het dagelijks beheer van de website www.fossiel.net, en coördineerden zij al het paleontologische 
evenement PaleoTime-NL. Daar de omvang van deze activiteiten steeds verder toenam, en er 
verschillende andere activiteiten bijkwamen, was er behoefte aan een nieuwe, duidelijkere, en meer 
transparante structuur binnen de organisatie achter Fossiel.net en PaleoTime-NL. Om dit te formaliseren 
hebben wij op maandag 26 augustus, een stichting opgericht, de Stichting Paleontica. 

Volgens de statuten van de stichting dienen de activiteiten van de stichting, evenals ook partijen 
waarmee de stichting eventueel samenwerkt (onder ander voor samenwerking, sponsoring, reclame, 
etc), wetenschappelijk en ethisch verantwoord te zijn. Hierbij dient de stichting te handelen in de geest 
van de Belgische deontologische code voor aardwetenschappen 
(http://rawcst.mineralogie.be/code.html) en zal de stichting alleen samenwerken met andere partijen 
die dit ook doen.  

De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle activiteiten van de stichting zullen dan ook zo worden 
ingericht dat zij kostenneutraal zijn.  



Ook op de lange termijn hoopt de Stichting Paleontica een sleutelrol te kunnen spelen voor de 
paleontologie in Nederland en Vlaanderen. In een samenwerking met partijen met gelijkwaardige 
ambities, zoals de Paleobiologische Kring van Nederland en Vlaanderen, en de Belgische Vereniging voor 
Paleontologie, hoopt zij een stabiele bruggenbouwer te zijn tussen amateurs en academici.  

Doelstelling 

De doelstelling van Stichting Paleontica is het beschikbaar maken van informatie over geologie en 
fossielen en beschikbaar maken voor het grote publiek, en de mogelijkheid te bieden om te discussiëren 
en netwerken op te bouwen rond paleontologie en verwante onderwerpen; en contacten tussen 
amateurs en academici te stimuleren en faciliteren.  

Strategie 

Om deze doelstellingen te bereiken heeft de Stichting Paleontica de website www.fossiel.net 
overgenomen. Deze website bevat een grote hoeveelheid laagdrempelige, gratis toegankelijke 
informatie over geologie en paleontologie. De website wordt van informatie voorzien door “community 
driven content”, wat inhoudt dat de website door de community (verzamelaars, amateurs en academici) 
voorzien wordt van inhoud en informatie. Op deze manier ontstaat een interactieve website, waarin 
iedereen kan leren, bij kan dragen en mee kan doen.  

Om de interactie verder de stimuleren heeft de website ook een webforum. Op dit forum kunnen jong 
en oud, beginner en gevorderde en amateur en academicus elkaar ontmoeten, leren kennen en met 
elkaar in gesprek gaan. Door middel van nauwkeurig moderatie van het forum zal de stichting zorgen 
dat iedereen zich welkom voelt op het forum.  

Om de gemeenschap van verzamelaars, amateurs en academici verder met elkaar in contact te brengen, 
organiseert de Stichting Paleontica verschillende evenementen. De belangrijkste hiervan is PaleoTime-
NL, het grootste paleontologisch evenement van Nederland. Dit evenement, met onder andere een 
beurs, lezingen, preparatiedemonstraties, informatiestands, een posterwedstrijd en kinderactiviteiten, 
wordt één keer per jaar georganiseerd, op de tweede zaterdag van maart. De aankomende jaren zal 
PaleoTime-NL plaatsvinden in Harderwijk (Nederland). Om dit evenement zo toegankelijk mogelijk te 
maken, zal de stichting geen entreekosten vragen aan het publiek. Iedereen kan het evenement dus 
gratis bezoeken, passende binnen de missie van de Stichting Paleontica, dat informatie laagdrempelig, 
gratis en vrij toegankelijk zou moeten zijn.  

Op termijn (binnen enkele jaren) hoopt de stichting ook een gratis mobiele applicatie te maken, om de 
verspreiding van gratis paleontologische informatie te bevorderen.  

Termijn van een beleidsplan 

Om haar doelen te bereiken heeft de Stichting Paleontica per 26 augustus 2019 het beheer van de 
website www.fossiel.net overgenomen. Het bestuur van de stichting is van plan in het 4e kwartaal van 
2019 deze website integraal over te nemen op de website van de stichting (www.paleontica.org). De 
stichting zal primair deze website gebruiken voor het verstrekken van informatie van geologie en 
fossielen en voor het webforum. In het voorjaar van 2020 zal de stichting het webforum van 
www.fossiel.net vernieuwen, om het hiermee te moderniseren en toegankelijker te maken voor het 
brede publiek. De stichting poogt binnen 3 jaar de website volledig te vernieuwen c.q. moderniseren, 
inclusief een verhuizing naar een andere webhost.  

De Stichting Paleontica zal in vanaf 2020 samen met partners (De Paleobiologische Kring van Nederland 
en Vlaanderen en de Werkgroep Fossielen Wageningen) de organisatie van het paleontologische 



evenement PaleoTime-NL op zich nemen. Met de organisatie van PaleoTime-NL hoopt de stichting 
mensen te enthousiasmeren voor de paleontologie, en contacten tussen amateurs en academici te 
stimuleren en faciliteren. PaleoTime-NL is een jaarlijks terugkerend evenement, waarin de stichting ook 
in de komende jaren een trekkende rol zal hebben.  

