
ANBI Gegevens 
Naam 

De stichting heeft als statutaire naam: Stichting Eugène Dubois. De 
stichting is gevestigd in Eijsden en is opgericht in 2010. ANBI status is 
verleend per 17 september 2010. 

Fiscaal nummer: het fiscaal nummer is: 8230 23 023 

Contactgegevens 

De stichting is bereikbaar de website of via de mail: 
stichtingeugenedubois@gmail.com  

Bestuurssamenstelling. 

Zie hiervoor de pagina "De Stichting" op de website. 

Beleidsplan. 

Het actuele Beleidsplan is dat van 28 juni 2011. Voor de volledige 
versie, klik hier. 

Beloningsbeleid. 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij 
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van 
hun functie gemaakte kosten (statutaire bepalingen in art. 3, lid 5). 

Doelstelling 

De doelstellingen van de stichting is (statutaire bepalingen in art. 2): 

2.1 De stichting heeft ten doel: 

1. Het geven van bekendheid aan het wetenschappelijk werk van 
Eugene Dubois in het bijzonder op het gebied van de paleontologie 
en evolutieleer, 

2. Het stimuleren van onorthodoxe en originele 
wetenschapsbeoefening in het bijzonder die van interdisciplinaire en 
multidisciplinaire aard, 

3. Het verrichten van alle werkzaamheden, die met het vorenstaande 
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen 
zijn. 

2.2 De stichting tracht haar doel ander meer te verwezenlijken door: 

mailto:stichtingeugenedubois@gmail.com
http://www.eugenedubois.org/nl/de-stichting/
http://www.eugenedubois.org/docs/ANBI/beleidsplaneugenedubois.htm


1. Het verwerven van subsidies en fondsen; 
2. Het verlenen van subsidies; 
3. Het aangaan van subsidieovereenkomsten; 
4. Het verstrekken van adviezen; 
5. Het oprichten en in stand houden van leerstoelen verbonden aan de 

Universiteit Maastricht; 
6. Het organiseren van bijeenkomsten en andere uitingen voor een 

breed publiek om wetenschap toegankelijk te maken 

2.3 De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Verslag van voornaamste activiteiten. 

De stichting is in 2010 opgericht. 

De eerste activiteiten hadden betrekking op het inrichten van de stichting, 
het zoeken naar sponsoren en het bepalen van ideeën over de 
activiteiten. 

In 2011 is begonnen met het inventariseren van de mogelijkheden om het 
erfgoed van Eugène Dubois te ontsluiten. Ook is de stichting bevoegd 
verklaard om een bijzondere leerstoel bij de universiteit Maastricht te 
vestigen. 

In 2012 zijn de plannen voor de herinrichting van het geboortehuis van 
Dubois opgesteld. De eerste sponsorbijdragen zijn ontvangen voor 
educatieve activiteiten. De website is operationeel geworden. Met diverse 
stakeholders is het overleg gestart. Commitment van gemeente, provincie 
en diverse bedrijven zijn verkregen. 

Rond het geboortehuis zijn verdere plan voorbereidende stappen gezet, 
zoals het inschakelen van een makelaar en het schetsontwerp door de 
architect. Een sponsorplan is opgesteld. 

In 2013 zijn de voorbereidingen voor de eerste Dubois-hoogleraar 
afgerond. De hoogleraar komt in de loop van 2014 naar de universiteit 
om enkele masterclasses te geven en onderzoeksprojecten te leiden. 

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag in september 2013 is het 
werk van de stichting aan een breder publiek gepresenteerd. Bij die 
gelegenheid is een mobiele informatiestand van de stichting gemaakt. 

De stichting werkt mee aan de realisatie van het Familiemuseum in 
Eijsden. 
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