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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 2021: 

Prof. dr. J.W.M. Roebroeks, voorzitter 

Mw. dr. W.H. Metz, secretaris 

B.H.G.M. van de Loo, penningmeester 

Dr. S. Arnoldussen  

Drs. E.J. Bult (tot 1 juli 2021) 

Mw. dr. A.E. van der Merwe  

Mw. dr. L.M. Kootker 

 

Raad van Advies per 31 december 2021: 

Drs. E.J. Bult (vanaf 1 juli 2021) 

 

 

Secretariële ondersteuning: 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 

Volgens het rooster van aftreden en de statuten is Drs. E.J. Bult per 1 juli 2021 afgetreden.  

Het gehele bestuur acht de heer Bult een zeer waardevol bestuurslid en de voorzitter dankt hem voor 

de vele waardevolle bijdragen tijdens zijn bestuursperiode. 

Aangezien de heer Bult graag bij de Stichting betrokken wil blijven, is voorgesteld om hem lid te 

maken van een Raad van Advies.  

Er is geen noodzaak het bestuur op dit moment aan te vullen. Volgens de statuten moeten er 

minimaal 5 bestuursleden zijn. 

De heer Bult is per 1 juli 2021 uitgeschreven bij de KvK als bestuurslid. Op de website zal 

aangegeven worden dat hij per 1 juli 2021 als adviseur van de Stichting is benoemd.  

De heer Bult heeft als adviseur geen stemrecht, hij mag als toehoorder/adviseur de vergaderingen 

bijwonen en deelnemen aan de discussies en hem zullen alle stukken toegezonden worden. 

 

 

Kroon-Voordracht 

Op 12 november 2021 is de 43e Kroon-Voordracht gehouden door Prof. dr. David R. Fontijn, met als 

titel “GIVE PEACE A CHANGE. ON VIOLENCE AND WARFARE IN PREHISTORY AND 

WHY IT MATTERS”.  

De Voordracht werd gehouden in de geheel vernieuwde accommodatie van de Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Het was de bedoeling om alle 

belangstellenden voor de voordracht fysiek te kunnen ontvangen, maar gezien de op het laatste 

ogenblik verscherpte coronamaatregelen, werden de personen, die zich voor de lezing hadden 

aangemeld, aangeraden de lezing virtueel bij te wonen. Het resultaat was, dat ca 55 personen fysiek 

aanwezig waren en ongeveer 115 personen de live uitzending van de lezing virtueel bijwoonden.  

 

Toegekende subsidies 

Toegekend zijn de volgende aanvragen:  

 Aan Dr. N. Arts werd een bedrag toegekend van € 847,-- voor het uitvoeren van twee C14-

dateringen van verbrand bot uit een vroeg mesolithische site te Asten (Noord‐Brabant). 

 Dr. N. Arts ontving een tweede maal een toekenning van een bedrag van € 847,-- voor het 

uitvoeren van nogmaals twee C14-dateringen van verbrand bot uit een vroeg mesolithische 

site te Asten (Noord‐Brabant). 

 Mevr. Merita Dreshaj verzocht om een financiële bijdrage voor haar promotieonderzoek 

getiteld:’ The Emergence of Domesticated Animals in the Netherlands’. Er werd haar een 

bedrag van € 4.950,-- toegezegd om een pilotproject te starten en daarvoor een aantal C14-

dateringen te laten doen. 

 De heer D.D.L. Stoop, MA, vroeg een bijdrage in de kosten van drie Ams-C14-dateringen 

van de Ahrensburgcultuur. Er werd hem hiervoor een bedrag van € 1.050,- (plus 21 % BTW) 

toegezegd. 

 De heer W.B. Waldus ontving een bedrag van € 2.000,- als bijdrage voor de opmaak en 

drukkosten van zijn proefschrift  'De Zuiderzee als transportlandschap. De historische 

maritieme archeologie van de turfvaart (1550-1700)’. 
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 De aanvraag van Professor Dr. D. Fontijn en Dr. Rachel Schats voor een financiële bijdrage 

voor het onderzoek getiteld ‘Middle Bronze Age Mobility. Local community and human 

mobility as recorded in the Apeldoorn Barrow Landscape’, werd met een bedrag van  

€ 2.620,- gehonoreerd. 

 Voor een financiële bijdrage in het onderzoek van mevr. Dr. Sarah Schrader, getiteld: 

‘Identifying Ancient Cancer: A Proteomic Approach’, werd een bedrag van € 3.000,- 

toegezegd.  

 De aanvraag van Dr. Sasja van der Vaart-Verschoof, Dr. Lisette M. Kootker en Prof. Dr. N. 

Roymans voor een subsidiebijdrage voor het onderzoek: ‘Chariots on Fire, Een nieuw 

wagengraf en de rol van menselijke mobiliteit in grafgebruik’, werd met een bedrag van  

€ 26.967,66 gehonoreerd. 

 Mevrouw Karin de Vries, MA, vroeg een financiële ondersteuning van de drukkosten van 

haar proefschrift getiteld 'Settling with the norm? Norm and variation in social groups and 

their material manifestations in (Roman) iron Age (800 BC-AD 300) settlement sites of the 

northern Netherlands'. Er werd haar een bedrag van € 1.600,- toegekend. 

 Een aanvraag van mevrouw Dr. Rachel Schats voor financiële ondersteuning van € 1.696,- 

voor het onderzoek getiteld: ‘Capturing Cribra Orbitalia. Visualising orbital porosity using 

Computed Tomography werd toegekend. 

 

In 2021 werden vier aanvragen om verschillende redenen afgewezen. 

 

 

Vervallen subsidies en overige baten 

Financiële toezeggingen gelden voor de duur van 2 jaar na datum van de schriftelijke bevestiging.  

In verband hiermede is de toezegging van € 605,- aan dr. J. de Bruin (Rijksmuseum van Oudheden, 

Leiden) op 9 december 2021 komen te vervallen. 

Aan Dr. G.J. van Wijngaarden is in 2020 een bedrag van € 4.500,- toegezegd voor het ‘Amsterdams 

Troje Project 2020-2021’. In verband met de gewijzigde/vereenvoudiging uitvoering van het project 

in verband met de coronapandemie, werd slechts een bedrag van € 1.958,74 uitgegeven. Hierdoor is 

een bedrag van € 2.541,26 vrijgevallen. 

Financiën 

 

Beleggingen 

Stichting SNMAP heeft een beleggingsbeleid, dat is gericht op het realiseren van lange termijn 

rendementen. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan bank InsingerGilissen. Het beleggingsprofiel 

bij de bank is gebaseerd op het beleggingsstatuut en is gericht op duurzaam beleggen. Ondanks of 

ook wel dankzij het Corona jaar heeft de bank over 2021 met een gebalanceerd risicoprofiel een 

bovengemiddeld resultaat weten te bereiken.    

 

Financiële verantwoording 

Hiervoor verwijzen wij naar ons financieel jaarverslag op onze website. Doordat het 

beleggingsresultaat in 2021 hoger uitkwam dan gebruikelijk is ondanks ook hogere subsidie 
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aanvragen in 2021 ons vermogen toegenomen. Indien het bedrag van de subsidieaanvragen in een 

jaar de beleggingswinst overstijgt mag in principe op incidentele bases worden ingeteerd. 

 

Website 

Ook in 2021werd 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. 

 

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, 4 maart 2022, 

 

 

 

J.W.M. Roebroeks   Mw. W.H. Metz  B.H.G.M. van de Loo 

 

 

 

S. Arnoldussen   Mw. L.M. Kootker  Mw. A.E. van der Merwe 


