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Jaarverslag 2019 van de Alberta Mennega Stichting
Algemeen
In het jaar 2019 zijn structuur en doelstelling van de stichting ongewijzigd gebleven.
Het bestuur vergaderde, onder meer, over de in 2019 toe te kennen beurzen op 14
december 2018, 11 april en 8 augustus 2019. Op 18 december 2019 werd vergaderd
over de eerste aanvragen voor 2020. Het bestuur was tijdens bijna alle vergaderingen
voltallig aanwezig.
Bestuurssamenstelling
In 2019 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
Het financiële jaarverslag vind u elders op deze website.
Toekenningen in 2019 en reserveringen voor 2020-2021
Normale beurzen:
Tijdens de vergadering van december 2018 werden 17 nieuwe aanvragen voor 2019
besproken, waarvan er 8 werden toegekend. Daarnaast werd een garantie bedrag van
maximaal 50.000,- te reserveren voor het project “Finalizing Flore du Gabon” In de
april-vergadering werden 12 van de 23 aanvragen gehonoreerd, in de
augustusvergadering 6 van de 9. Voor de goedgekeurde aanvragen werd in totaal
€ 28.435,- gereserveerd. In de vergadering van december 2019 lagen 22 aanvragen
op tafel, waarvan er acht van studenten in verband met een te volgen cursus Tropical
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Ecology in Ecuador. Deze laatste zijn alle gehonoreerd; van de overige 14 werden er
6 toegewezen. Hiervoor is een bedrag van € 9650,- gereserveerd voor 2020.
Nadere details over aanvragers en toekenningen, alsmede een samenvatting van de
overwegingen, zijn opgenomen in de verslagen van de betreffende vergaderingen.
Grote beurzen:
Voor de periode 2018-2019 is vastgelegd, dat de Stichting bereid is om voor een financiële
overbrugging te zorgen, zodat de aanstelling van een botanicus, gericht op taxon-gericht
onderzoek van de Neotropen, alvast mogelijk is. Na afloop van deze periode neemt Naturalis
deze kosten over binnen het reguliere budget. Dat betekent dat er, behoudens grote financiële
veranderingen, te beginnen in het boekjaar 2020 ruimte is voor een volgend groot project. In
december 2018 is een voorstel daartoe ingediend vanuit Plantentuin Meise in samenwerking
met Naturalis. Toegezegd is dat in eerste instantie een bedrag van € 50.000,- ter beschikking
zal worden gesteld, geoormerkt voor de versnelde afronding van de Flore du Gabon. Dit
project “Finalizing Flore du Gabon” heeft inmiddels een goede start gemaakt.
Inmiddels ligt een volgend voorstel op tafel: de bouw van een e-book: “Trees of the Amazon
Region” Dit zou een heel geschikt project zijn om het 30-jarig bestaan van de stichting te
markeren.
Afgesproken wordt, dat ter Steege het idee verder uitwerkt. Er kan in principe na 2020 een
beroep op de stichting worden gedaan tot een maximum van ca € 25.000,- .

Odijk, februari 2020

J. Koek-Noorman, secretaris

