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INLEIDING
Het Amsterdams Universiteitsfonds maakt 
dankzij giften van donateurs talrijke extra 
voorzieningen mogelijk voor wetenschappers en 
studenten van de Universiteit van Amsterdam. 
Deze steun is belangrijk, want veel initiatieven 
zouden anders niet, of pas veel later, kunnen 
worden uitgevoerd. 

Ik ben vereerd voorzitter te mogen zijn van het Amsterdams 
Universiteitsfonds en ben trots op de wijze waarop het fonds 
bijdraagt aan de universiteit. Zowel over de inkomsten als de 
uitgaven willen wij zo transparant mogelijk zijn. Dit streven is 
in de zomer van 2017 beloond door het CBF met de toeken-
ning aan het universiteitsfonds van het keurmerk Erkend Goed 
Doel. De erkenningsregeling heeft aandacht voor de maatschap-
pelijke betekenis van goede doelen, bevordert transparantie en 
helpt organisaties om verder te professionaliseren. Het CBF 
kijkt naar sterke punten en risico’s en vraagt naar de impact 
van activiteiten. Voor u als donateur is de regeling eenduidig 
en overzichtelijk: de erkenning laat zien dat uw donaties goed 
worden besteed. Als Erkend Goed Doel draagt het Amsterdams 
Universiteitsfonds bij aan een betere wereld, gaat het zorgvuldig 
om met iedere euro en legt het hierover verantwoording af.

Verantwoording afleggen: dat doen wij graag. In onze nieuws-
brief die vier keer per jaar verschijnt, tijdens de diverse bijeen-
komsten die wij organiseren rondom de projecten die dankzij 
uw steun zijn gerealiseerd en natuurlijk in dit jaarverslag.

Michaëla Ulrici
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HET AMSTERDAMS  
UNIVERSITEITSFONDS  
IN CIJFERS 

INKOMSTEN UIT RENTE EN BELEGGINGEN

€ 736.041

INKOMSTEN UIT FONDSENWERVING 

€ 5.716.274*
* Inclusief toegezegde meerjarige schenkingen van €1.120.000.

KOSTEN WERVING, BEHEER EN ADMINISTRATIE 

€ 105.295

* Totaalvermogen Amsterdams Universiteitsfonds inclusief toegezegde meerjarige schenkingen zoals 
periodieke giften: € 25.415.469. Als gevolg van aangepaste regelgeving rondom verslaglegging is het 
vanaf 2017 verplicht om toegezegde meerjarige schenkingen van boven de 1.000 euro bij het 
vermogen te tellen. In de praktijk kan dit betekenen dat het totaalvermogen lager uitvalt doordat 
een schenking wegvalt.

31-12 
2016

VERMOGEN 
BESTEMMINGSFONDSEN

€ 18.409.054
31-12 
2017

VERMOGEN 
BESTEMMINGSFONDSEN 

€ 22.827.096*

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN  

€ 1.928.978

2.537
DONATEURS

INKOMSTEN UIT
FONDSENWERVING
 
Het Amsterdams Universiteitsfonds ontvangt in 2017 steun van 2.537 
donateurs. Zij steunen het fonds met giften aan het Jaarfonds van 
194.808 euro, bestaande Fondsen op Naam van 2.157.526 euro en nieuw 
ingestelde Fondsen op Naam van 120.077 euro. Hiervan is 54.300 
euro afkomstig van bedrijven en 433.050 euro van organisaties zonder 
winstoogmerk, de overige giften komen van particulieren. Daarnaast 
heeft het universiteitsfonds twee nalatenschappen mogen ontvangen van 
3.243.863 euro. De totale inkomsten bedragen 5.716.274 euro.

JAARFONDS

€ 194.808

BESTAANDE FONDSEN OP NAAM 

€ 2.157.526

NIEUWE FONDSEN OP NAAM 

€ 120.077

ONTVANGEN NALATENSCHAPPEN 

€ 3.243.863
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JAARFONDS
Het Jaarfonds is de jaarlijkse fondsenwervingscampagne onder alumni, medewerkers 
en vrienden van de Universiteit van Amsterdam. Jaarfondsdonateurs dragen bij aan 
projecten op het gebied van erfgoed, onderzoek, studentenprojecten en beurzen.  
Voor deze categorieën wordt jaarlijks een aantal voorbeeldprojecten geselecteerd die 
worden uitgelicht in de campagne. Donateurs bestemmen hun gift voor een bepaalde 
categorie of kiezen voor verdeling van hun gift over alle categorieën.

