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PROPARTE 

Vereniging van hoogleraren van de Universiteit Leiden, echtgenoten en partners 
(2017) 

Oorspronkelijk Vereniging van Hoogleraren en Lectoren aan de Rijksuniversiteit te Leiden (HOLEC) (1972) 

en Vereniging van echtgenoten en partners van hoogleraren aan de Universiteit Leiden (VROLEC) (1913) 
 
 
 
 
Leiden, 16 maart 2017 
 
 
 
 
Aan de leden van PROPARTE 
 
 
 
  
kenmerk : 16031704.pp.leden 
onderwerp : 1. Informatie over de nieuwe vereniging 

2. betalingsverzoek contributie 2017 
 
 
 
 
Waarde collega's, echtgenoten en partners, 
 
Wij hebben u afgelopen najaar op de hoogte gesteld van het samengaan van de HOLEC en de 
VROLEC door onze brief met kenmerk 13101601.HOLEC.leden. 
 
Het verheugt ons u thans te kunnen berichten dat op 11 januari 2017 de statuten van 
PROPARTE, Vereniging van hoogleraren van de Universiteit Leiden, echtgenoten en 
partners bij de notaris (mr. Erna Kortlang van TeekensKarstens, advocaten notarissen) zijn 
gepasseerd. Daarmee is onze vereniging PROPARTE een feit. 
Er is en er wordt achter de schermen veel werk verzet in verband met de talrijke formaliteiten 
en acties die nodig waren en dat nog zijn. 
Het bestuur is daarom bijzonder verheugd dat mevrouw José Tieleman-Shamier haar 
werkzaamheden voor de vereniging, in het bijzonder voor de penningmeester, voortzet. 
Daarnaast is het bestuur verheugd dat het secretariaat thans ondersteund wordt door mevrouw 
Joke van Benten. 
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Het eerste bestuur van de nieuwe vereniging is, conform de statuten, als volgt samengesteld: 
 Prof. C.C. Sterk, voorzitter (Caesar) 
 Mw. prof.dr. A.C. Gittenberger-de Groot, vicevoorzitter (Adri) 
 Mw. H. Berends-Smit, secretaris (Helmke) 
 Prof.dr. J.H. Bolk, penningmeester (Jan) 
 Mr. J.J.J. Teunissen, lid (Hans) 
 
Graag informeren wij u hierbij over een aantal zaken en voorts verzoeken wij u de 
verschuldigde contributie 2017 over te maken. 
 
Statuten 
De ontvangers van de digitale versie van deze brief ontvangen hierbij als bijlage de statuten 
van PROPARTE. Gezien de omvang en de bijbehorende portokosten, zijn de statuten niet 
bijgevoegd bij de papieren versie. Op aanvraag krijgt u die toegestuurd. De gegevens over 
onze vereniging zullen over enige tijd via de vernieuwde website van onze universiteit 
beschikbaar zijn. Daar zullen ook onze statuten te vinden zijn. 
 
Lidmaatschap 
Lid kunnen zijn hoogleraren en hun echtgenoten of partners (verder aan te duiden als 
partners). Een partner kan dus lid zijn zonder dat zijn/haar hoogleraar-partner lid is. Dat gold 
altijd al voor weduwen en weduwnaars van overleden hoogleraren. In de statuten staat welke  
regeling zal gelden in geval van echtscheiding of beëindiging van het partnerschap. Conform 
de goedkeuring van de VROLEC en de HOLEC is het lidmaatschap van beide verenigingen 
automatisch overgegaan naar PROPARTE. 
 
Contributie 2017 
De contributie voor 2017 is vastgesteld op € 22,50 per lid (per persoon). 
Ik verzoek u vriendelijk het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op 
bankrekeningnummer NL16 INGB 0000 1129 31 ten name van PROPARTE onder 
vermelding van "contributie 2017" en de naam van het lid. 
 
