Nieuwsbrief Mensa Fonds
Mensa Fonds opgericht!
Op 20 april 2013 is in het Concertgebouw in
Amsterdam het Mensa Fonds opgericht, met
grote steun van de Vereniging Mensa Nederland.
Geïnspireerd door de Amerikaanse Mensa Education and Research Foundation (MERF) heeft
Nederland nu in het gouden jubileumjaar van de
Vereniging Mensa Nederland het eerste Mensa
Fonds buiten de V.S.

Het Mensa
Fonds is
opgericht
met grote
steun van
de Vereniging Mensa
Nederland.

Direct na de oprichting vond de eerste bestuursvergadering plaats. Het bestuur bestaat uit
Angela Riddering (voorzitter), Dirk Hanke
(secretaris), Rob Scipio (penningmeester), Willem
Bouwens, Edith Trieblinig, Roeland van Zeijst en
Ellen Cattenstart. Verderop in deze nieuwsbrief
stelt Angela zich kort voor.

Missie en visie
In de maanden vóór de oprichting is er hard
gewerkt aan een meerjarenplan. Het Mensa
Fonds gaat zich ervoor inzetten dat de talenten
van hoogbegaafden worden benut, dat de
betekenis van hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt. Dit zal worden
gerealiseerd door het verspreiden van kennis
over hoge algemene intelligentie, maar ook
door bijzondere prestaties aan te moedigen en
projecten en onderzoek te ondersteunen. Er zal
een programma van awards worden opgestart.
Daarmee worden mensen die het verschil
hebben gemaakt als het gaat om hoogbegaafdheid extra gewaardeerd. Ook wil het Mensa
Fonds goede initiatieven en wetenschappelijk
onderzoek financieel gaan ondersteunen. Op de
lange termijn zullen we zelf activiteiten gaan
organiseren.
Fouding Friends
De ideeën en plannen die we hebben, kunnen
enkel worden gerealiseerd met voldoende
steun. Inmiddels kunnen we rekenen op de
financiële steun van maar liefst 17 Founding
Friends: zij hebben toegezegd om €1.000,- te
doneren. De penningmeester heeft inmiddels bij
de belastingdienst de ANBI-status aangevraagd.

Zodra de ANBI-status binnen is, zal er een
verzoek tot betaling worden verstuurd. Alvast
hartelijk dank! We kijken op dit moment waar
deze eerste bijdragen goed aan kunnen worden
besteed. De Founding Friends, en natuurlijk alle
donateurs en geïnteresseerden, zullen we
regelmatig informeren. Er wordt hard gewerkt
aan de website en we zullen regelmatig een
nieuwsbrief uitbrengen.
Wie is Angela Riddering?
De voorzitter van het Mensa Fonds stelt zich
voor: “In mijn biografie op Twitter staat 'in veel
te veel geïnteresseerd'. Een bekende kwaal
onder hoogbegaafden, maar ook één waar ik
graag gebruik van maak. Echt één beroep heb ik
ook niet, wel de afgelopen vijftien jaar binnen
gemeenten leidinggevende functies uitgeoefend. Bestuurservaring heb ik vooral bij ontwikkel-plekken: ik heb de Museumnacht in Rotterdam opgestart, zat in het oprichtingsbestuur van
Stichting Worm en help nu als bestuurslid Showroom Mama door de bezuinigingen heen. Binnen Mensa ben ik drie jaar bestuurslid PR geweest, waarbij ik naast de PR veel heb gedaan
aan de ontwikkeling van de organisatie. Ik ben
ervan overtuigd dat we met het Mensa Fonds
echt een verschil kunnen gaan maken.”