ERFGOED: Het behoud van 
historisch filmmateriaal, met 
op de foto Marike van Roon, 
hoofdconservator Bijzondere 
Collecties

Grootste gift
€ 2.000

Aantal donateurs jaarfonds
2.368

Gemiddelde gift
€ 70

Aantal doorlopende giften
1.530

Meest gegeven bedrag 
€ 50

Aantal nieuwe donateurs 
401

BEURZEN: De ondersteuning 
van internationaal talent, met 
op de foto Mridula Shobinath, 
masterstudent die met een 
Amsterdam Excellence Scholar-
ship aan de UvA kan studeren

ONDERZOEK: Het helpen van 
jongeren met een leerachter-
stand, met op de foto Bowen 
Paulle, universitair docent 
Sociologie

FONDSEN OP NAAM
Het Amsterdams Universiteitsfonds beheert, inclusief het Jaarfonds, tachtig Fondsen 
op Naam. Een Fonds op Naam is een fonds met een specifiek doel, waarmee 
particulieren en bedrijven zich langdurig verbinden aan de wetenschap en/of het 
onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam. De doelen lopen uiteen van het 
verstrekken van beurzen aan studenten en promovendi tot het toegankelijk houden 
van boekencollecties van de Bijzondere Collecties. Een Fonds op Naam wordt 
ingesteld conform de wensen van de schenker en sluit aan bij de behoeften van de 
universiteit. Samen met de schenker wordt de doelstelling zodanig geformuleerd dat 
zowel nu als in de toekomst zinvolle bestedingen uit het fonds mogelijk zijn.

Een Fonds op Naam kan worden ingesteld vanaf 50.000 euro. 
Veel van de Fondsen op Naam staan open voor giften van 
derden. Een twintigtal Fondsen op Naam is specifiek gericht 
op de verstrekking van reis- of studiebeurzen aan veelbelovende 
en talentvolle studenten. Ook studieverenigingen en groepen 
studenten kunnen zo’n beurs aanvragen.

FONDS STUDIE ZONDER GRENZEN 

Het Fonds Studie zonder Grenzen ondersteunt vluchtelingen die 
zijn toegelaten of op het punt staan te worden toegelaten tot de 
Universiteit van Amsterdam voor studie of onderzoek. Een groep 
van zo’n twintig studenten en medewerkers van de opleiding 
Communication Science haalt met deelname aan de Dam tot 
Damloop 1.040 euro op voor dit fonds. Vanuit het fonds is een 
Syrische promovendus geholpen.

HENK VAN OS FONDS

Het Henk van Os Fonds verstrekt studiereisbeurzen aan 
studenten en promovendi van de Faculteit der Geestesweten-
schappen van de UvA. Henk van Os, universiteitshoogleraar 
aan de Universiteit van Amsterdam, stelde het fonds in ter 
gelegenheid van zijn 75e verjaardag. Het is opgebouwd uit de 
inschrijvingsgelden van de colleges die Van Os voor de Illustere 
School van de UvA verzorgde. Het Henk van Os Fonds staat 
open voor giften van derden. In 2017 ontvangen drie studenten 
een reisbeurs.
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NALATENSCHAPPEN
Steeds meer mensen kiezen ervoor om aan een goed doel na te laten. Omdat zij 
zich sterk willen maken voor de goede zaak, ook als ze er zelf niet meer zijn. 
Het Amsterdams Universiteitsfonds heeft in 2017 twee nalatenschappen mogen 
ontvangen, met een totale waarde van 3.243.863 euro.

