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Inleiding
De Stichting Paleontica heeft als missie om zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor de
paleontologie en de interactie tussen amateurs en academici te stimuleren en te 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. De Stichting Paleontica probeert 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 het
wetenschappelijke paleontologisch onderzoek en dat het faciliteren van contacten tussen verzamelaars
en academici een positief effect heeft op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kunnen academici
juist ook verzamelaars/amateurs begeleiden in hun hobby om deze op een hoger plan te brengen.
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 een 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 nodig binnen de organisatie achter Fossiel.net en PaleoTime-NL. Om dit te
formaliseren hebben wij op maandag 26 augustus 2019, een stichting opgericht: de Stichting Paleontica.
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.
Activiteiten 2019-2020
Om haar doelen te bereiken heeft de Stichting Paleontica per 26 augustus 2019 het beheer van 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, bijdragen en meedoen. Op 5 november
2019 heeft het bestuur van de stichting de website www.fossiel.net integraal overgenomen op de
website van de stichting (www.paleontica.org). Daarnaast heeft de stichting de website ook over
kunnen zetten naar een nieuwe webhost. Door een goede voorbereiding en testfase verliep het
overzetten van de domeinnaam zonder grote problemen. De stichting zal primair deze website
gebruiken voor het verstrekken van informatie van fossielen en geologie.

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 poogt de stichting te
zorgen dat iedereen zich welkom voelt op het forum. Bij de overnamen van de website was de
infrastructuur van het webforum dusdanig verouderd dat deze minder open en toegankelijk was dan
wenselijk. Daarom is er in het derde en vierde kwartaal van 2019 achter de schermen hard gewerkt om
het webforum te vernieuwen. Na een uitvoerige testfase van de nieuwe forum-software kon de stichting
op 10 november 2019, tijdens de PaleoTime-BE fossielenbeurs in Herselt, België, een volledig
vernieuwde versie van het webforum lanceren. Oorspronkelijk stond het afronden van deze
vernieuwing pas op de planning voor het voorjaar van 2020. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat wij
momenteel dus vooruitlopen op onze oorspronkelijke planning. Het nieuwe forum draait goed. Er lijkt
een hernieuwde interesse te zijn voor het forum en er is een stijging in activiteit waar te nemen. Verder
is ook het aantal bezoekers op het forum sterk gestegen.
Na haar oprichting heeft de stichting bij de Nederlandse belastingdienst de status van Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) aangevraagd. Deze aanvraag is per 20 september 2019 goedgekeurd. Op 4
november 2019 werd onze aanvraag voor een bankrekening bij Triodos Bank goedgekeurd.
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 PaleoTimeNL, het grootste paleontologisch evenement van Nederland. Dit evenement, met onder andere een
beurs, lezingen, preparatiedemonstraties, informatiestands, een academische 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.
Ook in 2020 was de Stichting Paleontica van plan om samen met partners (de Paleobiologische Kring van
Nederland en Vlaanderen en de Werkgroep Fossielen Wageningen) het paleontologische evenement
PaleoTime-NL 2020 te organiseren. Deze editie stond gepland voor zaterdag 14 maart 2020. Echter, tot
onze spijt besloot de Nederlandse regering op donderdag 12 maart 2020, twee dagen voor ons
evenement, dat alle evenementen met meer dan 100 bezoekers moesten worden afgelast in verband
met COVID-19. Wij waren dus genoodzaakt het evenement op het allerlaatste moment af te gelasten.
Op dat punt was alles al voorbereid. De zaalhuur was geregeld, de programmaboekjes waren gedrukt en
alle standhouders hadden hun standplaatsen al doorgekregen. De vele uren voorbereiding die er door
het team en alle vrijwilligers ingestoken waren bleken voor niets te zijn. Daarnaast werd de organisatie
van PaleoTime-NL hierdoor ook geconfronteerd met een grote financiële strop. Er was immers al veel
geld uitgegeven aan de PR (posters, flyers, advertenties), voor de programmaboekjes, en voor de
zaalhuur.
