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Stichting Christiaan Huygens Wetenschapsprijs 

Bestuursverslag 

Gedurende het jaar 2019 bestond het bestuur van de Stichting Christiaan Huygensprijs te Voorburg uit de 
navolgende personen. 

Mevrouw ir. J.M.W.E van Loon, voorzitter 

Mevrouw drs. J. Moerman, vice-voorzitter 

Mevrouw mr. J.E. de Lint-Fukken, secretaris  

drs. C.P. van Geest 

mr. J.N. de Blécourt, penningmeester 

drs. A. Verduijn 

Het adres van de Stichting is per 1 maart 2018 Hoekenburglaan 72, 2275 TG Voorburg 

Het bestuur van de Stichting kwam in 2019 acht keer bijeen ter voorbereiding van de prijsuitreiking, alsmede 
voor de voortzetting van het overleg over de toekomst van de prijs. Tevens heeft een vergadering 
plaatsgevonden met het College van Advies. 

De vast sponsoren zijn ASML, Aegon, Shell en TNO. Het bestuur is nog op zoek naar een vijfde sponsor.  

De 22e uitreiking van de prijs vond plaats op de middag van 7 oktober 2019 in de Oude Kerk te Voorburg. 

Voorafgaand aan de uitreiking vond een rondetafelgesprek plaats met een groot aantal leden van het 
College van advies en de genomineerden, wat door alle aanwezigen als zeer nuttig werd ervaren en zeker 
herhaald zal worden. 

De Keynote speech werd gehouden door Prof. dr. Alexander Rinnooij Kan, die een prikkelend en boeiend 
betoog hield over Christaan Huygens en het belang van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en de 
noodzaak voor een goede financiering daarvan.  

De jury, ingesteld onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en onder 
voorzitterschap van Prof. dr. ir. E. van der Giessen, hoogleraar micromechanica van materialen, 
Rijksuniversiteit Groningen, had voor de Christiaan Huygens Wetenschapsprijs 2019 in het 
wetenschapsgebied natuurkunde genomineerd: 
Dr. Bas Hensen, dr. Christopher Smiet en dr. Xiaojue Zhu. 

Voorafgaand aan de uitreiking werden de genomineerden op levendige wijze geïnterviewd door Margriet 
van der Heijden. 

Het muzikaal intermezzo werd verzorgd door laureaten van het prinses Christina Concours die een prachtige 
uitvoering op 2 harpen ten gehore brachten.  

De prijs werd uitgereikt door Ingrid van Engelshoven, Minister van OCW aan dr. Christopher Smiet voor het 
door hem in juni 2017 aan de Universiteit van Leiden verdedigde proefschrift "Knots in Plasma". 
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Het boekjaar werd afgesloten met een licht positief saldo van € 1.323 welk bedrag werd toegevoegd aan het 
vermogen, dat daarna € 34822,98 bedraagt. 

Stichting Christiaan Huygensprijs 

  

        

  

balans per 31 december    2019  2018  2017 

        
Activa        
Spaarrekening   30068,46  45055,04  75183,69 
bank RC   8579,77  1030,73  2378,16 

        
overlopende activa        
te ontvangen interest     0  71,35 

te ontvangen sponsorbijdrage  7500 
ontvnagen in jan 
2020 0  0 

vooruitbetaald beeld   574,75     
   46722,98  46085,77  77633,2 

        
Passiva        
eigen vermogen   34822,98  33499,77  60999,14 

        
Fonds Christian Huygens Jeugdinitiatieven 10500  10500  10500 
vooruit ontvangen sponsorgelden    0  0 
gereserveerde kosten beeld Christiaan Huygens 1400  1400  2100 
nog te betalen overige kosten      4000 
nog te betalen bankkosten     36  34,06 
nog te betalen huur kerk     650   
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naam saldo 2018  saldo 2019 
begroting 
2020  

geldprijs -10000   -10000  -10000  
reiskosten winnaar en eervolle vermeldingen -1496,92   -451,18  -1500  
attenties eervolle vermeldingen -742,04   -742,04  -750  
beeld -635,25   -574,75 * -575  
jury KNAW -4000   -4000  -4000  
catering oude kerk -2796,8   -2951,5  -3000  
huur oude kerk -650   -540 ** -650  
bloemversiering oude kerk -342   -280  -350  
kosten muzikaal intermezzo -848   -721,3  -850  
attentie sprekers 0   0  0  
spreker 0   -500  -500  

kosten geluid -1584,1   
-

3390,56  -3500  
kosten fotograaf 0   -514,25  -525  
drukwerk 0   0  0  
bestuurskosten -1034,7   0  -1000  
secretariaat 0   0  0  
administratie 0   0  0  
website -146,75   -638,01  -650  

organisatiekosten -3209,29   
-

3371,97  -3500  
bankkosten, kosten - rente -138,77   -124,96  -130  
diversen 0   110,31  0  
sonsorbijdrage vrijval + stortingen 0     0  
sponsorbijdrage over 2019 0    30000  35000 
gemeentebijdrage 0   0  0  
catering lunch 0   0  0  
transitoria teruglopend; bijzondere baten  125,25   -686   

transitoria vooruitlopend; reservering  686   
-

8074,75   
totalen -27499,4   -28690  -31480  
saldo        
        
* in 2019 betaald voor 2019 en 2020; dus voor 2 jaren       
** in 2019 betaald voor 2018 en 2019; dus voor 2 jaren       
Resultaat 2019 eur 1323,21        

 

Stichting Christiaan Huygensprijs 

Grondslagen waardering en resultaatbepaling 

Waardering 

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
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Grondslagen resultaatbepaling 

De resultaten zijn berekend op historische kostprijs, waarbij baten en lasten worden toegerekend aan het 
jaar waarop ze betrekking hebben.  

Toelichting op resultaten en balans per 31 december 2019 

Passiva 

Eigen vermogen 

Stand per 1 januari 2019      €  33.499 

Bij: resultaat 2019                                                                                            1.223 

Stand per 31 december 2019      €  34.822 

 

Het eigen vermogen dient als waarborg voor de continuïteit van de Christiaan Huygens 
Wetenschapsprijs voor de komende twee jaar, daar is in verband met het wegvallen van de sponsor 
voor ruimtewetenschappen in 2018 met 1 jaar op ingeteerd. 

De lunch in Hofwijck voor de genomineerden, hun familie en overige genodigden is aangeboden 
door de gemeente Leidschendam-Voorburg.  

 

Voorburg, februari 2020 


