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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) zijn de beide
stichtingen dit jaar daadwerkelijk ‘samengegaan’ van beide stichtingen. De volgende
randvoorwaarden werden ten uitvoer gelegd:
- De NSAB is op 21 januari 2015 opgeheven
- De oud-penningmeester van de NSAB, G.J.R. Maat, bewaart het archief gedurende de
verplichte termijn van vijf jaren op de Groene Streep 3, 5851 ED te Afferden (L).
- Het batig saldo van de NSAB van Euro 111.569,00 is overgemaakt naar de SFBA,
- Het Leids Universiteits Fonds herbelegt en beheert het overgemaakte batig saldo in de
Stichting Administratiefonds Leiden,
- Het NSAB-bestuur, prof. R.J. Oostra (ex-voorzitter), prof. dr. G.J.R. Maat (expenningmeester) en dr. H.H. de Boer (ex-secretaris), zin de facto toegetreden tot het
SFBA-bestuur,
- In het Huishoudelijk Regelement van de SFBA zal opgenomen worden dat de
bestedingen van gelden afkomstig van de NSAB worden gedaan conform de NSABtraditie.
In 2015 bestaat het nieuwe SFBA-bestuur uit de volgende leden:
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Prof. dr. G.J.R. Maat (voorzitter), 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) en dr. H.H. de
Boer (lid).
Op zaterdag 11 juli 2015 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. Machteld Roede. De titel luidde: 'Het verzetswerk van Arie de Froe: rassen, waan of
werkelijkheid?' De interessante lezing werd afgesloten met een levendige discussie tussen
spreekster en auditorium, en met koffie, thee en een broodje voor de aanwezigen.
Bestuursvergadering werd gehouden op 11 juli.
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