HANS DIESBERGEN (1924-2017) laat bij zijn overlijden 
circa 3,2 miljoen euro na aan het Amsterdams Universiteits-
fonds. Diesbergen studeert Economie aan de Universiteit van 
Amsterdam en haalt zijn bul in 1954. Nadat hij een aantal jaar 
heeft gewerkt in het bedrijfsleven komt hij in 1965 bij de UvA 
in dienst. Hij vervult in de loop der jaren verschillende functies 
bij de Universiteitsbibliotheek (UB), vooral bij de afdeling 
Economie. Ook is hij korte tijd adjunct-directeur van de UB. 
Diesbergen heeft een sterk geloof in wetenschappelijk onderzoek 
en ondersteunt al tijdens zijn leven via het Henri J. Diesbergen 
Fonds onderwijs en onderzoek rond demografie en economische 
ontwikkeling. Dankzij zijn nalatenschap leeft zijn passie voort 
en kan een nieuwe generatie onderzoekers en studenten zich 
ontwikkelen.

KAREL DIBBETS (1947-2017) laat bij zijn overlijden circa 
45.500 euro na aan het Amsterdams Universiteitsfonds. Dibbets 
is een gepassioneerd onderzoeker en liefhebber van film. Hij 
combineert beide passies in zijn levenswerk: de database Cinema 
Context, waarin hij gegevens over Nederlandse bioscopen en de 
daar vertoonde films samenbrengt. In 2003 begint hij dankzij 
een NWO-subsidie aan de opbouw van Cinema Context, een 
project dat uitgroeit tot zijn levenswerk. Nauwgezet legt hij de 
geschiedenis van de Nederlandse cinema vast. Daarbij plaatst hij 
de artistieke ontwikkeling in een economische en sociaal-maat-
schappelijke context. Film is voor hem een essentieel onderdeel 
van de geschiedenis van een land. Hij laat via het Amsterdams 
Universiteitsfonds na aan zijn levenswerk, waarmee het voort-
bestaan van Cinema Context voor langere tijd is gegarandeerd. 
Julia Noordegraaf, hoogleraar Digitaal erfgoed, zet Dibbets’ 
onderzoek voort. Dibbets ontvangt postuum de erepenning van 
de Faculteit der Geesteswetenschappen voor zijn bijdragen aan 
onderwijs en onderzoek.

NIEUWE FONDSEN OP NAAM
In 2017 zijn er drie nieuwe Fondsen op Naam ingesteld.

RIZZOLI SCHRIJVER FONDS 
Het Rizzoli Schrijver Fonds heeft als doelstelling het huisvesten van gemotiveerde en getalenteerde 
buitenlandse studenten van de Universiteit van Amsterdam met als eerste voorkeur buitenlandse 
vluchtelingstudenten afkomstig van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Ook kan het 
inburgeringstraject/schakeljaar van aanstaande UvA-(vluchtelingen)studenten, worden gefacili-
teerd. Ten slotte verschaft het fonds ook studie- of studiereisbeurzen aan studenten Italiaanse taal 
en cultuur. 

METSELAAR DEN BOER MEDICAL RESEARCH FUND 
Het Metselaar den Boer Medical Research Fund is opgericht om wetenschappelijk onderzoek in de 
geneeskunde te financieren. De focus ligt op zeldzame ziektes die kleine groepen mensen treffen en 
een grote impact hebben op de kwaliteit van leven of die levensbedreigend zijn.

FONDS VRIENDEN VAN DE BIJZONDERE COLLECTIES
Het Fonds Vrienden van de Bijzondere Collecties heeft als doelstelling de ondersteuning van de 
Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam door onder meer het digitaliseren en 
onderhouden van collecties en het aanschaffen van nieuwe werken en voorts al hetgeen daarmee 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
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INKOMSTEN UIT
BELEGGINGEN EN RENTE 
Het vermogen van het Amsterdams Universiteitsfonds wordt belegd op 
maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze. De inkomsten uit beleggingen 
en rente bedragen, na aftrek van kosten, € 736.041.

BELEGGINGSBELEID
Het beheer van het vermogen is ondergebracht 
in een Maatwerk Duurzaam Beleggen 
Mandaat. Dit betekent dat het vermogen op 
maatschappelijk verantwoorde en duurzame 
wijze wordt belegd. Het risicoprofiel van de 
beleggingsportefeuille is matig defensief. De 
doelstelling is zowel vermogensgroei op de 
lange termijn als de zekerheid van inkomen. 

