
Doelstellingen 
De doelstelling en grondslag van de Stichting is als volgt in de statuten beschreven: 
- het verspreiden, verbreiden, delen en verder ontwikkelen van op wetenschappelijke wijze 

vergaarde kennis over de oud-Egyptische cultuur, talen en schriftvormen in al hun aspecten, 
aan iedereen die hiervoor belangstelling heeft; 

- het verzamelen, bewaren, beheren, conserveren en ter beschikking stellen van allerlei 
informatiebronnen, in geschreven, fotografische, digitale of andere vorm; 

- het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de oud-Egyptische cultuur, talen 
en schriftvormen in al hun aspecten, alsmede het stimuleren en begeleiden van dergelijk 
wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door anderen en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of naartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin van het woord. 

 
Beleid 
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
- het organiseren van regelmatige bijeenkomsten; 
- het systematisch organiseren, aanbieden en uitvoeren van aansprekend, wetenschappelijk 

gefundeerd en toegankelijk onderwijs over de oud-Egyptische cultuur, talen en 
schriftvormen in al hun aspecten; 

- het organiseren, aanbieden en geven van lezingen, congressen, seminars, zomerschool en 
andere incidentele bijeenkomsten, op dezelfde basis als voornoemd educatief doel; 

- de uitgave van een blad als vrije ontmoetingsplek voor iedereen met belangstelling voor de 
oud-Egyptische cultuur, talen en schriftvormen in al hun aspecten; 

- het organiseren, aanbieden en uitvoeren van excursies, studiereizen en reizen (nationaal en 
internationaal) betreffende de oud-Egyptische cultuur, talen en schriftvormen; 

- het uitvoeren en stimuleren van publicaties over de oud-Egyptische cultuur,  talen en 
schriftvormen in alle denkbare vorm (elektronisch, digitaal, papier, et cetera). 

 
De doelstellingen komen tot uiting door onder meer de volgende projecten en initiatieven: 
- een jaarlijkse donateursdag met lezingen en de uitreiking van het jaarmagazine Ta-Mery aan 

de donateurs; 
- het organiseren van lezingen, seminars en een zomerschool; 
- (schriftelijke) cursussen mede over het hiërogliefenschrift; 
- het organiseren van reizen naar Egypte en binnen Europa naar Egyptologische afdelingen 

van musea en tentoonstellingen over Oud-Egypte; 
- het publiceren van een nieuwsbrief op de website van de Stichting; 
- het verstrekken van subsidies aan studenten en projecten, gerelateerd aan de Egyptologie. 
 
Beloning 
Het salaris of de beloning van de bestuursleden voor hun bestuurswerkzaamheden wordt op 
nihil gesteld; zij hebben slechts recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van 
hun functie gemaakte kosten en vacatiegelden. 
 
Jaarverslag 
Het jaarverslag van het laatste kalenderjaar zal spoedig worden gepubliceerd. 
 
Financieel Verslag 

- Jaarverslag 
- Inkomsten en Uitgaven 
- Jaarbalans 

Deze financiële stukken zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.  


