Jaarverslag ProParte 2019
ProParte heeft bij het einde van dit verenigingsjaar inmiddels al weer drie jaar als gemengde
vereniging gefunctioneerd. Veel van de gestelde doelen zijn inmiddels gerealiseerd zoals u
uit het vervolg van dit verslag kunt opmaken.
Het bestuur is in het afgelopen jaar, na de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 9 april
2019, nog vier maal bijeen geweest. Na afloop van de ALV hield de
verouderingswetenschapper Dr David van Bodegom een zeer enthousiasmerende lezing,
getiteld: Vitaliteit en Ontpillen. De bijeenkomst in de kleine zaal van het Academiegebouw
werd afgesloten met een borrel in de Brasserie van de Faculty Club.
Het jaar 2019 was bijzonder omdat de Universiteit Leiden 444 jaar bestond. Daarom heeft
het bestuur besloten dat logo het afgelopen jaar aan ons officiële briefpapier toe te voegen.
Ook hebben we in het briefhoofd van ons papier een kleine, maar niet onbelangrijke
verandering aangebracht: Vereniging van hoogleraren van de Universiteit Leiden, hun
echtgenoten en partners.
De website:www.universiteitleiden.nl/proparte draait naar volle tevredenheid en is het
afgelopen jaar ruim 750 maal geraadpleegd. Deze website verstrekt zowel algemene
informatie over ProParte als informatie inzake activiteiten die ProParte en onze subverenigingen organiseren.
ProParte heeft een ook voor introducés toegankelijk dagje uit op 5 juni naar Dordrecht en
de Villa Augustus aldaar georganiseerd. Ondanks het niet optimale weer, waren de
boottocht, de koffie met gebak aan de Wijnhaven, de lunch in de Villa Augustus en de
aansluitende rondleiding in de tuinen, een succes. Er waren vele complimenten, ook omdat
de opzet, voor zowel de goed als minder goed ter been zijnde leden, zorgvuldig was
uitgekozen.
Op 30 oktober organiseerde ProParte een bijeenkomst met een bezoek aan de Faculteit
Sociale Wetenschappen (FSW). Daar werden we gastvrij onthaald door de decaan prof. Paul
Wouters, gevolgd door een viertal lezingen vanuit diverse disciplines, die een mooi overzicht
boden van hedendaags onderzoek binnen FSW. Sprekers waren Mariska Kret (psychologie),
Marianne Hickendorff (pedagogische wetenschap), prof. Amy Verdun (politieke
wetenschap), prof. Ludo Waltman (wetenschap en technologie).
Met het oog op een goede spreiding van de verschillende ProParte activiteiten over het jaar
werd besloten in maart een bezoek te brengen aan Rijksmuseum Boerhaave. We werden
daar ontvangen door directeur Amito Haaghuis, toegesproken door conservator Tim
Huisman over de tentoonstelling ‘Herman Boerhaave en de Gouden Eeuw van de
wetenschap’, gevolgd door een rondleiding met uitleg.
In september bracht ProParte een bezoek aan het vernieuwde Museum De Lakenhal. Deze
bijeenkomst bestond uit een ontvangst, gevolgd door een tweetal lezingen. Hierbij werd
onder andere ingegaan door de hoofdarchitect Ninke Happel op de opzet en de oplossingen

van de architecten voor het deels nieuwe gebouw, inclusief de verplaatsing van de
historische Joristrap. De bijeenkomst werd afgerond met een bezichtiging van De Lakenhal
en een borrel. De bijeenkomst was in feite een geste van dank van het Museum aan
ProParte voor de subsidie die ProParte heeft gegeven voor de inrichting van een
Universiteitskamer in het museum. Eerder waren voorzitter en vice-voorzitter van ProParte
aanwezig bij de officiële opening van de vernieuwde Lakenhal door de koning.
Het jaar werd, in navolging van verleden jaar, afgesloten met een buffetstijl kerstlunch op
19 december in het Koetshuis van Oud Poelgeest. Daar hadden we nu een volledige zaal tot
onze beschikking hetgeen meer vrijheid bood. Mede daardoor konden we muzikale
omlijsting inhuren (Jan Maarten en Birgit Wit met ondersteuning door Nanne van Hoytema)
die door de perfecte uitvoering en de gloedvolle liederen van Birgit voor een waar
hoogtepunt zorgde. De tuinclub had sfeervolle tafelversiering in kerstsfeer verzorgd. Al met
al was het een mooi feest.
De subverenigingen doen het nog steeds goed. De museumclub kreeg een éénmalige
subsidie voor busvervoer bij hun dagje uit. Details en het programma van de verschillende
subverenigingen zijn te vinden op de website.
De grootste inspanning, met name door de leden van het bestuur die verantwoordelijk zijn
voor de financiën (José Tieleman-Shamier en prof. Jan Bolk) bestond uit het uitrollen van de
automatische incasso waartoe het bestuur heeft besloten. Dit kwam neer op een ‘tour de
force’ die nu vrijwel is afgerond. Het stemt tot tevredenheid dat een groot aantal van onze
leden heeft ingestemd met automatische incasso van hun contributie aangezien dit een
aanzienlijke verlichting van werkzaamheden betekent voor onze penningmeester. Voor
nieuwe leden zal automatische incasso regulier worden. ProParte telde eind 2019 471
leden, een lichte daling ten opzichte van een jaar eerder.
Een voortdurend punt van aandacht van het bestuur blijft de vraag hoe we jonge
hoogleraren meer kunnen betrekken bij de activiteiten van de vereniging.
Aangezien de vereniging nu haar derde bestaansjaar afsluit, is het reglementair gewenst een
deel van het bestuur te vervangen. De penningmeester ( prof. Jan Bolk ) en de vicevoorzitter (Prof. Adri Gittenberger-de Groot) hebben doen weten niet herkiesbaar te zijn
voor een tweede periode van drie jaar. Inmiddels zijn voor beide functies nieuwe
kandidaten bereid gevonden en het bestuur zal hen tijdens de aanstaande ALV voordragen.
Begin september heeft reeds een wisseling van secretariële ondersteuning van ProParte
plaatsgehad. Mevr. Joke van Benten wordt bedankt voor haar notulering en haar
omvangrijke activiteiten bij het opschonen van het email adressenbestand. Zij heeft een
waardige opvolgster gekregen in de persoon van mevr. Aty van der Leden die reeds het
klappen van de zweep aardig onder controle heeft.
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