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Jaarverslag 2017 van de Alberta Mennega Stichting
Algemeen
In het jaar 2017 zijn structuur en doelstelling van de stichting ongewijzigd gebleven.
Het bestuur vergaderde, onder meer, over de in 2017 toe te kennen beurzen op 15
december 2016, 13 april en 10 augustus 2017. Op 14 december 2017 werd
vergaderd over de eerste aanvragen voor 2018. Het bestuur was tijdens alle
vergaderingen voltallig aanwezig.
Bestuurssamenstelling
In 2017 bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd. Het bestuur werd gevormd
door:
Prof. Dr. P.J.M. Maas, voorzitter
Dr. J. Koek-Noorman, secretaris
Drs. M.J. Jansen-Jacobs, penningmeester
Dr. M.S.M. Sosef
Prof. Dr. E.F. Smets
Prof. Dr. H. ter Steege, adviseur
Financiën
Ook dit jaar waren de uitgaven groter dan de baten, met name door de bijdrage aan
Naturalis voor de aanstelling van een botanicus. Dit was voorzien en niet
zorgwekkend.

Toekenningen in 2017 en reserveringen voor 2018
Normale beurzen:
Tijdens de vergadering van december 2016 werden 19 nieuwe aanvragen voor 2017
besproken, waarvan er 12 werden toegekend. In de april-vergadering werden 13 van
de 24 aanvragen gehonoreerd, in de augustusvergadering 7 van de 11. Voor de
goedgekeurde aanvragen werd in totaal € 33.750,- gereserveerd. Daarnaast werd in
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de vergadering van december 2017 een bedrag van € 15.580,- gereserveerd voor 13
van de 20 voorliggende aanvragen voor 2018.
Nadere details over aanvragers en toekenningen, alsmede een samenvatting van de
overwegingen, zijn opgenomen in de verslagen van de betreffende vergaderingen.
Grote beurzen:
In maart 2017 eindigde de huidige toezegging aan Naturalis voor co-financiering van de
positie van editor van de Flora of the Guianas. De stichting heeft in april besloten om de
jaarlijkse bijdrage van € 50.000,- nog eenmaal toe te kennen, in afwachting van een langetermijn visie over de positie van het Florawerk binnen van Naturalis. Deze is in een brief aan
de stichting gedateerd 1 december 2017 gecommuniceerd. Hierin is duidelijk gemaakt, dat
Naturalis op termijn van ca twee jaar de middelen heeft om een botanisch taxonoom voor de
Neotropen aan te stellen. Het zwaartepunt van de activiteiten zal echter liggen op
wetenschappelijke bewerkingen, en niet langer in de eerste plaats op Florawerk.
In de daaropvolgende email-wisseling is toegezegd, dat de stichting nogmaals een
overbrugging zal geven van 2 x € 50.000,- .

Odijk, februari 2018

J. Koek-Noorman, secretaris

