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De belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten:
Op zaterdag 14 juli 2018 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. Een voordracht werd gepresenteerd door
dr. Lisette Kootker met de titel: ‘Isotopenonderzoek in het Nederlands cultureel erfgoed – een
veranderd paradigma.’ De lezing werd afgesloten met een levendige discussie tussen spreker en
auditorium, en met koffie, thee en een broodje voor de aanwezigen.
De Stichting ter Financiering van Barge's Anthropologica (SFBA) heeft conform het
subsidiebeleid, dat is vastgesteld in 2016, twee subsidierondes gehad. Er zijn twee
subsidieaanvragen binnengekomen en beoordeeld door het bestuur voor de subsidieronde in mei
2018, alsook een tussentijdse subsidieaanvraag. Er zijn geen subsidieaanvragen binnengekomen
voor de subsidieronde november 2018.
Eén subsidieaanvraag werd ingediend door mw. K.L. Colman voor de eerste subsidieronde. De
aanvraag was voor subsidie voor een congresbezoek met een voordracht en poster getiteld: ‘The
use of 3D virtual models of the pelvis for morphological sex estimation’ en ‘The accuracy of 3D
virtual modeling of the os coxa, derived from patient computer tomography (CT) scans, for
forensic anthropology’ onderscheidenlijk. De aanvraag werd positief beoordeeld door het
bestuur en gehonoreerd met een bedrag van 500,- Euro.
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Eén subsidieaanvraag werd ingediend door mw. J Palmer voor de eerste subsidieronde voor een
podiumpresentatie bij een conres getiteld: ‘Work and play: a new approach to reconstructing
childhood.’ De aanvraag werd eveneens positief beoordeeld door het bestuur en gehonoreerd
met een bedrag van 498,- Euro.
Tussentijds werd er ook een subsidieaanvraag van 500, - Euro ingediend door de Nederlandse
Vereniging voor Fysische Antropologie (NVFA). In november 2018 organiseerde de NVFA een
lustrumbijeenkomst dat in het teken stond van tafonomisch onderzoek. De bijeenkomst werd
georganiseerd in samenwerking met het AMC en was tevens de officiële opening van de
Tafonomisch Testsite op het AMC. Het programma was samengesteld uit een aantal colleges
door (internationale) sprekers en workshops waarbij de aanwezigen ook de gelegenheid hebben
gekregen om de testsite zelf te bezoeken. De aanvraag werd positief beoordeeld door het bestuur
en gehonoreerd.
Bestuursvergaderingen werden gehouden op 29 januari en 14 juli 2018.
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