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GLUSIUS
STICHTING
Jaa rversla g Clusiusstichtin g 2017
Van het bestuur

L De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. De heer V/. Otterspeer vertrok en werd
opgevolgd door de heer drs. Kasper van Ommen.

Eind2017 was het bestuur als volgt samengesteld:
De heer A, J. van der Staay (voorzitter)

Mevrouw G. A. van Uffelen (secretaris)
De heer E. H. Wellenstein (penningmeester)
De heer P. Baas

De heer H. Beukers

Mevrouw R. J. F. Gianotten
De heer V/. R. van

Gulik

De heer H. G. M. Jorink
De heer K. van Ommen

2. Het

bestuur vergaderde tweemaal

3. Het bestuur besloot een internationaal symposium te beleggen over The Dawn of Botany:
l6th Century Representations of Nøture. De voorbereiding hiervan werd in handen gelegd
van de leden Jorink, Van Uffelen en de Clusiushoogleraat, Van Andel. Het vindt plaats in
201 8.

4.

Ter bevordering van de transparantie werd de verslaglegging op de website aangepast met
betrekking tot de financien.
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Van de leerstoel
De druk bezochte oratie van de Clusiushoo gleraar vond plaats op 6 januari 2017 .
De Nederlandse tekst werd uitgesproken, de Engelse tekst werd in een boekje gepubliceerd:
Open the treasure room and decolonize the museum. De oratie genereerde vrij veel mediaaandacht.

Door een aantal enthousiaste gastwetenschappers is het onderzoek in een stroomversnelling
gekomen enzijn er veel artikelen geproduceerd. Er zijn twee nieuwe PhDs aangesteld.
Naturalis heeft € 50.000 ter beschikking gesteld voor digitalisering van de historische herbaria.
De financiering van de vele projecten blijft een voortdurend onderwerp varL zorg.
Voor belangstellenden is de rapportage werkzaamheden Clusiusleerstoel20lT-2018
beschikbaar.

Het curatorium voor de leerstoel bestond uit Prof. Dr. G. R. De Snoo, voorzitter, Prof. Dr. H. P
Spaink, beiden namens de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit
Leiden, en Prof. Dr. H. Beukers en Prof. Dr. P. Baas, beiden namens de Clusiusstichting.
Het curatorium werd door de secretaris van de stichting, Dr. G. A. van Uffelen, ondersteund.

Van de financiën
Het vermogen van de stichting bestond aan het einde van het verslagjaar 2017 uit een
leerstoelfonds van €,15.974,- en een kapitaal van circa €24.149,-. De liquide middelen staan in
hoofdzaak op spaarrekeningen. De stichting heeft geen schulden, noch vorderingen.
De stichting heeft geen personeel in dienst en heeft geen bezittingen.
De stichting is gerangschikt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
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