Hiernaast zal de stichting ook betrokken zijn bij de organisatie van het Belgische equivalent van dit 
evenement, PaleoTime-BE, waar de stichting eveneens zal pogen bij te dragen aan de enthousiasmering 
voor de paleontologie. 

Huidige situatie 

Aangezien de Stichting Paleontica pas een maand geleden is opgericht, staat zij nog in de 
kinderschoenen. De stichting heeft bij Triodos Bank een rekening aangevraagd, deze aanvraag is 
momenteel nog in behandeling.  

De website www.fossiel.net bevat een grote hoeveelheid informatie, en een actief webforum, maar is 
tegelijkertijd drastisch aan modernisatie toe. In de huidige vorm voldoet de website niet aan moderne 
eisen. Zo is zij bijvoorbeeld niet responsief, en daardoor minder geschikt voor mobiele apparaten als 
smartphones en tablets. Ook de infrastructuur ven het webforum is dusdanig verouderd dat deze 
momenteel minder open te toegankelijk is dan wenselijk.  

Bij de oprichting van de stichting heeft zij het beheer van de website www.fossiel.net overgenomen. 
Momenteel is het bestuur bezig met het overzetten van de website op haar eigen website 
(www.paleontica.org).  

Daarnaast is een eerste stap gemaakt om het webforum te vernieuwen. Hiervoor wordt op dit moment 
nieuwe forum-software uitgetest. Daarnaast is de stichting de website voor aan het bereiden om over te 
kunnen zetten naar een nieuwe webhost.  

Tot nu toe zijn al deze ontwikkelingen naar verwachting gegaan. Er is echter nog een hoop werk voor de 
boeg.  

Activiteiten van de organisatie 

De stichting heeft een aantal concrete werkdoelen voor de aankomende periode. Zo zal zij in het 4e 
kwartaal van 2019 de website www.fossiel.net integraal overnemen op de website van de stichting 
(www.paleontica.org). Daarnaast is zij van plan in het voorjaar van 2020 het webforum van 
www.fossiel.net vernieuwen. Om dit te bereiken moet de forum-software volledig afgerond zijn, en 
klaar zijn voor de transitie. Een derde werkdoel is om binnen 3 jaar de website volledig te opnieuw 
opgebouwd te hebben, zodat zij moderner, efficiënter en aantrekkelijker zal zijn.  

Aangezien PaleoTime-NL een jaarlijks evenement is, zal de organisatie en coördinatie van dit evenement 
een doorlopende activiteit zijn van de stichting.  

Verder zal in de stichting in de aankomende periode pogen contacten met andere partijen, zoals de 
Paleobiologische Kring van Nederland en Vlaanderen, en de Belgische Vereniging voor Paleontologie, 
aan te gaan, om zo haar netwerk uit te breiden.  

Elk jaar zal een verslag van de uitgeoefende activiteiten gepubliceerd worden op de website 
www.paleontica.org 

 



Organisatie 

KvK nummer: 75669137 

RSIN:  860357211 

De Stichting Paleontica ambieert een ANBI-status. Deze zal in september 2019 aangevraagd worden.  

Email: info@fossiel.net 

Adres: Willemien van Naaldwijkstraat 3, 3417 BC, Montfoort, Nederland 

Bestuur 

- Johan Vellekoop (voorzitter) 
- Ante de Baas (secretaris) 
- Richard Lausberg (penningmeester) 

Het dagelijks beheer van de website zal verzorgd worden door Johan Vellekoop en Richard Lausberg, de 
technische aspecten van de website door Ante de Baas. De coördinatie van PaleoTime-NL gebeurd door 
Johan Vellekoop. 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding 
van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Werknemers 

Het bestuur is niet bevoegd om personen in dienstverband aan te nemen. Wel zullen er eventueel 
(onbetaalde) vrijwilligers betrokken zijn bij de organisatie van evenementen.  

Financiën 

Het primaire inkomen van de Stichting Paleontica zal bestaan uit advertentie inkomsten via haar website 
en donaties van gebruikers van de website en bezoekers van haar evenementen. 

Elk jaar zal een financiële verantwoording gepubliceerd worden op de website www.paleontica.org. 

Het werven van gelden 

Het werven van gelden zal middels vrijwillige donaties van de website van de stichting gebeuren. De 
inkomsten van d.m.v. advertenties en donaties zullen gebruikt worden voor notariële kosten voor het 
oprichten van de stichting en hosting van de website. De stichting heeft een contract afgesloten met een 
adverteerder (GeoRockShop) voor advertenties op de website van de stichting. De advertentie-
inkomsten uit dit contract zullen 200 euro per jaar zijn, tot en met het jaar 2024. 

Voor de hosting van de websites heeft de stichting minimaal 160 euro nodig per jaar. 

Inkomsten die de stichting samen met partners genereert d.m.v. evenementen zullen alleen gebruikt 
worden om de kosten van deze evenementen te dekken (huur locatie, tafels, etc..) 

Beheer en besteding van het vermogen 

Aangezien de aanvraag van de bankrekening van de stichting nog niet is afgerond, beheerd de stichting 
op dit moment nog geen vermogen. Zodra de stichting over een bankrekening beschikt is zij van plan 
een vermogen op te bouwen als buffer voor tegenvallende opbrengsten.  

mailto:info@fossiel.net

