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)

Concept
Notulen Algemene Vergadering ProParte, 15 juni 2022
Datum:
Locatie:
Aanwezig:

15 juni 2022
Academiegebouw Leiden
Het bestuur: Caesar Sterk (voorzitter), Marita Danhof-Pont (vicevoorzitter),
Ruurd Halbertsma (penningmeester), Hans Teunissen (secretaris), José
Tieleman-Shamier (ondersteuning penningmeester).
Afwezig wegens ziekte: Liesbeth de Lange (lid).
Leden ProParte: Jo en Hanneke Hermans, Meindert Danhof, Dirk en
Annemarie Kolff, Annemarie de Vries, Willem Adelaar, Robert Tijssen.
Afgemeld:
Mo Daha, Helmke Berends-Smits en Jan Reedijk.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en spreekt zijn vreugde uit
dat we dit jaar weer ongehinderd door COVID bijeen kunnen komen.
2. Vaststelling agenda
Aangezien er geen voorstellen zijn de agenda te wijzigen wordt de agenda
vastgesteld.
3. Mededelingen
De vice-voorzitter, Marita Danhof merkt op dat de subverenigingen van ProParte
summier genoemd worden in het 2021 jaarverslag maar dat geïnteresseerden op de
website van ProParte in de jaarverslagen van de subverenigingen meer informatie
kunnen vinden. Daar staat ook vermeld welke subverenigingen graag nieuwe leden
verwelkomen en welke (on)gemengd zijn. Ze roept de leden van ProParte op om met
ideeën te komen voor meer leden.
4. Concept-notulen van de online Algemene Vergadering 2021 (via Zoom)
De voorzitter gaat paginagewijs door de notulen en deze worden vervolgens
bij uitblijven van enig commentaar gearresteerd.
5. Jaarverslag 2021
De secretaris, Hans Teunissen, gaat kort in op enkele aspecten van het
jaarverslag. Het ledenaantal van ProParte vertoont over de afgelopen jaren
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een gestaag neergaande lijn ondanks alle inspanningen om nieuw
aangetreden hoogleraren te interesseren voor ProParte en ondanks alle
activiteiten die ProParte voor zijn leden organiseert. Dit is voor het bestuur
aanleiding geweest een brainstorm te houden: welke oorzaken zijn hiervoor
aan te wijzen en hoe kan deze trend een halt worden toegeroepen? En voorts:
wat zien wij als focus van ProParte? Uit contacten met andere universiteiten is
gebleken dat alleen de Universiteit van Utrecht nog een met ProParte
vergelijkbare vereniging heeft. Voorts is een algemeen verschijnsel dat de
meeste verenigingen te kampen hebben met teruglopend ledenaantal en dat
het moeilijk is om leden te binden; mensen hebben het doorgaans te druk voor
dergelijke zaken. Uitgangspunt voor het bestuur is dat ProParte bestaansrecht
heeft, te weten het zoeken en bieden van cohesie aan de leden, met name
interfacultair, en daarnaast het verstrekken van financiële bijdragen aan
activiteiten gericht op universitair erfgoed. ProParte wil zich– gezien het grote
aanbod – onderscheiden door activiteiten te organiseren die voor alle leden
interessant zijn, academisch van aard zijn en bij voorkeur een directe band
hebben met maatschappelijke ontwikkelingen. Als voorbeeld kan men denken
aan de bijeenkomst (in 2021) over de EU Green Deal met Diederik Samsom, en
aan de Oekraïne-avond (april 2022). Het bestuur zal contact opnemen met het
College van Bestuur om het belang van ProParte onder zijn aandacht te
brengen.
Wat betreft de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die op 1 juli 2021
in werking is getreden, deze heeft geen ingrijpende gevolgen voor ProParte. Wel
vraagt deze wet om enkele aanpassingen in onze statuten. Het bestuur wil die
voorstellen volgend jaar aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorleggen. .
6. Financieel Jaarverslag 2021/Oordeel controlecommissie en décharge bestuur
a. De penningmeester, Ruurd Halbertsma, geeft een korte toelichting op het
financieel jaarverslag. De vereniging heeft een gezonde financiële positie. Als
gevolg van corona lagen de uitgaven in 2021 lager dan begroot waardoor de
begroting een batig saldo vertoont.
Gevolg gevende aan een suggestie gedaan tijdens de vorige Algemene
Vergadering heeft het bestuur besloten om het in de loop der jaren
opgebouwde kapitaal van de vereniging af te bouwen door het verlenen van
subsidies voor activiteiten inzake universitair erfgoed. Daarbij zal een buffer
van € 25.000,- worden aangehouden. In 2021 is een subsidie van € 4900,verstrekt aan de UB voor de restauratie van een beroemd Arabisch manuscript
uit de elfde eeuw (Materia Medica), het oudst bekende geïllustreerde Arabische
handschrift over een wetenschappelijk onderwerp en één van de absolute topstukken
van de collecties van de Universiteit Leiden. Het bestuur heeft voorts een subsidie
van ca. € 5000,- goedgekeurd aan begraafplaats Groenesteeg als bijdrage aan
een boek over hoogleraren die daar begraven liggen dat thans wordt
geschreven. Deze bijdrage (in 2024) past mooi in de viering van het 450-jarig
correspondentie-adres: Bremstraat 72, 2403 EN Alphen aan den Rijn, tel. 0172-431839 / 06-181445664
e-mailadres: proparte.leiden@gmail.com website: www.proparte.nl

2

bestaan van de Universiteit Leiden. Tenslotte is besloten een subsidie te
verlenen aan Bibliotheca Thysiana voor de restauratie van de Atlas Blaeu.
De penningmeester roept de leden op om met suggesties te komen voor
activiteiten die passen binnen het subsidiebeleid van de vereniging.
b. Lid van de controlecommissie, Jo Hermans, verklaarde staande de
vergadering dat de kascommissie zich heeft gebogen over alle stukken
betrekking hebbende op de exploitatie door ProParte over het jaar 2021, die
heeft gecontroleerd en akkoord bevonden. Namens de controlecommissie
verzocht hij daarom de Algemene Vergadering om aan het bestuur decharge
te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2021. De Vergadering
verleende vervolgens decharge met dank aan de penningmeester voor het
door hem gevoerde financiële beleid. De voorzitter dankt de leden van de
controlecommissie voor hun belangrijke werk.
7. Benoeming leden controlecommissie 2022
Als opvolger van Jo Hermans die statutair moet aftreden, biedt zich spontaan
Annemarie de Vries aan, die samen met Roel Willemse de controlecommissie
2022 zal vormen. Haar aanbod wordt door de Algemene Vergadering in dank
aanvaard. Met dank voor alle inspanningen die aftredend lid van de
controlecommissie, Jo Hermans, zich de afgelopen twee jaar heeft getroost,
wordt het aanbod wordt van Annemarie de Vries in dank aanvaard.
8. Rondvraag
Er worden geen vragen gesteld.
9. Inhoudelijk programma
Voorzitter Caesar Sterk, leidt Pieter Slaman, universiteitshistoricus, in die een
lezing geeft onder de titel ‘Van Rijksambtenaar tot hordeloper. Academische
vrijheid voor en na de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
(WHW) van 1993.
Een samenvatting van deze boeiende lezing is terug te vinden op de website van
ProParte.
10. Sluiting
Nadat enkele vragen over de lezing zijn gesteld en beantwoord, sluit de
voorzitter de vergadering met dank aan allen die zijn gekomen. Tenslotte
nodigt hij allen uit voor een door het bestuur aangeboden drankje in de
Facultyclub.
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