Bataafsch Genootschap
der Proefondervindelijke Wijsbegeerte
_____________________________________________
UITNODIGING
tot het bijwonen van de 120ste Algemene Vergadering van Voorstanders, Bestuurders en Leden van
het Bataafsch Genootschap, tevens Jubileumvergadering voor het 250 jarig bestaan, op

zaterdag 7 september 2019 om 14.30 uur.
PROGRAMMA VAN DE VERGADERING
1. Opening van de vergadering door de President-Directeur Prof.dr.ir. Peter Wieringa
2. Verslag over de werkzaamheden van het Genootschap sedert de 119de Algemene Vergadering van
16 september 2017
3. Laudatio en uitreiking van de prijzen aan de winnaars van de Steven Hoogendijk Prijs 2019:
Dr. Jurjen Versluis voor het beste proefschrift van het Erasmus MC voor de medische - en
Dr.ir. Norbert Kalb voor het beste proefschrift van de TU Delft voor de technische
Proefondervindelijke Wijsbegeerte,
4. Pauze
5. Bekendmaking van de vier winnaars van de studieprijzen 2019, de beste afstudeerders van
Erasmus MC en TU Delft, en uitreiking van de prijzen door de President-Directeur
6. Uitreiking ledenbullen over de jaren 2014 tot heden.
7. Voordracht door Prof.dr. Mart van Lieburg:
“Vensters van het Bataafsch Genootschap: 1769 - 2019”
8. Rondvraag en sluiting
De vergadering wordt gehouden in het Wereldmuseum, Willemskade 25, 3016 DM Rotterdam en zal
naar schatting tot 18.30 uur duren. Graag aanmelden voor vrijdag 30 augustus 2019.
Na afloop van de vergadering zal, overeenkomstig Artikel 16 van Plan en Grondwet, de bijeenkomst
overgaan in een informeel samenzijn, ook in het Wereld Museum, alwaar u en uw eventuele partner
na een aperitief een diner zal worden aangeboden. Tijdens het diner zal de Jubileumprijswinnares:
Dr. Athina Vidaki ons een update geven van de vorderingen van haar en haar team in het verbeteren
van de verbinding tussen de Wetenschapper en het (Rotterdamse) publiek.
Aan de ommezijde treft u het programma van lezingen voor het komende winterseizoen aan.

Vriendelijke groet,

Jhr.dr.ir. Adriaan de Lange
1e secretaris
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tel : 071-8888705 of mob: 06-12205014
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