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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 Stichting Paleontica hoopt 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 2020-2021
Om haar doelen te bereiken beheerd de Stichting Paleontica sinds 26 augustus 2019 de website
www.fossiel.net, inmiddels onder de naam www.paleontica.org. 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. De
stichting zal primair deze website gebruiken voor het verstrekken van informatie van fossielen en
geologie. Afgelopen jaar heeft de stichting het webforum van de website volledig vernieuwd. Dit jaar
kwamen we er achter dat de gebruikte webhost vanwege capaciteits beperkingen niet meer aan onze
eisen voldeed. Op 24-08-2021 heeft de stichting daarom de website overgezet naar een nieuwe
webhost (Vimexx). Door een goede voorbereiding en testfase verliep het overzetten van de
domeinnaam zonder grote problemen. Over het afgelopen jaar heen hebben wij hard gewerkt aan het
volledig opnieuw opbouwen van de website, waarbij de nieuwe website responsief is, beter functioneert
en fris oogt. Sinds begin 2021 zitten we in de laatste testfase, waarbij een volledig functionerende betaversie van de website wordt getest.
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.
De Stichting Paleontica was ook betrokken bij de organisatie van het Belgische equivalent van dit
evenement, PaleoTime-BE 2020, waar de stichting eveneens poogt bij te dragen aan de
enthousiasmering voor de paleontologie. Spijtig genoeg kon de laatste editie van dit evenement, op 9
november 2020, echter niet doorgaan vanwege de aanhoudende COVID-19 pandemie. Om dezelfde
reden kon de editie van PaleoTime-NL 2021 ook niet doorgaan op locatie. In plaats daarvan heeft de
stichting, in samenwerking met partners (de Paleobiologische Kring van Nederland en Vlaanderen, de
Werkgroep Fossielen Wageningen, TriloLab en Paleontologica Belgica) ervoor gekozen het evenement
online te organiseren, op zaterdag 14 maart 2021. Hiervoor werd een youtube-kanaal van PaleoTimeNL opgericht. Het evenement verliep via een livestream vanaf dit kanaal, een livestream vanaf het
youtube-kanaal van TriloLab en een zoom-sessie van de Paleobiologische Kring. De dag bestond uit
lezingen, preparatie-demonstraties, informatieve filmpjes, fossielen-determinatie en een quiz.
Aangezien de organisatie van een dergelijk online evenement en livestream voor ons volledig nieuw
was, koste dit behoorlijk veel coördinatie en voorbereiding. Wij zijn blij om te kunnen melden dat het
evenement goed is verlopen.
Plannen voor 2021-2022
Op 7 november 2021 zal de stichting weer betrokken zijn bij de organisatie van PaleoTime-BE 2021, in
Herselt, België. Dit evenement heeft inmiddels een andere organisatiestructuur, waarin de Stichting
Paleontica gelijke partners is met HONA, de Paleobiologische Kring en de Erfgoedcel Herselt. Op deze
manier verloopt de organisatie van het evenement eerlijker en transparanter. Aangezien de testfase van
de nieuwe website bijna is afgerond, zijn wij van plan de nieuwe website officieel te presenteren op
PaleoTime-BE 2021, in Herselt, België
Op zaterdag 12 maart 2021 hoopt de stichting weer een normale editie van PaleoTime-NL te kunnen
organiseren, PaleoTime-NL 2022 in Harderwijk.
We zijn nog steeds 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.
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 (2020-2021) heeft de stichting 521,93 euro aan donaties ontvangen. De inkomsten van de stichting
worden gebruikt om de hosting van de website en de kosten van de bankrekening te dekken. De kosten
van de bank waren 189,77 euro en de kosten voor het runnen van de website waren 148,86 euro. Het
runnen van een Kahoot sessie voor de quizzen op PaleoTime-NL 2021 koste 137,94 euro. Dit resulteert
in een positieve balans van 45,36 euro, over het financiële jaar 2020-2021.

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.

