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Bestuurssamenstelling
-Het bestuur was als volgt samengesteld (met tussen haakjes de functie en
benoemingsperiode, die steeds voor termijnen van vier jaar is): E.H.M. Sterck (Voorzitter,
2011-heden), L.I. Snoeker (Secretaris, 2018-2019); J.H. von Eije (Penningmeester, 2015heden), D.R. Veenstra (lid: 2015-2019), H.J. Krugers (lid: 2015-heden), R.J. Verkes (lid: 2017heden), A.J.J.M. Vingerhoets (lid: 2019-heden) en B.M.G. Volker (lid: 2019-heden).
-In 2019 zijn L.I. Snoeker en D.R. Veenstra afgestreden, A.J.J.M. Vingerhoets en B.M.G. Volker
zijn toegetreden tot het bestuur. Eind 2019 is de positie van secretaris vacant.
-Het bestuur vergaderde viermaal in 2019 (23 januari, 17 april, 13 juni, en 2 oktober).
Financiën
Het jaar 2019 was financieel gezien een goed jaar voor SIGO. Dit komt vooral door de winst
op effecten bestaande uit een stijging van de waarde van effecten op de balans,
dividendontvangsten en een positief saldo van verkochte en aangekochte effecten. Vooral
door de laatste twee aspecten zijn ook de liquide middelen toegenomen.
De staat van inkomsten en uitgaven over 2019 wordt op de website gepubliceerd.
De JJ Groenprijzen 2020
-De JJ Groen-prijzen voor een junior en een senior onderzoeker worden elke twee jaar
uitgereikt. De eerstvolgende uitreiking is in 2020.
Voorbereiding voordrachten
-In het voorjaar is een jury samengesteld, bestaande uit een geneeskundige, socioloog,
psycholoog en bioloog (voorzitter). De jury komt in januari 2020 tot de voordracht van de
prijswinnaars.
-In september 2019 is een brief met een oproep tot voordracht van geschikte kandidaten
uitgestuurd naar hoogleraren geneeskunde; sociologie, psychologie en biologie.
-Per 1 december 2019 werd de mogelijkheid tot voordracht gesloten. Bij deze ronde zijn
zeven junior en zeven senior onderzoekers voorgedragen.
Voorbereiding prijsuitreiking
-De locatie en datum van de prijsuitreiking zijn vastgesteld. De locatie is (net als in 2018) de
Uilenburgersjoel, in Amsterdam. De uitreiking zal plaatsvinden op 24 september 2020.
-Ter gelegenheid van de uitreiking zal een wetenschappelijk symposium georganiseerd
worden. Ieder van de prijswinnaars wordt uitgenodigd over zijn/haar onderzoek te vertellen
en kan twee sprekers uitnodigen.
-De JJ Groen stichting heeft geen leden, maar ziet wel graag dat de prijsuitreiking aan een
breed wetenschappelijk geïnteresseerd publiek bekend gemaakt wordt. Om deze reden is de
prijsuitreiking in 2018 in samenwerking met de KNAW georganiseerd. Hoewel dit beide
partijen goed beviel, heeft de KNAW andere beleidsbeslissingen genomen. Voor de
uitreiking van 2020 hebben we samenwerking met een populair-wetenschappelijk tijdschrijft
onderzocht. Dit is in een afrondende fase.

