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De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten: 

Conform de randvoorwaarden bij het ‘samengaan’ van de  Nederlandse Stichting voor 
Antropobiologie (NSAB) en de Stichting ter Financiering van Barge's Anthropologica 
(SFBA) werd in 2016 een subsidiebeleid vastgesteld en zijn de eerste subsidieaanvragen 
binnengekomen en beoordeeld. 
 
Het subsidiereglement werd als volgt vastgesteld:  

1. Jaarlijks wordt het totaalbedrag aan mogelijke subsidies vastgesteld aan de hand van 
de vermogensgroei van de stichting in het voorgaande boekjaar. Het maximum van het 
jaarlijks uit te keren totaalbedrag bedraagt de inkomsten uit rente, minus correctie voor 
de inflatie.  

2. De subsidies zijn stimuleringssubsidies voor studenten voor kosten: 
a. die de start van vernieuwend onderzoek mogelijk maken. 
b. van congresbezoek, mits de aanvrager een presentatie houdt. 

3. Niet subsidiabel zijn: 
a. tekstvertalingen. 
b. personele kosten.  

4. Aanvragen moeten als PDF worden ingediend bij de Secretaris. Inhoudelijk moet de 
aanvraag minimaal van het ‘Masters’-niveau zijn.  

5. De aanvraag dient gepaard te gaan met: 
a. een motivering / projectomschrijving. 
b. een gedetailleerde kostenraming. 
c. een kort c.v. van de aanvrager. 
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6. De subsidie bedraagt maximaal 50% van het totaal van de kostenraming, met een 
maximum van 500 Euro. De resterende kosten zijn voor de aanvrager, respectievelijk 
voor de daarvoor verantwoordelijke instantie/afdeling.  

7. Er is tweemaal per jaar een subsidieronde, waarvoor de deadline op 14 mei en 14 
november zijn vastgesteld.  

8. Over de toekenning of afwijzing van een subsidieaanvraag wordt besloten in een 
bestuursvergadering. Over het besluit van het bestuur ten aanzien van 
toekenning/afwijking wordt niet gecorrespondeerd.  

 
Twee subsidieaanvragen werden ingediend voor de eerste subsidieronde.  De onderstaande 
twee aanvragen werden positief beoordeeld door het bestuur en gehonoreerd met een bedrag 
van 500,- Euro: 

1. Amanda Sengeløv -  ‘Identification of the Volsci migration in the Post-Archaic period 
of human Skeletal Remains of Satricum, Lazio, Italy, using isotope analyses’  

2. Giswinne van de Wijdeven - ‘Identification of the Volsci migration in the Post-
Archaic period of human Skeletal Remains of Satricum, Lazio, Italy, using isotope 
analyses’ 

Op zaterdag 09 juli 2016 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 
dr. L. de Rooy. De titel luidde: ‘Synthese tot een hogere eenheid: James Barge, leerling van 
de Amsterdamse anatomenschool.’ De interessante lezing werd afgesloten met een levendige 
discussie tussen spreeker en auditorium, en met koffie, thee en een broodje voor de 
aanwezigen. 
 
Bestuursvergaderingen werden gehouden op 13 januari en 5 juli.  
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