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A. Algemeen deel 
Het bestuur van de Stichting Dr. Marie Anne Tellegen bestond in 2018 uit: 

− Jeannet Talman  (voorzitter) 
− Riemke Riemersma  (secretaris) 
− Lysbeth van Abbema (penningmeester tot 15 juni) 
− Mathilde Boon-Niks  (lid vanaf 15 juni) 
− Lia Bleijenberg  (lid tot 15 juni en nadien penningmeester) 
− Astrid van Heumen (lid vanuit het VVAO Hoofdbestuur). 

In 2018 heeft het bestuur zes keer vergaderd, op 25 januari, 15 februari, 11 april, 
15 juni, 19 oktober en 16 november. 
Diverse agendapunten kwamen aan de orde. Deze betroffen ondermeer de 
opvolging van de penningmeester door een nieuw lid van de Financiële Advies 
Commissie (FAC) van de VVAO. Mathilde Boon trad namens de FAC toe als lid van 
het bestuur. Lia Bleijenberg was bereid de functie van penningmeester op zich te 
nemen.  

Ook de afronding van gesteunde projecten, de voortgang van lopende projecten 
en de beoordeling van nieuwe aanvragen werden besproken. De gelden uit het 
Commijsfonds zijn in 2018 toegekend. De projecten die in 2015 waren 
ondersteund zijn alle afgerond met goed resultaat. 

Een betere bekendheid van het MATellegen fonds bij de leden van de VVAO blijft 
een punt van zorg. Wel heeft de maandelijkse vermelding in de VVAO Nieuwsbrief 
(begonnen in het najaar) tot meer donaties geleid.  Tijdens de landelijke VVAO 
bijeenkomsten en op de Internationale Vrouwendag is door middel van folders het 
werk van MATellegen onder de aandacht gebracht.  

Op het eeuwfeest van de VVAO op 1 en 2 juni in Den Bosch kwam het boek 
“Buitengewone vrouwen, in de voetsporen van Aletta Jacobs” van Alies Pegtel uit, 
waarin een hoofdstuk aan Marie Anne Tellegen is gewijd. In elk exemplaar is een 
boekenleggertje van het MATellegen Fonds gelegd.  

 
 
 



De aanvraagronde die in november 2017 was opengesteld, liep door tot 1 februari. 
Deze aanvraagronde was uitsluitend gericht op internationale projecten, om zo de 
jaarlijkse donatie van de VVAO ten behoeve van internationale projecten een 
goede bestemming te kunnen geven. Een nieuwe aanvraagronde werd op 15 
augustus gestart en deze liep door tot 15 oktober. De aanvragen die in 
laatstgenoemde periode werden ingediend, behoefden niet alleen gericht te zijn op 
internationale maar ook op nationale projecten. 
  
De voorzitter en bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. 
Eveneens onbetaald ondersteunt Sarah Mross van The Brighthouse het bestuur bij 
het beheer van de website en het e-mail account.  

B. Toegekende projecten 
In 2018 hebben de volgende nieuwe projecten ondersteuning gekregen van 
MATellegen:   

− Vakopleidingen voor vrouwen in Liberia van de Mineke Foundation.  
− Leren voor een toekomst na de crisis van de Stichting SrilanCare op 

Srilanka.  
− Studie economie van Made Devi Susilaweti op Bali via de Stichting Giri Asih.  
− Studie gezondheidswetenschappen/verloskunde van Alma en studie 

pedagogische opleidingen/lerarenopleiding van Siti op Java via de stichting 
Meraih Bintang.  

− Een donatie voor studiekosten van een mbo-studente via de stichting 
Jasmijn te Groningen. 


