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Gebeurtenissen 
 

In het jaar 2015 zijn er veel activiteiten van de Stichting Eugène Dubois te melden: 

- de eerste Dubois-hoogleraar, Frans de Waal, heeft een aantal masterclasses en 

publiekslezingen gehouden, op 3 oktober vond een grote publiekslezing plaats (circa 300 

toehoorders) 

- de crowd-funding actie voor het verwerven van middelen om een replica van het beeld van de 

Pithecanthropus erectus in Eijsden te krijgen, kreeg zijn afronding. Van de opbrengst van de 

crowd-funding actie was in 2014 € 1000 opzij gezet voor het ontwerpen van een nieuw logo 

en nieuwe huisstijl. Deze is in 2015 gerealiseerd. 

- de gemeente Eijsden-Margraten stelde een subsidie van € 30.000 beschikbaar voor het 

inrichten van een deel van het Ursulinenconvent voor een permanente Dubois-expositie. Deze 

middelen zijn op een spaarrekening gestort als “Bestemmingsreserve Ursulinenconvent”. Deze 

middelen zullen in 2015 en begin 2016 gebruikt worden. 

- de lezingenreeks van de stichting ging van start: 

o op 22 maart door mevr. José Joordens over de inscripties gevonden op de 

schelpenfossielen van Dubois. Bij deze lezing waren circa 90 mensen aanwezig. Deze 

werdeen om een vrijwillige bijdrage gevraagd door storting in de melkbus. De 

opbrengst was € 141,70. 

o op 15 juni door Frans de Waal over oorlog en vrede onder primaten 

o op 13 september door Raymond Corbey over vuistbijlen in de prehistorie. Hiervoor 

werden toegangskaarten verkocht ad € 5,- per persoon. De opbrengst was €  225,- 

o op 13 december hield Jean-Pierre de Warrimont een lezing over de zoektocht van 

Eugène Dubois naar de missing link. Ook hier werden toegangskaarten verkocht. De 

opbrengst was € 420,-.  

- de inrichting van de Dubois-zalen ging daadwerkelijk van start in juni met het aanleggen van 

de vloer in de zalen met hulp van vele vrijwilligers waaronder een ploeg van de Lions Club 

Eijsden-Mergelland,  

- op 13 juli kon de replica van de Pithecanthropus erectus, gemaakt door Hans Brinkerink, op 

zijn plaats worden gezet in de zg. Java-zaal in het Ursulinenconvent. Ook werden de miniatuur 

replica’s afgeleverd zodat de gulle gevers uit de crowd-funding actie hun exemplaar konden 

ontvangen. De overige “Piethjes” worden uitgedeeld aan goede relaties en zijn te koop in de 

museumwinkel. 

 

 

Financieel 
 

Exploitatie 

Door de storting van de gemeentelijke subsidie is de omzet in 2015 bijzonder hoog. De inkomsten 

uit lezingen is op een behoorlijk niveau gekomen. Daar staat tegenover dat de kosten van 

publiciteit voor die lezingen ook hoog zijn. Per saldo draaien de lezingen ongeveer quitte. Verder 

waren er enkele spontane giften, een nagekomen bedrag uit de crowd-funding en rente over het 

kapitaaltje dat op de spaarrekening stond. 
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Het volledige overzicht van de inkomsten is: 

 
Van deze inkomsten uit lezingen is de opbrengst van december in januari binnengekomen op onze 

bankrekening, reden waarom dit bedrag (€ 420,-) opgenomen staat in de balans als vordering. 

 

Tegenover deze inkomsten staan de volgende uitgaven: 

 
Van deze uitgaven is de rekening van De Etalage (advertentie) pas in 2016 betaald, reden waarom 

deze post in de balans is opgenomen onder crediteuren. 

 

Tot de uitgaven behoort ook die voor het ontwerpen van het nieuwe logo en de huisstijl. De kosten 

hiervan (€ 665,50) zijn ten laste gebracht van de Reserve crowd-funding ad € 1000,- zodat deze 

reserve aan het eind van het boekjaar nog € 335,50 groot is. 

 

Het resultaat over het boekjaar van de reguliere exploitatie is € 277,76 negatief. Dit bedrag is 

groter dan de nog aanwezige Algemene Reserve. Om te vermijden dat die negatief wordt, zijn de 

Algemene Reserve en het Startkapitaal met ingang van 2015 bij elkaar gevoegd tot de Algemene 

Reserve. 

 

Inrichting Dubois-zalen 

Voor het inrichten van de zalen in het Ursulinenconvent is door de gemeente een bedrag van € 

30.000 beschikbaar gesteld. Door dit bedrag op een spaarrekening te zetten, is een rentevergoeding 

van € 69,04 verkregen; dit bedrag is aan de reserve toegevoegd. De werkzaamheden zijn begonnen 

in juni 2015. 

