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Van het bestuur

1. De samenstelling van het bestuur is gewijzigd.
Eind 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:

De heer A. J. van der Staay (voorzitter)

Mewouw 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 W. R. van Gulik

De heer H. G. M. Jorink

Mewouw M. A. A. MondtSchouten

De heer K. van Ommen

2. Het bestuur vergaderde driemaal.

3. Ingevolg het bestuursbesluit om een internationaal symposium te beleggen over The Japanesefootprint of
Siebold in the Netherlands werden enkele voorbereidingsgespreklcen georganiseerd. Het zal een eendaags
symposium zijndat plaats zal vinden op 18 maart 2020 inhet klein auditorium van de Universiteit
Leiden.

:

Van de leerstoel

Het curatorium voor de leerstoel bestond uit Prof. Dr. G. R. De Snoo, voorzitter, Prof. Dr. H. P. Spaink,
beiden namens de faculteit en Prof. Dr. H. Beukers, Prof. Dr. P. Baas, beiden namens de Clusiusstichting.

Het curatorium werd door de secretaris van de stichting, Dr. G. A. van Uffelen, ondersteund en vergaderde
eenmaal.



De volledige rapportage werkzaamheden Clusiusleerstoel 2018-2019 is beschikbaar.

Het bestuur stelde het proces in werking voor verlenging van de leerstoel History of Botany and
Gardens met een tweede termijn van 5 jaar en met als leerstoelhouder Prof. dr. T. R. van Andel. Op 8
november werd op ad hoc basis een evaluatiecommissie ingesteld bestaande uit Prof.Dr. R. Offringa,
Prof.Dr. H. P. Spaink, Prof.Dr. H. Beukers en Prof. Dr. P. Baas.

Op grond van een zelfevaluatie van Prof. Van Andel adviseerde evaluatiecommissie tot verlenging van de
benoerning en verzond een evaluatierapport aan de Directeur van het IBL, die het advies ovemam en
doorgeleidde naar het Faculteitsbestuur.

Van de financiën

Het jaar 2019 stond in het teken van de intensieve voorbereiding van het op 18 maart 2020 te houden
internationale Clusius symposium The Botanical Footprint of Siebold in The Netherlands. Ten behoeve van
dit syn'rposium is door de Alfred Ailion Foundation een donatie in het vooruitzicht gesteld van € 4.000,- als
bijdrage voor de dekking van de symposium kosten. Het stichtingsbestuur is hiervoor grote dank
verschuldigd aan de Alfred Ailion Foundation.Vanwege de onverwachte Covid-l9 maatregelen op 12maart
2020 zaghet bestuur van de Clusius Stichting zich echter genoodzaakt om het symposium op het laatste
moment af te gelasten en te verplaatsen naar een later moment.

In het verslagjaar 2019 zijn geen kosten gemaakt voor het symposium, noch is de bijzondere donatie van de
Alfred Ailion Foundation in dat jaar ontvangen. Derhalve hebben de uitgaven zich beperkt tot de kosten
m.b.t. de Clusius Leerstoel, die thans wordt bezet door Professor Dr. Tinde van Andel, alsmede tot de
gebruikelijke website- en bankkosten. Anders dan in de voorgaande verslagiaren, waarbij sprake was van
behoorlijke rente ontvangsten op de Vermogens Spaarrekening, zorgde de lage rentestand in20l9 ervoor dat
de dagelijkse kosten, hoewel bescheiden, gedeeltelijk ten laste van het kapitaal van de stichting dienden te
worden gebracht.

Het vermogen van de stichting bestond aan het einde van het verslagjaar 2019 uit een leerstoelfonds van
circa € 9.440,- en een kapitaal van circa €,29.534,-. De Liquide middelen staan in hooftlzaak op de
veÍmogens spaarrekening. 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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