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Jaarverslag 2015 van de Alberta Mennega Stichting
Algemeen
In het jaar 2015 zijn structuur, doelstelling en personele bezetting van het bestuur
van de stichting ongewijzigd gebleven.
Het bestuur vergaderde, onder meer, over de in 2015 toe te kennen beurzen op 12
december 2014, 16 april en 21 augustus 2015. Op 16 december 2014 werd
vergaderd over de eerste aanvragen voor 2016. Het bestuur was tijdens alle
vergaderingen voltallig aanwezig.
Bestuurssamenstelling
In 2015 bleef de bestuurssamenstelling opnieuw ongewijzigd. 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
Penningmeester en Secretaris hebben na overleg met de andere leden van het bestuur
de aflopende deposito rekening (5 jaar, 2.5 %) bij de Triodosbank laten omzetten in
certificaten Triodosbank.
Tevens hebben zij een bezoek gebracht aan de vermogensbeheerder bij ABN-amro.
De opbrengst over 2015 lijkt heel bevredigend (ca 7%) te zijn.
De bezittingen van het fonds zijn, door drie substantiële bijdragen aan enkele
projecten, uitgevoerd binnen Naturalis, iets afgenomen.

Toekenningen in 2015 en reserveringen voor 2016
Ook dit jaar zijn enkele grote beurzen uitgegeven. Zo werd de continuering door
Naturalis van de aanstelling van een editor van de Flora of the Guianas financieel
mogelijk gemaakt. Voor het werk aan het Bomenboek van Suriname werd een
verlenging van drie maanden verleend.
Tijdens de vergadering van december 2014 werden 13 nieuwe aanvragen voor 2015
besproken, waarvan er 9 werden toegekend. In de april-vergadering werden 12 van
de 24 aanvragen gehonoreerd, in de augustusvergadering 12 van de 16. In totaal
werd hiermee voor de normale aanvragen € 32.210.- gereserveerd. Daarnaast werd in
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de vergadering van december 2015 een bedrag van € 13.600,- gereserveerd voor 11
van de 13 voorliggende aanvragen.
Nadere details over aanvragers en toekenningen, alsmede een samenvatting van de
overwegingen, staan in de verslagen van de betreffende vergaderingen.
Odijk, februari 2016

J. Koek-Noorman, secretaris

