Jaarverslag Steunstichting seizoen 2020 – 2021
Steunstichting Diligentia heeft in het seizoen 2020 – 2021 twee activiteiten georganiseerd:
- De Jong Diligentia Lezing
- Uitreiking op 6 van de 8 scholen van de Jong Diligentiaprijs aan de beste eindexamenleerling
De veertiende Jong Diligentia Lezing werd op 5 oktober 2020 gehouden door
Prof. dr. I.A.G. Snellen van de Sterrewacht Universiteit Leiden over
“Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven”
De tekst van deze lezing is te vinden het jaarboek nr. 99 van de Koninklijke Maatschappij Diligentia.
Door de 1,5-meter-afstandregel die wegens het heersende Covid-19-virus in acht moest worden
genomen, konden er maar 70 personen in de zaal worden toegelaten. Daarvan zijn er ongeveer 40
door scholieren ingenomen. De lezing was ook via livestream te bekijken, hetgeen ook door een aantal
scholieren gedaan is. Sommige klassen hebben op een later tijdstip de video via de site bekeken.
Er zijn 76 A3-posters gedrukt die voor het merendeel zijn opgestuurd aan de 8 vwo/havo-scholen die
lid zijn van Diligentia en voor een klein deel zijn verspreid over openbare gebouwen in Den Haag en
omstreken. Er is besloten dit jaar geen posters te sturen aan de 5 andere scholen die geen lid zijn,
omdat er toch geen plaats was in de zaal. Ook zijn er dit jaar geen speciale flyers gemaakt voor de Jong
Diligentia Lezing.
De Jong Diligentiaprijs is in 2021 toegekend aan:
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum

Jip de Buck

Gymnasium Sorghvliet

Anniko Firman
Sarah Swartjes

Maerlant Lyceum

Gijs Pols

Segbroekcollege

Evana Blok
Shahroz Syed

Gymnasium Haganum

Lionel Yerbanga

St-Maartenscollege

Geen

Haags Montessori Lyceum

Geen

Edith Stein College

Danylo Zavoloko

De winnaars hebben hetzij het boek “Dag & Nacht, de hemel verklaard” door Helga van Leur en Govert
Schilling, hetzij “Het Natuurkundeboek” van Clifford Pickover en allen het cahier “Miniorganen op
chips”, een uitgave van de stichting Biowetenschappen en Maatschappij, en het boek “Nobel werk”,
een uitgave van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde “Diligentia”, gekregen met een
ondertekende opdracht erin geplakt, alsmede een oorkonde. Bovendien krijgen de winnaars een jaar
het recht de lezingen bij te wonen. Zij krijgen hiervoor ook een pasje.
Hun namen en een foto van de uitreiking komen in het jaarboek van de Koninklijke Maatschappij
Diligentia. Hun namen worden ook getoond op de PowerPointPresentatie in de hal tijdens de
lezingenavonden. Alle winnaars hebben een AVG-verklaring ingeleverd met toestemming hiervoor.

