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De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten:
Na instemming van de besturen van de Nederlandse Stichting voor Antropobiologie
(NSAB) en de Stichting ter Financiering van Barge's Anthropologica (SFBA) werden de
eerste administratieve voorbereidingen getroffen voor het ‘samengaan’ van beide stichtingen.
De volgende randvoorwaarden werden afgesproken:
- Het wordt geen fusie. De NSAB wordt om praktische redenen opgeheven,
- Het batig saldo en de administratie van de NSAB gaat naar de SFBA,
- Het Leids Universiteits Fonds herbelegt en beheert het overgemaakte batig saldo om
de waarde te behouden,
- Het NSAB-bestuur wordt deel van het SFBA-bestuur,
- In het Huishoudelijk Regelement van de SFBA wordt opgenomen dat de bestedingen
van gelden afkomstig van de NSAB worden gedaan conform de NSAB-traditie.
Statutair is ‘samengaan’ eenvoudig te realiseren, omdat de NSABopheffingsparagraaf aangeeft dat een eventueel batig saldo naar een andere stichting kan met
dezelfde doelstelling. In 2015 zal het versterkte SFBA-bestuur uit de volgende leden bestaan:
Prof. dr. G.J.R. Maat (voorzitter, ex-voorzitter NSAB), dr. A.E. van der Merwe (secretaris),
drs. R. Schats (penningmeester), Ir. H.H. Nauta (lid), F.A.J. Barge (lid), prof. R.J. Oostra (lid,
ex-voorzitter NSAB) en dr. H.H. de Boer (lid, ex-secretaris NSAB).
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Op zaterdag 12 juli werd onder grote belangstelling het jaarlijkse, door de Stichting ter
Financiering van Barge’s Anthropologica georganiseerde en gesubsidieerde, Barge Forum
gehouden in het Leids Universitair Medisch Centrum. De voordracht werd gepresenteerd door
mw. dr. Constance van der Linde. De titel luidde: “Een massagraf uit 1794/1795. Bastion
Baselaar te s’Hertogenbosch: rodeloop, rotkoorts of de kogel?” De interessante lezing werd
afgesloten met een levendige discussie tussen spreekster en auditorium, en met koffie, thee en
een broodje voor de aanwezigen.
Bestuursvergaderingen werden gehouden op 28 maart, 12 juli, en 12 december 2014.
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