Tot einde december 2015 is daarvan € 14.297,51 uitgegeven aan het maken van de vloer, het laten 

maken van het beeld van de Pieth en andere werkzaamheden. In voorjaar 2016 is het project 

officieel in gebruik genomen. Naar het zich laat aanzien is het beschikbare bedrag juist voldoende 

om de zalen in te richten volgens plan. 

De administratie van de inrichting van de Dubois-zalen vindt via de registratie op de 

spaarrekening plaats. Aangezien de penningmeester ook de hoofduitvoerder van het plan is, 

worden diens declaraties uitsluitend door de vice-penningmeester gecontroleerd en betaalbaar 

gesteld. 

 

Balans 

In voorgaande zijn de voornaamste mutaties in de balans als toegelicht. De ultimo 2014 resterende 

overlopende posten zijn ter bestemde plaatse in de boekhouding verwerkt. 

 

Bovenstaande leidt tot onderstaand overzicht van Balans, Exploitatierekening en verloop van 

belangrijke posten: 

  

Inkomsten Lezingen 786,70
Giften 150,00

Crowdfunding 19,53
Rente	Spaarrek 69,04

Gemeente 30.000,00
Totaal 31.025,27

Uitgaven Bankkosten 287,40

Bestuurskosten 382,13

Ingternet 56,25
Publiciteit 508,20

Diversen	(Logo) 0,01
Storting	in	reserve 30.069,04

Totaal 31.303,03
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2 maart 2016  

de penningmeester, 

H.E. Fekkers 

Balans	Stichting	Dubois	per	31	dec	

ACTIVA	per	ult. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PASSIVA	per	ult. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vaste	activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Startkapitaal 825,00 825,00 825,00 825,00 825,00

| Algemene	reserve -16,29 3.215,62 3.560,95 8.708,00 120,12 667,36

Vorderingen 700,84 125,00 125,00 45,00 445,00 420,00 | Overlopende	posten 16,29 0,00 0,00 23,53 65,44 0,00

| Reserve	Crowdfunding 1000,00 334,50

Liquide	middelen	RABO 98,02 3.862,84 4.260,95 9.511,53 1.421,69 708,91 | Crediteuren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,05

PayPal 143,87 0,00 | Reserve	Ursulinenconvent 15.771,53

Spaarrekening 15.771,53

Totaal	Activa 798,86 3.987,84 4.385,95 9.556,53 2.010,56 16.900,44 | Totaal	Passiva 825,00 4.040,62 4.385,95 9.556,53 2.010,56 16.900,44

Exploitatierekening	Stichting	Dubois	

INKOMSTEN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UITGAVEN 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Startbijdragen 825,00 | Kosten	Crowdfunding 128,50 0,00

Sponsorbijdragen 575,84 3.300,00 600,00 5.710,00 30.000,00 | Bankkosten 16,29 68,09 114,43 140,73 154,86 287,40

Giften 150,00 | Storting	in	Reserve	Ursulinen 0,00 0,00 30.069,04

Entrée	lezingen 786,70 | Internet 0,00 0,00 56,25

Rente	Spaarrekening 69,04 | Bestuurskosten 63,38 164,30 136,72 382,13

| Dubois	Leerstoel 1152,80 0,00

Crowdfunding	Pieth 1.850,00 19,53 | Publiciteit 508,20

Verkoop	artikelen 45,00 | Overige	uitgaven 601,98 26,64 24,08 326,64 7865,00 0,01

Totaal	inkomsten 1.400,84 3.300,00 600,00 5.755,00 1.850,00 31.025,27 | Totaal	uitgaven 16,29 68,09 177,81 631,67 9.437,88 31.303,03

Resultaat	 1.384,55 3231,91 422,19 5123,33 -7587,88 -277,76

Specificatie	vorderingen 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Te	ontvangen	startbijdrage 125,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00

Te	ontvangen	bijdrage	UM 575,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Af	te	dragen	opbrerngsten	verkoop 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 420,00

Verrekening	stortingen	PayPal 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00

totaal	Vorderingen 700,84 125,00 125,00 45,00 445,00 420,00

Specificatie	Overlopende	Posten 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Passiva:	bankkosten	per	31-12 16,29 0,00 0,00 23,53 65,44 0,00

Liquide	middelen 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Saldo	RABO	rekening	per	31-12 98,02 3.862,84 4.260,95 9.511,53 1.421,69 708,91

Saldo	PayPal	per	31-12 0,00 0,00 0,00 0,00 143,87 0,00

Spaarrekening 15.771,53

Totaal	Liquide	Middelen 98,02 3.862,84 4.260,95 9.511,53 1.565,56 16.480,44


