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Algemeen
In 1953 heeft mevrouw N.H. Bos een “Stichting ter bevordering van de Tuin- en Landschapsarchitectuur” 
opgericht. Mei 2004 is mevrouw Bos overleden en kreeg de Stichting de beschikking over haar nalatenschap.
Het toenmalige bestuur heeft in november 2004 haar naam aan de Stichting verbonden. In 2012 is de Sticht-
ing NHBOS officieel door de belastingdienst erkend als “Culturele ANBI”

Samenstelling van het bestuur
De samenstelling van het bestuur van de Stichting was in 2021 als volgt:
• Mw. A. Fontein, voorzitter
• Mw. Ir. H. Kijne, secretaris
• Dr. Ir. M. van Buuren, penningmeester
• Mw. Ir. W. Diekema, bestuurslid

Vergaderingen en bijeenkomsten
Het bestuur van de Stichting heeft in 2021 tweemaal een reguliere vergadering belegd voor het toekennen van 
stipendia. Deze vergaderingen vonden plaats op: 11 mei en 9 november. 

Ter voorbereiding en organisatie van de uitreiking is door het bestuur van de stichting vergaderd op 2 maart, 
8 en 14 juni en 7 september. 

Tot slot is er op 19 januari een speciale vergadering belegd voor het beoordeling van de jaarlijks door de 
stichting uit te reiken Talentbeurs aan een jonge landschapsarchitect. Voor deze vergadering is naast het 
bestuur een jury van drie externe leden uitgenodigd voor de selectie (Hester Zonneveld, Robbert Jongerius 
en Jannemarie de Jonge). De keuze is daarbij gevallen op Jean-François Gauthier, alumnus van de Academie 
van Bouwkunst te Amsterdam voor zijn project “Trees First; guidelines for the forest city”.

Subsidies en stipendia
In 2021 zijn 14 stipendia aangevraagd. Daarvan zijn er 11 toegekend, te weten 3 stipendia voor onderzoek of 
publicaties en 8 voor studenten. De aanvragen uit november 2021 zijn allen in 2021 ook geheel uitbetaald. 
Van de aanvragen uit mei 2021 is in 2021 het eerste deel uitgekeerd, maar zijn de definitieve resultaen niet 
gerealiseerd. Zie bijgaande overzichten.

In totaal is in 2021 voor alle stipendia een bedrag uitbetaald van 21 834,67 euro. Hiermee blijven we binnen 
de begroting van 22,000 euro per jaar; het streefbedrag waarmee we ons stamkapitaal op peil houden. Een 
bedrag van 4 730 euro is nog verplicht.



Overzicht stipendia voor studenten en voor onderzoek of publicaties. De geheel groen gemarkeerde aanvra-
gen zijn (ook in 2021) afgehandeld. 

Bijhouwerprijs 2020
De uitreiking van de (driejaarlijkse) Bijhouwerprijs gepland voor 2020, kon dat jaar niet plaatsvinden in 
verband met de covid-pandemie. De uitreiking van deze prijs heeft nu plaats gehad op 24 september 2021. 
De laureaat was Yttje Feddes, landschapsarchitect. Met het prijsgeld heeft Yttje het boek “Vakvrouwen” uitge-
bracht, in nauwe samenwerking met uitgeverij Blauwdruk. 

De locatie van de prijsuitreiking in 2021was congres- en evenenmentencentrum C-beta, nabij Schiphol in de 
Haarlemmermeer. Bij gelegenheid van de prijsuitreiking heeft schrijver en publicist Tracy Metz de Bijhouw-
erlezing 2020 uitgesproken. Tevens vond een presentatie plaats van  het project van de eerste winnaar van de 
NHBos Talentenbeurs, Teodor Barna, alumnus van Wageningen University & Research. De prijsuitreiking 
werd bijgewoond door circa 75 personen.

Financiën
In het jaar 2021 is de financiële positie van de Stichting in belangrijke mate verbeterd. Het resultaat van de 
beleggingen was door de positieve ontwikkelingen op de beurzen zeer rooskleurig. Aan het einde van het 
boekjaar bleek het stamkapitaal weer ongeveer op het niveau gekomen van het niveau voor de financiële cri-
sis van de jaren 2008 - 2010. De waarde van de beleggingen bedroeg aan het einde van het jaar weer ruim 2.2 
miljoen euro. Voor verdere informatie over de financiele resultaten van Stichting NHBos kan de jarrekening 
geraadpleegd worden. 

Wageningen, augustus 2021

A. Fontein, voorzitter H. Kijne, secretaris

uitgeverij Blauwdruk