Deze keuze impliceert een beleggingshorizon 
op lange termijn (langer dan zeven jaar).
Het Amsterdams Universiteitsfonds maakt 
gebruik van de diensten van Triodos 
MeesPierson, een joint venture van ABN 
AMRO MeesPierson en Triodos.

RENTEBATEN EN BATEN UIT BELEGGINGEN € 271.568

RESULTATEN BELEGGINGEN € 563.992

KOSTEN BELEGGINGEN € 99.519

TOEKENNINGEN
Het Amsterdams Universiteitsfonds kent in 2017 voor € 1.928.978 toe aan subsidies 
voor bijzondere initiatieven, onderzoeken en projecten. Studenten en medewerkers 
van de Universiteit van Amsterdam en aan de opleidingen verbonden 
studieverenigingen ontvangen steun.

Totaalbedrag

€ 1.928.978

BEDRAG VAN 
DE TOEKENNING 

€ 647.571
€ 39.042

€ 328.275

€ 32.438

 
€ 285.481
€ 142.100
€ 57.647
€ 9.650
€ 12.050

€ 285.675

ONDERZOEK
Onderzoek  75
Bijzondere leerstoel 2

ERFGOED
Erfgoed 13

STUDENTENPROJECTEN
Studentenprojecten 30

BEURZEN EN PRIJZEN
Studiebeurs  19
Reisbeurs studenten 228
Groepsreisbeurs 40
Reisbeurs promovendi 19
Prijzen 5

PROJECTSUBSIDIE
ALGEMEEN
Projectsubsidie algemeen 9

GESTEUNDE 
INITIATIEVEN

ONDERZOEK
Onderzoek  75
Bijzondere leerstoel 2

ERFGOED
Erfgoed 13

STUDENTENPROJECTEN
Studentenprojecten 30

BEURZEN EN PRIJZEN
Studiebeurs  19
Reisbeurs studenten 228
Groepsreisbeurs 40
Reisbeurs promovendi 19
Prijzen 5

PROJECTSUBSIDIE
ALGEMEEN
Projectsubsidie algemeen 9
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1001 VROUWEN IN DE 20STE EEUW

Historicus Els Kloek (foto) schetst in 1001 
Vrouwen in de 20ste eeuw een beeld van de 
weg van emancipatie die vrouwen in de twin-
tigste eeuw hebben afgelegd. Naast een online 
biografisch naslagwerk en een boek komt er 
in het najaar van 2018 een tentoonstelling in 
het Amsterdam Museum. 1001 Vrouwen in de 
20ste eeuw toont wat vrouwen in de twintigste 
eeuw voor elkaar hebben gekregen in alle 
mogelijke segmenten van de samenleving: de 
wetenschap, de politiek, de kerk, de krijgs-
macht, de ambtenarij en het bestuur. De plaats 
die de UvA in het corpus inneemt is groot: een 
indrukwekkend aantal vrouwen heeft aan deze 
universiteit gestudeerd. Ook projectleider Els 
Kloek zelf is alumnus van de UvA. Het fonds 
draagt 2.500 euro bij.

INTERNATIONAAL CONGRES 
OVER BORSTWEEFSEL

De Gordon Research Conference on Mamma-
ry Gland Biology is een van de meest gerenom-
meerde congressen op het gebied van borst-
weefsel. Jaarlijks bezoeken zo’n tweehonderd 
wetenschappers de conferentie. Zij bespreken 
een breed scala aan onderwerpen, variërend 
van borstkanker tot ontwikkelingsbiologie en 
melkproductie. De nadruk ligt hierbij altijd op 
fundamenteel onderzoek. De wetenschappers 
worden gestimuleerd om over de grenzen van 
hun vakgebied heen te kijken. Dit leidt vaak 
tot onverwachte ideeën en nieuwe samenwer-
kingen. Renée van Amerongen (op de foto 
rechts, naast mede organisator Christina 
Scheel), als MacGillavry Fellow en universitair 
hoofddocent verbonden aan het Swammerdam 
Institute for Life Sciences aan de UvA, 
ontvangt voor de organisatie van het internati-
onale congres een bijdrage van het universi-
teitsfonds. Het fonds draagt 10.000 euro bij.

