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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 2020:
Prof. dr. J.W.M. Roebroeks, voorzitter
Mw. dr. W.H. Metz, secretaris
E.F.G. Jacobi, penningmeester(tot 3 maart 2020)
B.H.G.M. van de Loo, penningmeester(vanaf 3 maart 2020)
Dr. S. Arnoldussen
Drs. E.J. Bult
Mw. dr. A.E. van der Merwe
Mw. dr. L.M. Kootker
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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Bestuurverslag
Bestuur
Tijdens de bestuursvergadering op 3 maart trad de penningmeester, de heer Jacobi uit het bestuur. De
voorzitter dankt hem, mede namens de andere bestuursleden, voor de jarenlange samenwerking
binnen het bestuur. 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.
De heer Bult vertelt over de komst van de heer Jacobi, op het moment dat het duidelijk werd wat de
gevolgen van de financiële crisis waren voor het kapitaal van de SNMAP. De heer Jacobi heeft
ervoor gezorgd dat de financiën weer inzichtelijk werden, heeft de bank Insinger de Beaufort erbij
gehaald en ervoor gezorgd dat een accountant de controle op zich neemt.
Het resultaat van al zijn inspanningen zijn bijzonder positief geweest waarvoor het bestuur hem met
grote nadruk zeer dankbaar is.
Tijdens dezelfde vergadering, op 3 maart, trad de nieuwe penningmeester, de heer B.H.G.M. van de
Loo toe tot het bestuur. In de najaarsvergadering van 2019 had hij zich reeds aan de overige
bestuursleden voorgesteld. De meeste bestuursleden kenden hem reeds van zijn voormalige functie
als financieel adviseur voor de SNMAP bij de Bank InsingerGilissen.
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 6 november 2020 is de 42e Kroon-Voordracht gehouden door Prof. dr. Corrie C. Bakels, met
alstitel “Man: Manipulator of his Phisical Environment”. De Voordracht werd - in verband met de
Covid-19 pandemie - live uitgezonden vanuit het Klein Auditorium van de Universiteit Leiden en
door ongeveer 140 genodigden virtueel bijgewoond.
Toegekende subsidies
Toegekend zijn de volgende aanvragen:
•
•
•
•
•

Drs. N.M.A. Arts vroeg een bijdrage van € 2.000,-- voor zijn proefschrift ‘Stad en Platteland
op het zand’. De subsidie van € 2.000,00 wordt hem toegezegd.
Mevr. J. Waagen, MA en Dr. E. Heymans vroegen een bedrag van € 3.700,-- voor het
uitvoeren van een ‘Drone-thermografische survey in de omgeving van antiek Thalos’.Het
volledig aangevraagde bedrag van € 3.700,--werd toegekend.
Dr. M.V. Klinkenberg vroeg een bijdrage voor een onderzoek naar ‘Isolatie en InstortingSamenleving en huizen in de Cypriotische Kopertijd’.Een bedrag van € 4.500,-- werd
toegezegd, te weten voor slijpplaten en HR –scans.
Mevr. Irini Sifogeorgaki, MSc, verzocht om een bedrag van € 3.800,-- voor
‘Geoarchaeological fieldwork at Umbeli Belli, South Africa’. Het gehele bedrag voor dit
onderzoek werd toegezegd.
Drs M. Groenendijk, vroeg een bijdrage van € 2.000,-- voor de productiekosten van zijn
proefschrift “Piles in the Picture. A study of the physical disturbance and archaeological
information loss caused by piling through archaeological sites and features, based on
photographs”. Het gevraagde bedrag van € 2.000,00 is toegekend.
3

Vervallen subsidies en overige baten
Financiële toezeggingen gelden voor de duur van 2 jaar na datum van de schriftelijke bevestiging.
Subsidiebeleid
Naar aanleiding van de subsidie-aanvragen is besloten de voorwaarden van de subsidiebijdrage voor
drukkosten van proefschriften te wijzigen. In het vervolg betreft de bijdrage van de SNMAP
uitsluitend de productie van het voor de verdediging noodzakelijke minimumaantal exemplaren van
het proefschrift tot een maximum van € 2.000,00. Dit wordt aangepast op de website.
Beleggingen
Stichting SNMAP heeft een beleggingsbeleid, dat is gericht op het realiseren van lange termijn
rendementen. Het vermogensbeheer is sinds het 2e kwartaal 2013 uitbesteed aan bank
InsingerGilissen. Het beleggingsprofiel is vastgelegd in het beleggingsstatuut gericht op duurzaam
beleggen. Ondanks het voor de beurs ingewikkelde Coronajaar 2020 heeft de bank over het jaar met
een neutraal risicoprofiel een net resultaat weten te bereiken.
Financiële verantwoording
De verkorte balans en verkorte exploitatierekening van de Stichting (in € 1.000,00) luiden als volgt:
Balans

2019

2020 (concept)

2019

2020

Financiële activa

3.800

3.993

Eigen vermogen

3.858

4.051

Overige activa

3

1

Overige passiva

17

25____

Liquiditeit

72

82____

Balans totaal

3.875

4.076

Balans totaal

3.875

4.076

Exploitatierekening

2019

2020 (concept)

Koers resultaat

540

233

Rente en dividend ontvangst

43

33

Vervallen subsidies en overige baten 0

2

Totale baten

583

268

Subsidies en Kroonvoordracht

31

24

Kantoor kosten

1

4

Algemene kosten

27

6

Totale kosten

59

34
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Website
Begin 2020 is zowel de vormgeving als de inhoud van de website 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
geenpublicatieplicht.
Verantwoording
De damesKootker, 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, 26 maart 2021

J.W.M. Roebroeks

Mw. W.H. Metz

B.H.G.M. van de Loo

S. Arnoldussen

E.J. Bult

Mw. L.M. Kootker

Mw. A.E. van der Merwe
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