Om deze grote financiële strop te overkomen heeft de stichting op 26 maart 2020 een crowdfundingwebsite gelanceerd om het financiële gat te dichten. Met veel dankbaarheid konden wij constateren dat
er in de community veel goodwill bestaat ten aanzien van de organisatie. Er kwamen veel donaties
binnen zowel van particulieren, als van verwante organisaties. Zodoende hadden wij op 9 april, dus al
binnen twee weken, ons streefbedrag (2390 euro) behaald en konden wij onze crowdfundactie weer
sluiten. Dit betekent dat we al onze rekeningen konden betalen en dat PaleoTime-NL aankomend jaar
door kan gaan, als de COVID-19 situatie dat tegen die tijd toelaat. Bij deze willen wij als organisatie
nogmaals iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen.

De Stichting Paleontica was ook betrokken bij de organisatie van het Belgische equivalent van dit
evenement, PaleoTime-BE, waar de stichting eveneens poogt bij te dragen aan de enthousiasmering
voor de paleontologie. Tijdens de laatste editie van dit evenement, op 10 november 2019, hielp de
stichting op de achtergrond mee met de organisatie, en was zijn tijdens het evenement zelf aanwezig
met een stand. Op deze stand werd informatie verschaft over de stichting en website, en werd het
vernieuwde forum officieel gepresenteerd.
Spijtig genoeg kan ook dit evenement, dat gepland stond op 8 november 2020, dit jaar niet doorgaan
vanwege COVID-19.
Plannen voor 2020-2021
In zijn huidige vorm voldoet onze website niet aan moderne eisen. Zo is zij bijvoorbeeld niet responsief
en daardoor minder geschikt voor mobiele apparaten als smartphones en tablets. De stichting poogt
binnen 1 jaar de website volledig te vernieuwen met als doel moderner, efficiënter en aantrekkelijker te
zijn voor alle gebruikers. Achter de schermen wordt doorlopend gewerkt aan deze vernieuwing. De
ontwikkeling van de frontpage, gebruikersaccounts, agenda, locaties, links naar andere media en
artikelen is al grotendeels afgerond. Voor de komende maanden staat de nieuwe opbouw van onder
andere het determinatiesysteem, de zoekfunctie en de stratigrafie nog op de planning. Ook zijn wij in
overleg met de eigenaar van het database-programma TriloBase, om een functie in onze website in te
bouwen waarmee gebruikers hun fossielen uit hun TriloBase database rechtstreeks in het
determinatiesysteem van www.paleontica.org kunnen importeren. Wij pogen om rond 1 januari 2021
de laatste testfase in te gaan en op PaleoTime-NL 2021, op 13 maart 2021 in Harderwijk, onze nieuwe
website te kunnen presenteren.
In november 2021 zal de stichting weer betrokken zijn bij de organisatie van PaleoTime-BE.
Op de lange termijn (binnen enkele jaren) hoopt de stichting ook een gratis mobiele applicatie te maken
om de verspreiding van gratis paleontologische informatie te bevorderen.
Financiën
De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle activiteiten van de stichting zijn dan ook zo ingericht dat zij
kostenneutraal zijn. Het primaire inkomen van de Stichting Paleontica bestaat uit advertentie-inkomsten
via haar website en donaties van gebruikers van de website en bezoekers van haar evenementen. Dit
jaar (2019-2020) heeft de stichting een vierjarig advertentiecontract afgesloten met de GeoRockShop,
voor een totaalbedrag van 1000 euro, en heeft zij 171,85 euro aan donaties ontvangen. De inkomsten
van de stichting worden gebruikt om de notariële kosten voor de oprichting van de stichting, de hosting
van de website en de kosten van de bankrekening te dekken. De kosten van de bank waren 77,32 euro,
de kosten voor oprichting (notariskosten en kvk-inschrijving) waren 546,97 euro en de kosten voor het
runnen van de website waren 381,20 euro. Dit resulteert in een positieve balans van 166,36 euro, over
het financiële jaar 2019-2020.
Tijdens haar beheer van de crowdfunding-website voor PaleoTime-NL heeft de stichting ook 2568,17
euro aan donaties voor PaleoTime-NL ontvangen, wat beschouwd dient te worden als een tijdelijk
vermogen. De stichting heeft dit bedrag, na het sluiten van de donatiewebsite, integraal overgeschreven
naar de bankrekening van de Werkgroep Fossielen Wageningen, de beheerder van het vermogen van
PaleoTime-NL.
Voor een gedetailleerd overzicht van de financiën van de stichting, zie de financiële verantwoording
over het jaar 2020-2021, gepubliceerd op de website www.paleontica.org.

