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Jaarverslag 2021 van de Alberta Mennega Stichting 

Algemeen 

In het jaar 2021 zijn de structuur en doelstelling van de Alberta Mennega Stichting 
niet veranderd. De Stichting heeft echter door het voortduren van de Corona epidemie maar zeer 
weinig beursaanvragen van (jonge) onderzoekers ontvangen omdat de wereldwijde reisbeperkingen 
tot vertraging of uitstel van projecten, en in het bijzonder van veldwerk, hebben geleid.  
 

Door mondiale reisbeperkingen konden in totaal 12 van de in 2019 en 2020 toegekende aanvragen 
nog steeds niet worden gerealiseerd en zijn er weinig nieuwe aanvragen ingediend. Het bestuur stelt 
zich coulant op als verzoeken komen om toegekende beurzen alsnog te realiseren mits er een 
aangepast onderzoeksplan wordt ingediend.      

In 2021 vergaderde het bestuur op 15 april en op 20 augustus. Beide vergaderingen werden virtueel 
gehouden. Gedurende de vergaderingen werden respectievelijk 4 (april) en 1 (aug.) nieuwe 
aanvragen besproken.  

De door de gemeente Zaanstad getoonde interesse om een straat te benoemen naar Dr. 
A.M.W. Mennega is nog steeds actueel, maar eveneens vertraagd o.i.v. de Corona crisis. Het project 
beoogt om door de straatnaamgeving in de nieuwe wijk eer te bewijzen aan betekenisvolle 
vrouwelijke onderzoekers.  
 

Bestuurssamenstelling 

Het overlijden van bestuurslid-secretaris (sinds 1988) Dr. J. Koek-Noorman in augustus 2021 heeft 
een groot gat geslagen. De bestuursleden missen naast haar warme persoonlijkheid haar ervaring en 
scherpe kijk op alle bestuursaangelegenheden en haar efficiëntie bij het afhandelen van de diverse 
taken binnen het AMS bestuur. Gedurende het laatste jaar had Jifke haar taken als secretaris al 
grotendeels overgedragen maar was als adviseur een belangrijke steunpilaar binnen het bestuur.      

In 2021 hebben geen verdere veranderingen in de bestuurssamenstelling plaats gevonden. Het 
huidige bestuur bestaat uit:   

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 

 

Financiën 

Het ANBI-financieel jaarverslag vindt u elders op deze website. 

 

  



Toekenningen in 2021 en reserveringen voor 2022-2024 

Normale beurzen: 

Alle vier, in april 2021, tijdens de voorjaarsvergadering besproken aanvragen zijn goedgekeurd (4 x € 
1250,-) en ook die van augustus is goedgekeurd (€ 1250,-).    

Hiermee is in totaal € 6250,- gereserveerd voor deze aanvragen. 

 

Grote beurzen: 

De reservering voor het project ”Trees of the Amazon Region” blijft voorlopig staan, maar er is geen 
update over vooruitgang van het project gemeld. 

In het najaar van 2020 is door Naturalis een PhD houtanatomie voor vier jaar aangesteld. De 
jaarlijkse bijdrage voor 2021 (€ 40.000,-) is overgemaakt aan Naturalis.     

De substantiële lening voor de publicatie van “Die Orchideen Europas, Nordafrikas und der Nahen 
Osten“ (K. Kreutz) (€ 40.000,-) is gereserveerd.  

De financiële ondersteuning van het project “Finalizing Flore du Gabon” werkt goed. Conform 
afspraak is er ook in 2021 voor Fase 2 (2021-2024) een bedrag van € 25.000,- gereserveerd.  

Nadere details over aanvragers en toekenningen, alsmede een samenvatting van de overwegingen, 
zijn opgenomen in de verslagen van de betreffende vergaderingen. 

Wageningen, februari 2021 

U.G.W. Sass-Klaassen 


