PROPARTE

Vereniging van hoogleraren van de Universiteit Leiden, hun echtgenoten en partners (2017)
Oorspronkelijk Vereniging van Hoogleraren en Lectoren van de Rijksuniversiteit te Leiden (HOLEC) (1972)
en Vereniging van Echtgenoten en Partners van Hoogleraren aan de Universiteit Leiden (VROLEC) (1913)

Jaarverslag 2021
Inleiding
Het jaar 2021 heeft ook voor ProParte grotendeels in het teken gestaan van de
coronapandemie. Als gevolg hiervan konden er (bijna) geen bijeenkomsten en excursies voor
de leden worden georganiseerd. Wel is het gelukt om een aantal mooie en interessante
lezingen online met de leden te delen. Ook de subverenigingen hebben onder de beperkingen
van corona geleden.
Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar driemaal per Zoom en kwam in juli éénmaal live
bijeen (met inachtneming van de 1,5 meterregel). Op 28 maart stuurde het bestuur een
nieuwsbrief naar de leden die in de plaats kwam van het jaarverslag 2020.
Op 14 september 2021 vond, ook weer per Zoom, de Algemene Vergadering plaats. Tijdens
deze vergadering werd het statutaire vertrek van de secretaris, mevrouw Helmke BerendsSmits, aangekondigd. Bestuurslid Hans Teunissen was bereid de functie van secretaris op zich
te nemen. In november kon het bestuur mevrouw prof. dr. Elisabeth de Lange verwelkomen
als nieuw bestuurslid.
Leden
In 2021 hebben zich vijftien nieuwe leden aangemeld. Elf leden zijn in 2021 overleden en
twaalf leden zegden hun lidmaatschap op.
Eind 2021 heeft het bestuur het ledenbestand opgeschoond door leden die reeds lang hun
contributie niet hadden betaald te schrappen als lid. Eind december 2021 bedroeg het aantal
leden 339.
Financiën
De inkomsten en uitgaven van de vereniging zijn nagenoeg gelijk, contributieverhoging is
daarom vooralsnog niet aan de orde.
De financiële positie van ProParte is gezond. Het in de loop der jaren opgebouwde kapitaal
van de (voorgangers van de) vereniging zal komende jaren door middel van subsidies worden
afgebouwd tot een bedrag van € 25.000, -. Zorgvuldig wordt bekeken welke projecten die
verband houden met universitair erfgoed hiervoor in aanmerking kunnen komen.
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Activiteiten
• Op 4 februari nam het bestuur van ProParte deel aan een feestelijke Zoom-sessie
waarmee prof. dr. Carel Stolker, rector magnificus van de Universiteit Leiden,
afscheid nam van de universitaire gemeenschap vanwege zijn emeritaat. Hij ontving
een bundel met door de bestuursleden van ProParte geschreven limericks.
• Op 7 april hield onze penningmeester, prof. dr. Ruurd Halbertsma, een online-lezing
met de titel Boerhaaves schoonzoon en de machtige Memnon.
• Op 12 mei verzorgde prof. dr. Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer en
lid van ProParte, een online-lezing met de titel Wetenschap en politiek.
• Op 20 oktober 2021 was het de beurt aan de twee Leidse wetenschappers die de
prestigieuze Spinozapremie hadden gekregen. Prof. dr. Maria Yazdanbakhsh hield een
lezing onder de titel: Parasites: going to places we have never been before. De titel
van de lezing van prof. dr. Marc Koper was Elektrochemie: van stoffig naar hip. Beide
lezingen konden zowel fysiek als online worden gevolgd.
• Op 30 november volgde de lezing van de Leidse hoogleraar prof. dr. Judi Mesman met
de titel Normativiteit in opvoeding en onderwijs: (on)gelijke kansen voor jeugd? Zij
won met haar onderzoek de al even prestigieuze Stevinpremie. Ook deze lezing was
zowel fysiek in het Groot Auditorium als online te volgen.
Door ProParte verleende subsidies
ProParte kan statutair projecten tot behoud van bijzonder universitair erfgoed en van al wat
daarmee verband houdt, financieel ondersteunen. Deze middelen komen uit het kapitaal dat
ProParte en haar voorgangers in de loop der jaren hebben opgebouwd.
In het afgelopen jaar werden de volgende projecten goedgekeurd:
• Een bedrag van € 4.900, - werd verstrekt aan de Universiteits Bibliotheek
ten behoeve van het project Restauratie Arabisch handschrift Materia Medica uit
de11e eeuw.
• Een bedrag van € 6.000, - werd toegezegd aan de Bibliotheca Thysiana als bijdrage in
de kosten van restauratie van de 17e-eeuwse Blaeu Atlas. De donatie wordt in 2022
gerealiseerd zodra de restauratie is gefinaliseerd.
• Een bedrag van € 5.000, - werd toegezegd aan de begraafplaats Groenesteeg als
bijdrage aan de kosten van een boek over de aldaar begraven Leidse hoogleraren. De
donatie zal waarschijnlijk in 2024 plaatsvinden wanneer het boek verschijnt.
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)
De Wbtr is in werking getreden op 1 juli 2021 en heeft gevolgen voor stichtingen, coöperaties
en verenigingen, dus ook voor ProParte. De wet heeft ten doel om de kwaliteit van bestuur en
toezicht te verbeteren en de professionalisering te stimuleren. De nieuwe regels zijn direct van
toepassing op genoemde organisaties, ook wanneer hun statuten nog niet dienovereenkomstig
zijn aangepast. Het gaat hierbij om zaken zoals toezichthouding, aansprakelijkheidsstelling,
behoorlijke taakvervulling, fraude, belangenverstrengeling, belet of ontstentenis en bindende
voordracht voor bestuur.
Als gevolg van deze wet dienen de statuten van ProParte op enkele onderdelen te worden
aangepast en het bestuur zal hiertoe het komende jaar een voorstel indienen.
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Website ProParte
In het afgelopen jaar bezochten gemiddeld 80 personen per maand de website. De meest
bezochte pagina's van het afgelopen jaar waren: Homepage (636), Wandelclub (284), Over
ons (281), Lezing Spinozalaureaten (234), Bijeenkomst i.v.m. de oorlog in Oekraïne (140).
De subverenigingen
De subverenigingen van ProParte zijn ook in het verslagjaar actief gebleven voor zover
corona dat toeliet. Voor meer informatie hierover kan men terecht bij de website waar ook
vermeld staat welke subverenigingen openstaan voor nieuwe leden.

Hans Teunissen, secretaris
19-05-2022/avdl
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