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De Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie is opgericht op 14 juni 1939.
Zij is gevestigd te Amsterdam.
Krachtens artikel 2 van haar statuten is het doel van de Stichting: Het bevorderen van de studie in de
Antropologie en Prehistorie in de ruimste zin des woords.
De fiscus kent sinds 1 januari 2008 de Stichting de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status
toe.
Samenstelling bestuur per 31 december 2019:
Prof. dr. G.J.R. Maat, voorzitter (tot 12 maart)
Prof. dr. J.W.M. Roebroeks, voorzitter (van af 12 maart)
Mw. dr. W.H. Metz, secretaris
E.F.G. Jacobi, penningmeester
Dr. S. Arnoldussen
Drs. E.J. Bult
Mw. dr. A.E. van der Merwe
Mw. dr. L.M. Kootker (per 8 oktober)
Secretariële ondersteuning:
Mw. Drs. E.J. Meijerink

De bibliotheek van de Stichting is te raadplegen in de universiteitsbibliotheek Leiden. Signatuur:
ANTPRE (gedigitaliseerde collectiebeschrijving, 2011). Shelfmark: ubl099
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Bestuur verslag
Bestuur
De heer Maat heeft in de maart vergadering van het bestuur zijn bestuurslidmaatschap, dat hij sinds
1983 eerst als lid en later als voorzitter heeft vervuld, beëindigd. De Stichting is hem zeer veel dank
verschuldigd voor zijn grote inbreng en harmonieuze sturing gedurende de vele jaren dat hij aan de
Stichting verbonden is geweest.
Wij zijn bijzonder erkentelijk dat de heer Roebroeks zich bereid heeft verklaard het voorzitterschap
op zich te nemen. In het verslagjaar is mevrouw dr. L.M. Kootker toegetreden tot het bestuur van de
Stichting. Haar expertise raakt beide gebieden die de Stichting ondersteunt en stimuleert.
De man/vrouw verdeling in het bestuur is met drie vrouwelijke en vier mannelijke leden
evenwichtig, terwijl de samenstelling de eveneens noodzakelijke kennis van Antropologie en
Archeologie binnen het bestuur waarborgt.
Voor het boekjaar 2018 werd voor het eerst door een externe accountant verslag gedaan. Hierdoor is
de interne financiële vastlegging en de controle hierop door een kascommissie niet langer
noodzakelijk. Tevens wordt hierdoor bereikt dat bij mutaties binnen het bestuur de continuïteit van
de financiële verantwoording en vastlegging gewaarborgd is en de penningmeester meer bestuurlijk
dan uitvoerend actief kan zijn.
Het bestuur verwacht dat een professionele financiële verantwoording een voorwaarde van
ondersteuning zal zijn om in de toekomst, eventueel in samenwerking met andere organisaties,
omvangrijke vernieuwende projecten met aanzienlijk grotere bedragen dan tot nu toe gebruikelijk, te
kunnen realiseren.
De bestuursleden genieten geen honorering en van de vacatievergoeding wordt grotendeels afgezien.
De secretariële ondersteuning, zowel voor de Kroon-Voordracht als voor de algemene
werkzaamheden, wordt door mevrouw Drs. E.J. Meijerink uitgevoerd. Zij ontvangt hiervoor een
vrijwilligersvergoeding.
Kroon-Voordracht
Op 28 maart 2019 is in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411 te Amsterdam de 41e
Kroon-Voordracht gehouden door Prof. dr. Jean-Jacques Hublin, Max Planck Institute for
Evolutionary Anthropology, Leipzig, Duitsland met als titel “The Rise and Spread of Homo
sapiens”.
Ongeveer 140 genodigden hebben deze lezing bijgewoond.
Toegekende subsidies
In haar vergaderingen van 12 maart en 8 oktober zijn in 2019 in totaal 17 subsidieverzoeken
beoordeeld (respectievelijk 14 in 2018 en 16 in 2017). Hiervan werden er 8 afgewezen
(respectievelijk 3 in 2018 en 9 in 2017) en 1 aangehouden.
Toegekend zijn de volgende aanvragen:


Dr. Canan Cakirlar vroeg een bijdrage van € 570,= (GBP 480,=) voor de open-access publicatie
“Animal and Man in Hollands past”. De aanvraag werd toegekend
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Mevrouw Prof. dr. M. Soressi verzocht een bijdrage van € 17.850,= voor het onderzoek getiteld
“Fingerprinting Neandertals and early humans at cave sites”. Een bedrag van € 5.900,= werd
toegekend.
Youri van Hurk vroeg voor reiskosten en bemonstering ten behoeve van het onderzoek “Dolphin
Exploitation in the late Neolithic and Bronze Age” een bijdrage van € 1.450,= hetgeen werd
toegekend.
Mevrouw drs. C. Vermeeren en Mevrouw drs. K. Hänninen verzochten voor reis- en verblijfskosten
voor hun onderzoek naar “Bosbeheer bij Eiken” een bedrag van € 1.006,20 hetgeen werd toegekend.
Drs. A. Carmiggelt vroeg een bijdrage van € 2.025,= voor zijn proefschrift “Assien Bohmers
(Archeoloog), Geheimzinnigheid is zijn fort”. De aanvraag werd goedgekeurd.
Dr. H.H. Boer ontving goedkeuring voor zijn aanvraag van € 580,= voor het onderzoek naar de
sensitiviteit van mineralisatiedefecten.
Mevrouw dr. Sasja van der Vaart-Verschoof zag haar aanvraag voor € 4.595,= gehonoreerd voor haar
onderzoek “Immigranten in Nederlandse Vorstengraven?”.
Drs. J. Hendriks vroeg een bedrag van € 3.981,= aan voor specialistisch bakselonderzoek naar twee
groepen Romeins aardewerk uit Nijmegen. De aanvraag werd in zijn geheel toegekend.

Vervallen subsidies en overige baten
Financiële toezeggingen gelden voor de duur van 2 jaar na datum van de schriftelijke bevestiging.
In 2018 is een claim ingediend in verband met het geleden verlies op de aandelen Fortis in 2007 en
2008. In 2018 ontvingen wij bericht dat de claim, onder voorbehoud, is toegekend voor een bedrag
van € 12.238,39. Daar het definitieve eindbedrag nog kan variëren is, in overleg met de accountant,
besloten om de in maart 2019 te verwachte betaling van 70% van dit bedrag, zijnde € 8.566,87, als
vordering in de jaarcijfers 2018 op te nemen. Op 27 februari 2019 werd dit bedrag inderdaad
ontvangen en is de nog te verwachten eindafrekening van € 3.671,52 voor € 3.000,= als vordering op
de balans 2019 opgenomen.
Subsidiebeleid
Om sturing te geven aan de door het bestuur gewenste verhouding tussen bijdragen voor primair
onderzoek en die voor publicaties, is de formulering van de doelgebieden voor subsidieverstrekking
in 2017 aangepast en op de website gepubliceerd. Het verstrekken van hogere bijdragen aan
vernieuwend onderzoek werd eveneens mogelijk gemaakt.
Tot op dit moment is er van de mogelijkheid tot het verlenen van subsidiebedragen tot € 50.000,=
geen gebruik gemaakt.
Beleggingen
Sinds het 2e kwartaal 2013 is het vermogen van de Stichting in beheer bij Bank InsingerGilissen.
Als leidraad voor het te voeren beleggingsbeleid is vastgelegd het risicoprofiel “Neutraal zonder
alternatieven”. Hierbij wordt eveneens gestreefd de portefeuille duurzaam te beleggen zonder dat dit
ten koste van het rendement gaat. Bovendien zijn fondsen betrokken bij wapenhandel, seksindustrie
en kinderarbeid uitgesloten.
Bij de jaarlijkse beoordeling van deze criteria heeft het bestuur in 2019 besloten dit risicoprofiel
ongewijzigd voort te zetten.
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Eind 2019 heeft InsingerGilissen per risico categorie een beleggingsfonds gecreëerd. Begin
december 2019 zijn alle individuele beleggingen verkocht en is de opbrengst in het fonds
“Beheerstrategie N.V. – Gebalanceerd Direct Duurzaam” belegd.

