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Jaarverslag 2020 van de Alberta Mennega Stichting 

 

Algemeen 

 

In het jaar 2020 zijn structuur en doelstelling van de Alberta Mennega Stichting 

ongewijzigd gebleven. Maar voor de doelgroep was de impact van het coronavirus 

SARS-CoV-2 ingrijpend, met name waar het aanvragen voor veldwerk betrof. Van 

de in de eerste helft van 2020  toegekende beurzen kon nauwelijks gebruik gemaakt 

worden door de mondiale reis-beperkingen. En in augustus en december was het 

aantal nieuwe aanvragen ongebruikelijk laag.  

Het bestuur vergaderde, onder meer, over de in 2020 toe te kennen beurzen op 18 

december 2019, 16 april en 13 augustus 2020. Op 10 december 2020 werd vergaderd 

over de eerste aanvragen voor 2021. Het bestuur was tijdens bijna alle vergaderingen 

voltallig aanwezig. De vergaderingen in april en december werden virtueel gehouden 

via ZOOM. 

 

Vanuit de gemeente Zaanstad werd informatie ingewonnen over de persoon van dr. 

A.M.W.Mennega, in verband met mogelijke straat-naamgeving binnen het project: 

vrouwelijke wetenschappers. 

 

Bestuurssamenstelling 

 

In 2020 bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd.  

In de december-vergadering vonden enkele wijzigingen plaats. Vanaf 10 december is 

de samenstelling als volgt: 

Prof. Dr. E.F. Smets, voorzitter 

Dr. U.G.W. Sass-Klaassen, secretaris 

Drs. M.J. Jansen-Jacobs, penningmeester 

Dr. M.S.M. Sosef 

Prof. Dr. H. ter Steege  

Dr. J. Koek-Noorman - adviseur 

 

Financiën 

 

Het financiële jaarverslag vind u elders op deze website. 
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Toekenningen in 2020 en reserveringen voor 2021-2022 

 

Normale beurzen: 

Tijdens de vergadering van december 2019 werden 22 nieuwe aanvragen voor 2020 

besproken, waarvan er 16 werden toegekend. Hieronder waren er 8 van studenten in 

verband met een te volgen cursus Tropical Ecology in Ecuador.   

In de vergaderingen van april en augustus 2020 werden in totaal 22 aanvragen 

besproken, waarvan 14 werden toegekend. Hiermee in totaal € 15.425,- gereserveerd. 

Naar verwachting zal hiervan uiteindelijk slechts een klein gedeelte kunnen worden 

benut, door de reisbeperkingen in verband met de wereld-wijde uitbraak van het 

nieuwe corona-virus. 

Voor het jaar 2021 is in de decembervergadering 1 toekenning gereserveerd.  

 

Grote beurzen: 

De reservering voor het project ”Trees of the Amazon Region” blijft staan. 

In het najaar van 2020 kon door Naturalis een PhD houtanatomie worden aangesteld. 

De eerste van vier toegezegde, jaarlijkse bijdragen is inmiddels overgemaakt aan 

Naturalis. 

De financiële ondersteuning van het project “Finalizing Flore du Gabon” blijkt goed 

te werken. Voor de continuering (Fase 2) wordt in de periode 2021-2024 hiervoor 

jaarlijks tot maximaal € 25.000,- gereserveerd.  

Voor “ Die Orchideen Europas, Nordafrikas und der Nahen Osten“ (K. Kreutz) wordt 

gevraagd om een substantiële lening, bedoeld voor de voor-financiering van deze uitgave. Dit 

wordt onder voorwaarden toegezegd.  

 

Nadere details over aanvragers en toekenningen, alsmede een samenvatting van de 

overwegingen, zijn opgenomen in de verslagen van de betreffende vergaderingen.  

 

Odijk, januari 2021 

U. G. W. Sass-Klaassen,  

 

 
i.o. J. Koek-Noorman 

 


