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Uitreiking awards

De jury

Op dinsdag 5 november vindt om 15.00 uur te Amsterdam de uitreiking van de eerste awards plaats.
Een bijzondere gelegenheid met op het programma onder andere een lezing van prof. dr. John Grin
met als titel ‘Maak het verschil’. Het hoogtepunt van de middag is natuurlijk de uitreiking van de
awards. De winnaars worden extra in het zonnetje gezet en ze krijgen een geldprijs van €500 mee als
blijk van waardering.
Wil jij aanwezig zijn bij deze bijzondere gelegenheid? Meld je dan aan via info@mensafonds.nl.

De deskundige jury staat onder leiding van Leila
Prnjavorac, presentator en presentatiecoach. De
andere juryleden zijn Charlotte Hoyng,
onderwijzer-pedagoog en onderwijsexpert van
Mensa Nederland, Tobias Huisman, student
statistiek en één van de gezichten van de Mensainteressegroep Gayniaal, Reinout van Kalleveen,
executive coach en auteur van de leergang
Executive Coaching en Willem Bouwens, oudvoorzitter van Mensa International en bestuurslid
van Stichting Mensa Fonds. Samen hebben zij
zich aan de mooie taak gewijd om uit alle
binnengekomen
voordrachten de
genomineerden en uiteindelijk de winnaars te selecteren.

De genomineerden

Werk

Wie mogen de eerste awards in ontvangst
nemen? Via onze website hebben we veel
voordrachten ontvangen. Een deskundige jury
heeft vervolgens per categorie drie nominaties
vastgesteld.

Genomineerd in de categorie Werk zijn Carlo
Post, een werkgever met een hart voor hoogbegaafden, Jeroen Komen van het bedrijf
Knoworries en Wilbert Paulissen, hoofd
Landelijke Recherche.

Onderwijs

Maatschappij

In de categorie Onderwijs zijn de genomineerden:
Harry van den Beuken, onderwijzer op het Stedelijk Gymnasium Den Bosch, Bart Smoors van
talentenprogramma TalentHZM en TopPlan, een
begeleidingstraject voor hoogintelligente
jongeren in het reguliere onderwijs.

In de categorie Maatschappij zijn genomineerd:
Dolores Leeuwin, presentatrice van het
Klokhuis, Bright Lights, een internetplatform
voor hoogintelligente jongeren en Wubbo
Ockels, astronaut en duurzaamheidswetenschapper.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Mensa Fonds. Het fonds zet zich ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en de betekenis van hoogbegaafdheid voor de
samenleving meer zichtbaar wordt. Contact: www.mensafonds.nl en pr@mensafonds.nl

Subsidie aanvragen
Het is mogelijk om subsidie aan te vragen bij het
Mensa Fonds. De eerste aanvragen hebben wij al
in ontvangst mogen nemen. Stichting Mensa
Fonds financiert onderzoek en projecten die
bijdragen aan het zichtbaar maken van de
betekenis van hoge algemene intelligentie voor
de samenleving en het optimaal benutten van
zeer hoge algemene intelligentie. Het is het gehele jaar mogelijk om subidie aan te vragen. Elke
aanvraag wordt beoordeeld op de vereiste basiscriteria. Meer informatie over aanmelden en procedure vind je op onze website onder het kopje
‘subsidies’.

Nieuw logo
Met trots presenteren wij ons nieuwe logo, ontworpen door Jeroen
Stolwijk. De bewegende, groeiende
vorm symboliseert
de stimulering en
groei vanuit het
Mensa Fonds.

Kort nieuws
Oktoberweekend
Komend weekend vindt het jaarlijkse oktoberweekend van Mensa Nederland plaats. Ook Stichting Mensa Fonds zal daarbij aanwezig zijn. Op
vrijdagavond kun je ons bij onze eigen tafel ontmoeten en op zaterdagavond dineren we samen
met onze Founding Friends. Heb je op zondag nog
bonnen over? Wij nemen ze graag in ontvangst.
Inspiratie voor andere landen
Op de afgelopen EMAG (jaarlijkse Europese
Mensa-bijeenkomst) was het Mensa Fonds een
inspiratie voor andere landen. Vooral Kroatië en
Zuid-Afrika waren bijzonder geïnspireerd. Ook
Denemarken was enthousiast, maar daar zal geen
eigen fonds worden opgericht. Eén en ander zal
via de algemene vereniging lopen.
Founding Friend worden?
Wegens succes verlengd: de Founding Friends actie. Wil jij Founding Friend van het Mensa Fonds
worden? Dat kan door ons te steunen met een gift
van €1.000. We houden je dan op de hoogte van
onze activiteiten en nodigen je uit voor bijzondere
gelegenheden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter via
voorzitter@mensafonds.nl.

Wie is Edith Trieblinig?
Bestuurslid Edith Trieblinig stelt zich voor:
“Geboren in de tropen en mijn jeugd in verschillende landen doorgebracht, heeft mij het gevoel
meegegeven dat de wereld mijn thuis is. De keuze
voor een studie culturele antropologie was dan
ook niet zo verwonderlijk. Toch leidde dit niet tot
een loopbaan in ontwikkelingssamenwerking. Ik
ben adviseur en business consultant geworden.
Business vraagstukken en informatietechnologie
staan immers nog altijd op gespannen voet met
elkaar, dus ik zie hier genoeg aanknopingspunten
voor ‘ontwikkelingswerk’. Ik werk nu in de maatschappelijke sector en ben als adviseur en business consultant betrokken bij een zeer dynamisch
en complex werkveld.
Het Mensa Fonds kan volgens mij een belangrijk
instrument worden om de maatschappelijke discussie en beeldvorming over hoge algemene intelligentie positief te beïnvloeden. Ik vind het een
mooie en boeiende uitdaging om hieraan een bijdrage te mogen leveren.”

Nominaties awards 2014
Weet je al wie je wilt voordragen voor één van de
awards die we in 2014 gaan uitreiken? Nomineren
kan nu al via www.mensafonds.nl. Via het kopje
‘Awards’ vind je het aanmeldformulier.