Financiële verantwoording
De verkorte balans en verkorte exploitatierekening van de Stichting (in € 1.000,00) luiden als volgt:
Balans

2018

2019

Financiële activa

3.099

3.800

9

3

241

72

3.349

3.875

Balans totaal

2018

2019

Overige activa
Liquiditeit
Balans totaal
Exploitatierekening

2018

2019

Eigen vermogen

3.333

3.858

Overige passiva

16

17

3.349

3.875

Koers resultaat

10-

540

Rente en dividend ontvangst

46

43

Vervallen subsidies en overige baten

0

0

Totale baten

36

583

Subsidies en Kroonvoordracht

35

31

3

1

Algemene kosten

21

27

Totale kosten

59

59

Kantoor kosten

Website
Gebleken is dat de website in een behoefte voorziet. Begin 2020 zal zowel vormgeving als inhoud
worden aangepast om nog meer duidelijkheid te scheppen over subsidievoorwaarden en bedragen. In
het kader van de ANBI-regeling stelt de fiscus per 1 januari 2014 het verstrekken van een aantal
gegevens verplicht. Onze Stichting verstrekt de vereiste gegevens al vele jaren.
Algemeen
De belastingdienst beschouwt de Stichting vanaf 1 januari 2008, de datum van ingang van de
desbetreffende wettelijke regeling, als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting
is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) in Den Haag. Voor het opstellen van het
beleggingsstatuut is mede gebruik gemaakt van concepten van de FIN. Onze Stichting heeft geen
publicatieplicht.
Onze Stichting participeert in de FIN-werkgroep “Totaal Rendement op Vermogen” (TROV), zodat,
naast informatie uitwisseling, beoordeeld kan worden in hoeverre het financiële beheer tot in de
branche vergelijkbare resultaten leidt.
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Bestedingsbudget
In het verleden werden alle kosten voldaan uit de rente- en dividendinkomsten. Koersmutaties, zowel
positieve als negatieve, hadden geen invloed op het te besteden budget.
Het hieraan ten grondslag liggende beleggingsbeleid werd door het in vermogensbeheer geven niet
meer leidend. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat er voor een groter bedrag passende aanvragen
worden ingediend dan de omvang van de ontvangen rente- en dividendgelden, terwijl er door de
koersontwikkeling wel een groeiende vermogenspositie bestaat.
Binnen het bestaande beleid, wat er op is gericht onze activiteiten nog vele jaren uit te oefenen, zal er
halfjaarlijks worden bepaald in hoeverre vermogensreserves mede kunnen worden aangewend voor
het verstrekken van subsidies.
Daarnaast stelt de fiscus aan ANBI-stichtingen eisen die erop gericht zijn dat de omvang van het
vermogen in een redelijke verhouding staat tot de uitgaven. Een duidelijk criterium om te toetsen of
aan deze voorwaarde wordt voldaan kan, op basis van de nu beschikbare informatie, nog niet worden
gedestilleerd. Op dit moment lijkt het vermogen van de stichting niet strijdig met het anti “oppot”
criterium, dat aan deze regelgeving ten grondslag ligt.
Verantwoording
De dames Kootker, Van der Merwe en Metz, alsmede de heren Arnoldussen, Bult en Roebroeks
houden zich beroepshalve bezig of hebben zich in het verleden uit hoofde van hun beroep
beziggehouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van archeologie en antropologie. Zonder
de kennis en ervaring van deze bestuursleden en hun bekendheid met de wereld van hun vakgebied
zou de Stichting haar functie niet kunnen vervullen. Het is onvermijdelijk dat zij van tijd tot tijd
betrokken zijn, direct of indirect, bij subsidieaanvragen die de Stichting ontvangt.
Deze aanvragen beoordeelt het bestuur op dezelfde zakelijke manier en naar dezelfde maatstaven als
alle andere aanvragen waarbij een bij een aanvraag betrokken bestuurslid niet zal deelnemen aan de
stemming over het voorstel.
Amsterdam, 3 maart 2020
J.W.M. Roebroeks

Mw. W.H. Metz

S. Arnoldussen

E.J. Bult

E.F.G. Jacobi

Mw. L.M. Kootker

Mw. A.E. van der Merwe
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