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Introductie:
Op verschillende opeenvolgende vergaderingen heeft het bestuur van het HB Fonds
gesproken over de toekomst van het fonds. Een directe aanleiding hiervoor is het
teruglopende rendement op het bescheiden vermogen van het fonds. Dit rendement
loopt terug door de aanhoudend lage rente. Omdat het bestuur het vermogen niet
risicovol wil beleggen, waarmee eventueel een hoger rendement gerealiseerd zou
kunnen worden, is de rentevergoeding bepalend voor het rendement. Het
beschikbare vermogen vindt het bestuur te gering van omvang om met voldoende
risicospreiding te kunnen beleggen. Het bestuur ziet ook geen mogelijkheden om het
vermogen te vergroten. De lening aan de International Society for Gerontechnology,
waarover nog een redelijke rentevergoeding was overeengekomen, is in 2014 geheel
afgelost. Het totaal beschikbare vermogen staat nu op een bancaire spaarrekening.
Gegeven deze situatie is het bedrag dat per jaar beschikbaar is in het bestemmingsvermogen minder dan €1000,=. De inspanningen van het bestuur en het effect dat
met dit bedrag kan worden bereikt zijn niet met elkaar in balans. Om deze reden
heeft het bestuur in 2015 besloten om de statuten aan te passen en de beperkende
clausule, dat enkel het bestemmingsvermogen mocht worden besteed, te schrappen.
Hiermee is de weg vrij om per jaar meer geld te besteden en daadwerkelijk impact te
hebben op de ontwikkeling van het vakgebied gerontechnologie.
Uitgangspunten
Het uitgangspunt is vastgelegd in de doelstelling, zoals geformuleerd in de statuten:
De stichting heeft ten doel de beoefening van de gerontechnologie in nationaal en
internationaal verband, in het bijzonder het steunen van de ontwikkeling van jonge
wetenschappers op dit vakgebied en voorts al het geen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord.
Het bestuur heeft aangegeven te willen houden aan de uitgangspunten van het
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fonds, zoals verwoord in de statuten. Aandacht voor het HB fonds, heeft niet alleen
betrekking op het Nederlands grond- dan wel taalgebied. Het bestuur wilt ook
internationaal de aandacht hebben gevestigd hebben op het HB-fonds. Profilering
van het fonds staat op zich zelf, maar een goede ingang voor profilering is de
Internationale Society for Gerontechnology (ISG). Binnen deze gemeenschap komen
onderzoekers, studenten en ook bedrijven actief op het gebied van de gerontechnologie eens per twee jaar bijeen. Daarnaast geeft deze gemeenschap vier keer per
jaar een blad uit.
Het bestuur heeft verder aangegeven om impact te willen hebben op de ontwikkeling
van het vakgebied gerontechnologie en hiervoor het vermogen te willen inzetten. Het
bestuur realiseert dat dit tot gevolg heeft dat het op deze wijze stimuleren van
eindige duur is, omdat het vermogen geleidelijk zal afnemen. Bij een onttrekking van
gemiddeld €10.000 per jaar zal het fonds in 5 jaar worden afgebouwd. Dit is het
tijdsvenster dat het bestuur voor ogen heeft.
Reguliere bestuursvergaderingen
De statuten geven aan dat er één vergadering per jaar behoort te zijn. Het bestuur
geeft aan dat zij eens per kwartaal wil vergaderen. Twee vergaderingen zullen
telefonisch/elektronisch zijn en twee fase-to-face. Voor overleg tussendoor zal er
contact zijn per e-mail dan wel per telefoon.
Ambitie
Reisbeurzen
Het bestuur wil het uitgeven van reisbeurzen continueren in de komende
beleidsperiode. Van reisbeurzen gaat een stimulerende werking uit voor
jonge onderzoekers (jong = jong in het vakgebied). Veelal zullen reisbeurzen
worden gegeven voor het bezoeken van het tweejaarlijkse congres van de
International Society for Gerontechnology, maar het is niet hiertoe beperkt.
De mogelijkheid om reisbeurzen aan te vragen zal actief worden gepromoot.
HB-fonds award
Het uitreiken van een best poster award voor de beste poster gepresenteerd
door PhD studenten op de master class van de ISG zal worden voortgezet.
De best poster award is om het best grafisch uitgebeelde wetenschappelijk
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onderzoek op het gebied van de gerontechnologie te belonen. De prijs
bestaat uit een certificaat en een boek over de gerontechnologie. Daarnaast
zal de winnaar worden uitgenodigd een studentpaper te schrijven in het
tijdschrift voor de gerontechnologie.
Onderzoeksbeurzen/studiebeurzen
Naast het uitgeven van beurzen voor het bezoeken van een congres, zullen
er ook beurzen beschikbaar worden gemaakt voor het uitvoeren van een
onderzoek of voor het bezoeken van en/of samenwerken met een
buitenlandse onderzoeksgroep.
Symposium
Omdat het bij zal dragen aan de bekendheid van het vakgebied en de
verspreiding van kennis wil het bestuur ook de organisatie van een
symposium tijdens of bij de afsluiting van een promotietraject, door de
promovendus, financieel ondersteunen. Hiervoor kan dan ook een
beursaanvraag worden ingediend.
Boek
Het bestuur zou het een mooie afsluiting van het HB fonds vinden, indien bij
die gelegenheid een boek zou kunnen worden uitgegeven. In de tijd van de
start van het fonds is het boek ‘Gerontechnology, Why and How’ uitgegeven.
Nu, 15 jaar later, zou de doorontwikkeling van het vakgebied in een nieuw
boek zichtbaar gemaakt kunnen worden. Omdat het samenstellen en
uitgeven van een boek een aanzienlijke inspanning zal zijn, wordt voordat
hiertoe een besluit wordt genomen eerst de mogelijkheden onderzocht en in
een plan gevat. Het besluit zal op een moment worden genomen, dat bij een
positief besluit er voldoende voorbereidingstijd is.
Website van het HB fonds
De website is recent aangepast en voldoet aan de criteria van een toegankelijke
website. De website is hoofdzakelijk in het Engels, maar geeft een samenvatting van
de belangrijkste informatie ook in het Nederlands. Op de website is het
aanvraagformulier voor reisbeurzen beschikbaar.
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Testimonials
Aan de aanvragers die een beurs hebben ontvangen van het fonds wordt gevraagd
een testimonial te schrijven over wat de beurs voor hen heeft betekent. Deze wordt
op de website worden geplaatst. Hiermee komt er meer aandacht voor het fonds.
Voor dit digitaal verslag is een format beschikbaar dat bij goedkeuring van de
beursaanvraag wordt verstrekt.
Advertenties
Het bestuur plaats minstens eenmaal per kalenderjaar een advertentie van het fonds
in het tijdschrift voor gerontechnologie. Het tijdstip van plaatsing zal afhangen van
het tijdstip van het tweejaarlijks congres en van de diverse master classes in de
wereld.
Daarnaast kunnen leden van het bestuur een command laten plaatsen in het
tijdschrift voor gerontechnologie over de activiteiten van het fonds.
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