Samenvatting beleidsplan Uyttenboogaart-Eliasen Stichting tot bevordering
der entomologische wetenschap
Doelstelling
Uitgangspunt voor het beleid van de stichting is de doelstelling zoals die in de statuten bij de
oprichting in 1937 is bepaald.
Dit betreft het bevorderen van de entomologische wetenschap in Nederland. De stichting
tracht dit doel te bereiken door subsidie te verstrekken ten behoeve van activiteiten op het
gebied van de entomologie in Nederland.
Subsidie wordt onder meer verleend voor het doen van onderzoek, het afleggen van
werkbezoeken, het bijwonen van congressen en symposia, het ondersteunen van de uitgave
van publicaties en het gebruik van apparatuur benodigd voor entomologisch onderzoek.
Daarnaast is de UES eveneens actief door het:
-Instellen of doen voortbestaan van een speciale leerstoel aan een Nederlandse universiteit.
-Onderhouden en verrijken van de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische
Vereniging
-Geven van subsidies voor het onderhoud en huisvesting van openbare verzamelingen op
Entomologisch gebied
-Toekennen van prijzen op Entomologische gebied.

Bestuur
Samenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit het voltallige bestuur van de Nederlandse
Entomologische Vereniging (NEV) en twee tot vier leden met expertise op het gebied van
financiën, juridische zaken en/of kennis van financiële markten. De voorzitter en de
vicevoorzitter van de NEV zijn qualitate qua voorzitter en vicevoorzitter van de stichting.
Secretaris en penningmeester worden uit de niet NEV bestuursleden benoemd.
De bestuursperiode is voor de bestuursleden gemaximaliseerd. Voor NEV bestuursleden tot
maximaal 8 jaren en voor overige bestuursleden tot maximaal 15 jaren.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de stichting.
Bevoegdheden
Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen voor de stichting,
teneinde uitvoering te geven aan de doelstelling van de stichting, alsmede tot het afsluiten
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen.
Teneinde de in de statuten van de stichting bepaalde doelstelling op lange termijn tot
uitvoering te kunnen brengen dient het bestuur het kapitaal van de stichting in stand te
houden. Hierbij wordt rekening gehouden met de voortdurende geldontwaarding.
Jaarlijks wordt, tijdens de mei vergadering door het bestuur vastgesteld welk bedrag ten
laste van het jaarresultaat wordt toegevoegd aan de subsidiereserve. Door het bestuur
vastgestelde subsidie-uitkeringen worden ten laste van deze reserve gebracht.
Het bestuur staat positief ten opzichte van het verkrijgen van middelen ter uitbreiding van
het stichtingskapitaal in de vorm van schenkingen, legaten en erfstellingen.
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Tijdens de bestuursvergaderingen wordt met regelmaat aandacht besteed aan
mogelijkheden/acties ter vergroting van de maatschappelijke zichtbaarheid van de stichting.
Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Het bestuur zorgt voor en zodanige organisatie dat sprake is van afdoende scheiding van
functies. Hierbij dienen taken en besluitvorming duidelijk te zijn afgebakend en wel zodanig
dat de bestuursleden hun verantwoordelijkheid kunnen dragen en het niet mogelijk is dat
één persoon over vermogenscomponenten van de stichting zal kunnen beschikken.
In de statuten is bepaald dat het bestuur een register accountant moet aanstellen ter
controle van de jaarcijfers van de stichting.
Vanuit het bestuur is een beleggingscommissie benoemd.

Beleggingen
Het belegd vermogen van de stichting is in beheer gegeven bij een professionele
vermogensbeheerder. Het beheer wordt uitgevoerd in een duurzame portefeuille. Hierbij
worden gelijktijdig economische welvaart, een gezond milieu en sociale gelijkheid
nagestreefd. Uit hoofde van risico inschatting alsmede ten behoeve van regulering van de
inkomstenstroom, zijn de beleggingen verdeeld over verschillende beleggingscategorieën.

Subsidies
Het bestuur stelt tijdens haar vergaderingen de uit te keren subsidies vast.
De voorwaarden voor toekenning van subsidies zijn elders op deze website onder SUBSIDIES
weergegeven. In bijzondere gevallen kan het bestuur, met algemene stemmen, van deze
voorwaarden afwijken.

Bijzondere leerstoel
Door de stichting wordt, telkens voor een periode van vijf jaar, een bedrag ter beschikking
gesteld ten behoeve van een leerstoel voor entomologie (UE-leerstoel) in te stellen bij een
Nederlandse openbare universiteit. Meer informatie omtrent de UE-leerstoel is eveneens te
vinden onder SUBSIDIES op deze website.

Prijzen
Het bestuur van de stichting heeft een drietal prijzen ingesteld om onderzoeken alsmede
publicaties op het gebied van entomologie te bevorderen. Dit betreft de:
-Uyttenboogaart-Eliasen prijs
-UE-Stimuleringsprijs
-Master Thesis prijs
Onder welke voorwaarden deze prijzen worden uitgekeerd is onder PRIJZEN elders op deze
website weergegeven.
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