Beleidsplan Stichting Leerstoel Magdalena Moons

Initiatief
Het initiatief voor een Leerstoel Magdalena Moons is voortgekomen uit de Vereeniging Genootschap
Magdalena Moons, bestaande uit oud bestuursleden van de 3 October Vereeniging Leiden.
Vanuit dit Genootschap is een Commissie van voorbereiding benoemd bestaande uit 3 personen, die
vervolgens de Stichting Leerstoel Magdalena Moons hebben opgericht als vehikel om de benodigde
financiën te bewerkstelligen.
Doel
De stichting heeft ten doel het financieren en in stand houden van de Leerstoel Magdalena Moons
aan de Universiteit Leiden voor de duur van 5 jaar en voorts al hetgeen behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door
-het met de Universiteit Leiden verbinden van partijen, die zich met het Leidse erfgoed bezig houden,
voornamelijk met het instituut voor Geschiedenis van voornoemde Universiteit.
-het ondersteunen van onderwijs in en onderzoek naar de Leidse Geschiedenis.
Er zullen één of meer commissies worden samengesteld, waarvan de taken en bevoegdheden als dan
worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.
De inhoud van de Leerstoel
De Leerstoel zal de partijen, die zich met het Leidse erfgoed bezighouden in verbinding moeten
brengen met de Universiteit Leiden en met name het Instituut van Geschiedenis, waar expertise
aanwezig is over stadsgeschiedenis en herinneringscultuur.
Voor de stad zal deze het gezicht moeten zijn van het historisch onderzoek, voor de Universiteit de
trait d’union met de lokale activiteiten rond het erfgoed en met de rijke lokale geschiedenis.
Het is passend, dat de Leerstoel wordt vernoemd naar een vrouwelijk icoon van de Leidse
geschiedenis en de herinneringscultuur rond Leidens Ontzet; Magdalena Moons.
Procedures
De procedure voor de werving van de Buitengewoon Hoogleraar zal eerst worden gestart als de voor
vijf jaar benodigde middelen zijn vergaard en het contract met de Universiteit voor de Leerstoel kan
worden afgesloten.
Vervolgens start de Stichting met de acquisitie, waarbij zij zich zal laten inspireren door het principe;
Universiteit, stad en Vereeniging spannen zich gezamenlijk in om onder meer de geschiedenis van de
stad en die van Leidens Beleg en Ontzet een wetenschappelijke basis te geven.
De sollicitatiecommissie dient te bestaan uit deskundige wetenschappers, waarin een lid van het
bestuur van de 3 October Vereeniging ook een zetel zal verkrijgen.
Het curatorium van de Leerstoel, die uit drie personen bestaat, moet het beleid van de
Buitengewoon Hoogleraar goedkeuren. Die daarvoor jaarlijks verantwoording dient af te leggen aan
de functionarissen. Eén plaats daarin zal toegewezen worden aan een lid van het bestuur van de 3
October Vereeniging om zodoende de zichtbaarheid van de Vereeniging in het functioneren van de
Leerstoel zo zichtbaar mogelijk te maken.

Speciale accenten Leerstoel
Er voor zorgen, dat het pakket, dat in de sollicitatiecommissie aan de orde komt, gevoed wordt met
ideeën, die zowel door de Stichting als het bestuur van de 3 October Vereeniging worden ingebracht.
Relatie Sponsors
DE financiële bijdragen zullen worden vergaard bij instanties en particulieren, gelieerd aan de 3
Oktoberviering, bijzondere fondsen en Leidse ondernemingen en instellingen.
Er zullen programma’s worden ontwikkeld, die gedurende de looptijd van het contract ( 5 jaar ) aan
de sponsors worden geboden, w.o. een speciaal college door de Buitengewoon Hoogleraar.
Het aanbieden van een oorkonde, die ten bureel kan worden opgehangen.
Zorgdragen voor het verkrijgen van de ANBI-status.
PR
Publiciteit halen uit de ondertekening van het contract, de Oratie, bijzondere colleges voor
scholieren, gastcolleges, scripties, proefschriften e.d. en periodieke verslagen van de Buitengewoon
Hoogleraar.
Voortzetting Leerstoel
De Leerstoel zal zich moeten bewijzen, zodat na de contractperiode de Universiteit de Leerstoel zal
voortzetten.

