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Alberta Mennega Stichting – doelstellingen en beleid
Doelstellingen
De doelstellingen van de Alberta Mennega Stichting zijn vastgelegd in de gewijzigde Statuten
van de stichting (4 april 2001) en zijn de voornaamste sturingsmechanismen van het beleid.
De artikelen 2 en 3 van de statuten geven aan:
“De stichting heeft tot doel het bevorderen van botanisch onderzoek in de ruimste
zin, bij voorkeur in relatie tot de tropen ……..”
“De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken
van financiële steun aan natuurlijke personen of aan instellingen op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek …….. “
“De stichting kent twee typen van beurzen. Het ene type betreft kleine beurzen voor
door natuurlijke personen ingediende projectvoorstellen …….. “ “Indien de middelen
het toelaten honoreert de stichting incidenteel grotere aanvragen van natuurlijke
personen of instellingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek …….. “
In de loop van de afgelopen jaren zijn de doelstellingen iets preciezer omschreven. De tekst
op de website van de stichting vormt daar de neerslag van.
De Alberta Mennega Stichting verstrekt subsidies aan of ten behoeve van jonge
personen, studerend of werkend aan een universiteit of daarmee gelijk te stellen
Nederlandse instelling. Met ingang van 2014 zullen de toe te kennen beurzen
doorgaans niet meer bedragen dan € 1250,- .
In bijzondere gevallen kunnen incidenteel grotere subsidies worden verleend.
De aanvragen dienen te liggen op het gebied van
- plantenanatomie
- plantentaxonomie
- ecologie, met name die van tropisch bos.
Voor alle activiteiten geldt, dat deze bij voorkeur in relatie tot de Neotropen staan, dan
wel worden geëntameerd vanuit het Nationaal Herbarium van Nederland (nu
onderdeel van Naturalis Biodiversity Center).
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Beleid
In principe worden beurzen verstrekt in reactie op binnenkomende aanvragen. In
uitzonderingsgevallen kan het stichtingsbestuur aan een natuurlijk persoon of aan een
instelling een voorstel dienaangaande doen.
Enkele malen per jaar worden de aanvragen door het stichtingsbestuur beoordeeld.

Financieel beleid
Om bovenstaande doelstellingen te kunnen verwezenlijken – ook op langere termijn - wordt
een voorzichtig financieel beleid gevoerd. Dat betekent dat het vermogen defensief wordt
belegd.
Statutair is vastgelegd dat het Stichtingskapitaal slechts in zeer beperkte mate mag worden
aangetast. Dat betekent dat de som van de jaarlijks verstrekte beurzen niet groter mag zijn
dan de opbrengst uit het vermogen.
De leden van het Stichtingsbestuur krijgen geen vergoeding in verband met hun
werkzaamheden voor de stichting. Indien gewenst, kunnen gemaakte onkosten worden
gedeclareerd.
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