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Jaarverslag 2016 van de Alberta Mennega Stichting
Algemeen
In het jaar 2016 zijn structuur, doelstelling en personele bezetting van het bestuur
van de stichting ongewijzigd gebleven.
Het bestuur vergaderde, onder meer, over de in 2016 toe te kennen beurzen op 16
december 2015, 11 april en 25 augustus 2016. Op 15 december 2016 werd
vergaderd over de eerste aanvragen voor 2017. Het bestuur was tijdens alle
vergaderingen voltallig aanwezig.
Bestuurssamenstelling
In 2016 bleef de bestuurssamenstelling formeel ongewijzigd. Prof. H. ter Steege
heeft zich echter bereid verklaard om als adviseur de vergaderingen bij te wonen. Dat
betekent uitbreiding van de al in het bestuur aanwezige expertise, met name met de
ecologische aspecten van het vakgebied.
Het bestuur werd gevormd door:
Prof. dr. P.J.M. Maas, voorzitter
Dr. J. Koek-Noorman, secretaris
Drs. M.J. Jansen-Jacobs, penningmeester
Prof. dr. M.S.M. Sosef
Prof. Dr. E.F. Smets.
Financiën
Enkele grote uitgaveposten in de afgelopen jaren (in verband met de “Flora of the
Guianas” en het boek “Timber Trees of Suriname”) maken dat het vermogen van de
stichting iets is gekrompen. Dit was voorzien en niet zorgelijk. De opbrengsten uit
beleggingen zijn redelijk.

Toekenningen in 2016 en reserveringen voor 2017
Normale beurzen:
Tijdens de vergadering van december 2015 werden 13 nieuwe aanvragen voor 2016
besproken, waarvan er 11 werden toegekend. In de april-vergadering werden 15 van
de 24 aanvragen gehonoreerd, in de augustusvergadering 8 van de 14. Voor de
goedgekeurde aanvragen werd in totaal € 38.235.- gereserveerd. Daarnaast werd in
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de vergadering van december 2016 een bedrag van € 13.750,- gereserveerd voor 12
van de 19 voorliggende aanvragen.
Nadere details over aanvragers en toekenningen, alsmede een samenvatting van de
overwegingen, staan in de verslagen van de betreffende vergaderingen.
Grote beurzen:
In maart 2017 eindigt de huidige toezegging aan Naturalis voor co-financiering van
de positie van editor van de Flora of the Guianas. Een verzoek vanuit Naturalis om
dit voort te zetten wordt afgewacht. Mw. Mota de Oliveira gaf in de decembervergadering een kort verslag van haar werkzaamheden. Voordat over verlenging kan
worden gesproken zal eerst overleg met Naturalis moeten zijn over de inbedding in
de afdeling botanie, en de invulling van de taken.
De investering in de uitgave van “Timber Trees of Suriname” was succesvol. De
stichting verzorgde op 13 december de boekpresentatie in het Herbarium van
Naturalis. Naast de uitgever waren veel genodigden aanwezig. De eerste exemplaren
werden uitgereikt aan mw. Ch. Bhikhi, de eerste auteur, aan de heer F. Bubberman,
voormalig hoofd van LBB Suriname, en aan de heer L. Westra als dank voor zijn niet
aflatende inzet voor de plantentaxonomie en -anatomie.
Odijk, februari 2017

J. Koek-Noorman, secretaris

