Jaarverslag Professoren van de straat 2017
Subsidie Nederlandse les
Wederom heeft PVDS lessen Nederlands gesubsidieerd, dit jaar aan Chinese studenten te
Wageningen. Deze studenten zijn ambitieus en maken dan ook goede vorderingen. Het eerste half
jaar lag het accent op het ontwikkelen van vocabulaire en grammatica, na de zomervakantie zijn we
begonnen aan het oefenen van conversaties. Bij elke les wordt er ook hardop voor gelezen uit
kinderboeken, goed voor de uitspraak en voor de taalverwerving.
Subsidie wiskunde bijles
PVDS is dit jaar ook begonnen met het subsidiëren van wiskunde bijlessen. Er wordt in Nederland
veel wiskunde bijles gegeven, want voor veel leerlingen is het een lastig vak. Niet alle gezinnen
kunnen zich echter bijlessen veroorloven en die gezinnen krijgen dan ook ondersteuning van PVDS.
De helft van het lesgeld wordt vergoed, want een eigen bijdrage draagt ook bij aan een serieuze
instelling van de leerling.
Ondersteuning Dirk van Adrichem bij onderzoek over Projectieve meetkunde
Dirk van Adrichem heeft zich afgelopen jaar bezig gehouden met projectieve meetkunde. In juni
heeft hij samen met Robert-Jan van Egmond een presentatie voor de Antroposofische Vereniging
gegeven. Zij hebben ook een artikel over het volledige coördinatenstelsel geschreven en ingediend
bij Euclides, het vakblad van wiskunde leraren. Het is nog even afwachten of het artikel geaccepteerd
wordt, waarschijnlijk komt er eerst nog een presentatie voor belangstellenden bij Euclides om het
één en ander toe te lichten.
Aankoop literatuur
In 2017 werd het boekje ‘Doe-het-zelf-wetenschap: het gravitatie-experiment van Galileo’
uitgebracht door Robert-Jan van Egmond. De kosten van een oplage van 250 stuks werden verdeeld
over zijn eenmanszaak epuntpi en PVDS, waarmee de stichting 125 van deze boekjes in haar bezit
heeft. Tevens is een origineel proefschrift van Heyting aangekocht.
Resultatenrekening en vermogen
De inkomsten bedroegen dit jaar 1702,72 euro, met dank aan de donateurs! Van dit bedrag is
1397,53 euro als volgt uitgegeven:
€382,50 les Nederlands
€105,00 bijles wiskunde
€342,50 projectieve meetkunde
€302,50 werving
€325,03 diversen
De resterende 245,19 euro wordt toegevoegd aan de reserves, die hiermee uitkomen op een bedrag
van 516,47 + 245,19 = 761,66 euro.