Communicatie  
Uw bestuur streeft naar een duurzame en toekomstbestendige organisatie. Dus heeft het 
bestuur besloten in beginsel digitaal te communiceren; de papieren post was tot nu toe een 
forse kostenpost. Deze brief is daarom verstuurd naar de ons bekende e-mailadressen van de 
leden. 
Als u er de voorkeur aan geeft dat wij een ander e-mailadres gebruiken dan het nu voor deze 
brief gebruikte e-mailadres, verzoeken wij u dat door te geven aan ons secretariaat (e-mail-
adres zie voettekst).  
Dat geldt ook indien zowel een hoogleraar als haar/zijn partner lid zijn. Indien beiden van een 
verschillend e-mailadres gebruik willen maken om met de vereniging communiceren, 
verzoeken wij dit door te geven aan ons secretariaat. 
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Indien u de papieren versie van deze brief heeft ontvangen en u wél beschikt over een e-mail-
adres, verzoeken wij u dat e-mailadres door te geven aan ons secretariaat. 
 
Voor (oudere) leden die niet over digitale communicatiemiddelen beschikken blijft het 
toesturen van een papieren versie op aanvraag mogelijk. 
 
Onze naam en digitale communicatie  
Vele leden hebben actief meegedacht over een naam, die de namen HOLEC en VROLEC 
moest vervangen. Uw bestuur heeft daarbij een sterke betrokkenheid van veel leden ervaren. 
Uiteindelijk is besloten de door collega Ruurd Halbertsma bedachte naam PRO PARTE (twee 
woorden) te vervangen door PROPART (dus één woord zonder E), van PROfessoren & 
PARTners. 
 
Toen echter de term PROPART als domeinnaam al bleek te bestaan, heeft het bestuur 
onmiddellijk de domeinnaam PROPARTE, dus met een toegevoegde letter "E", laten 
registreren. Het zou immers heel vervelend zijn als een eventuele eigen website van onze 
vereniging niet dezelfde naam zou kunnen hebben als de vereniging zelf! Aangezien de 
volledige naam voor een domeinnaam te lang is, is het toch PROPARTE geworden, met een 
knipoog naar de uitleg van Ruurd Halbertsma. 
 
Activiteiten  
De gebruikelijke voor- en najaarsbijeenkomsten worden natuurlijk voortgezet. Dat geldt 
eveneens voor de activiteiten van de bestaande kransen en clubs die voorheen deel uitmaakten 
van de VROLEC en voor enkele andere specifieke activiteiten die de VROLEC traditioneel 
organiseerde voor de partners, zoals het voorjaarsuitje en de kerstlunch. 
Het bestuur wil daarnaast het aantal en het soort activiteiten uitbreiden en daarbij - zo 
mogelijk - een groter aantal leden betrekken.  
Voorstellen uwerzijds op dit punt worden zeer op prijs gesteld.  
 
Save the date 
• 15 mei 2017 's avonds. Voorjaarsbijeenkomst met thema "Waarom Den Haag?" in het 

nieuwe gebouw Wijnhaven in Den Haag met o.a. voordracht en rondleiding door onze 
rector Carel Stolker  

• 31 mei 2017. Traditionele voorjaarsuitje van de partners, dit keer georganiseerd door de 
tuinclub.  

 
Voorstellen voor te ondersteunen projecten 
Eén van onze doelstellingen is het financieel ondersteunen van met name (restauratie-) 
projecten van bijzondere bezittingen van de Universiteit Leiden of daaraan gerelateerde 
instellingen.  
Graag breng ik dit onderwerp onder uw aandacht met het oog op eventuele suggesties van uw 
kant. 
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Tenslotte 
U ontvangt spoedig de uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst waarbij op feestelijke wijze 
aandacht zal worden besteed aan het samengaan van beide verenigingen onder de naam 
PROPARTE. 
Denkt u er aan uw contributie over te maken?  
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur van PROPARTE, 
 
 
Caesar Sterk                                                                  
voorzitter 
 

Jan Bolk 
penningmeester 

 
 
Bijlage: 
◘ statuten van PROPARTE (alleen bij de digitale versie) 


