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Grethe van Geffen nieuwe secretaris Mensa Fonds

Het Grijze Goud

We zijn blij te kunnen melden dat Grethe van Geffen is aangetreden als secretaris van het Mensa
Fonds. Ze vervangt Dirk Hanke, die is afgetreden.
Grethe is bijna zes jaar voorzitter geweest van de Vereniging Mensa Nederland (2008-2014). In die
periode groeide de vereniging met 40% naar 4500 leden. Grethe heeft zich onder andere ingezet voor
de professionalisering van de vereniging en voor de belangenbehartiging van leden op het gebied van
onderwijs en werk. Meer bestuurservaring heeft ze onder andere opgedaan bij de Kamer van Koophandel Amsterdam en het Amsterdams Andalusisch Orkest. In het dagelijks leven is Grethe sinds 1997
directeur van Seba, een adviesbureau dat is gespecialiseerd in cultuurmanagement en diversiteit.
Grethe van Geffen heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van Stichting Mensa Fonds. Ze zorgde
voor een fors aantal Founding Friends en organiseerde in januari een benefietveiling voor het fonds.
We zijn ervan overtuigd dat Grethe als secretaris een goede aanwinst is voor het Mensa Fonds.

Dit jaar gaan we aan de slag met “Het Grijze
Goud”, een speerpunt waarop wij als Fonds zelf
activiteiten gaan ontwikkelen.
Hoogintelligente ouderen in hun latere levensfase krijgen nog nauwelijks kwalitatief geode aandacht, terwijl het mensen zijn met een rijke
levenservaring die wellicht nog willen participeren indien ze daartoe passende mogelijkheden
krijgen aangeboden. Het Mensa Fonds gaat onderzoeken wat ouderen missen in het huidige
aanbod. Ook gaan we op zoek naar partners om
hier wat aan te gaan doen.

Kort Nieuws
Subsidies
Ken jij een goed project of initiatief dat wat steun
van het Mensa Fonds kan gebruiken? Meld het
dan bij ons! Alle info over het aanvragen van
subsidie staat op de website. De procedure is
eenvoudig en je krijgt als aanvrager snel
antwoord. We kijken maandelijks naar de
aanvragen die binnenkomen.

Jaarverslag
Het jaarverslag van het fonds wordt op dit moment beoordeeld door de accountant. We verwachten op korte termijn zowel het inhoudelijke als het financiële verslag te kunnen publiceren. Hier alvast enkele kengetallen: 22
Founding Friends, 3 spontane fundraisers, 134
likes op Facebook, 2 subsidieaanvragen toegekend, 3 awards uitgereikt en 2 grote artikelen in
landelijke dagbladen naar aanleiding daarvan.

Vrijwilligers gezocht
Het fonds groeit en daar kunnen we wat hulp bij
gebruiken. Wil jij helpen met de PR of ICT? Wil
jij onze vaste fotograaf op evenementen
worden? Alle hulp is welkom. Stuur een mail
naar info@mensafonds.nl en het betreffende
bestuurslid neemt contact met je op.

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