ONDERZOEK 
 
De Universiteit van Amsterdam is toonaangevend in tal van 
onderzoeksgebieden. Naast grote onderzoeken vinden vele kleinere 
onderzoeksprojecten plaats die voor hun doorgang afhankelijk zijn 
van aanvullende financiering.

BIJZONDERE LEERSTOELEN 
De instelling van een bijzondere leerstoel aan 
de UvA vindt altijd plaats voor een periode van 
vijf jaar. Vanwege de Stichting Amsterdams 
Universiteitsfonds zijn de volgende bijzondere 
leerstoelen ingesteld.

DE GESCHIEDENIS VAN HET JOODSE BOEK 
bekleed door de heer prof. dr. Emile Schrijver.

AMSTERDAM-CHINA LOGIC CHAIR 
bekleed door mevrouw prof. dr. Fenrong Liu.

HOGE-ENERGIE-EMISSIE VAN 
MELKWEGSTELSELS
bekleed door de heer prof. dr. Marat Gilfanov.

GESCHIEDTHEORIE EN GESCHIEDENIS 
VAN DE GESCHIEDSCHRIJVING 
(ROMEIN-LEERSTOEL)
bekleed door de heer prof. dr. Wyger Velema.

DE WETENSCHAP VAN HET 
HANDSCHRIFT IN RELATIE TOT DE 
BESCHAVINGSGESCHIEDENIS, IN HET 
BIJZONDER VAN DE MIDDELEEUWEN  
(500-1500)
bekleed door de heer prof. dr. Jos Biemans.

AMSTERDAM-CHINA LOGIC CHAIR
Fenrong Liu, bijzonder hoogleraar 
Amsterdam-China Logic Chair, doet onder-
zoek op het gebied van de logica. De focus 
van haar onderzoek ligt op de logische analyse 
van informatiestromen en besluitvorming in 
sociale contexten, bij zowel individuele actoren 
als groepen. Daarnaast bestudeert Liu de 
geschiedenis van de klassieke logica in China, 
waarbij ze vooral geïnteresseerd is in argumen-
tatie-patronen.

De Amsterdam-China Logic Chair is geves-
tigd aan het Institute for Logic, Language 
and Computation van de Universiteit van 
Amsterdam.

prof. dr. Fenrong Liu
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ERFGOED
 
Erfgoed heeft een grote toegevoegde waarde voor universitair 
onderwijs en onderzoek en voor de maatschappij. Het is daarom 
belangrijk dat de erfgoedcollecties behouden blijven en 
toegankelijk zijn voor studenten, onderzoekers én publiek.

AANSCHAF VRIENDENBOEK UIT 
DE ACHTTIENDE EEUW

De Bijzondere Collecties schaft mede dankzij 
steun vanuit het universiteitsfonds het Album 
amicorum van Conrado Pestalozzi Camerling 
aan. Een Album amicorum is een boek waarin 
iemand vriendschapsbetuigingen verzamelde. 
Het Album amicorum van Camerling bevat 
zo’n driehonderd bijdragen en bevat veel 
informatie over het netwerk van de eigenaar. 
Camerling hield zijn album bij met grote 
toewijding. Hij begon met het verzamelen in 
het eerste jaar van zijn studietijd en ging er na 
afsluiting van zijn studentenjaren mee door: de 
laatst gedateerde inscriptie stamt uit het jaar van 
zijn overlijden. Amsterdamse alba amicorum 
zijn dun gezaaid. Het album van de geboren en 
getogen Amsterdammer Camerling is uniek wat 
betreft omvang, inhoudelijke verscheidenheid 
en illustratieve rijkdom. Het past naadloos 
binnen het collectieprofiel van de Bijzondere 
Collecties van de UvA, waarin uitingen in 
handschrift en druk van het Amsterdamse 
culturele leven een centrale plaats innemen.  
Het fonds draagt 4.385 euro bij.

HOOGLERAAR EMILY HASPELS 
KRIJGT BIOGRAFIE

Het Allard Pierson Museum krijgt steun voor 
biografisch archiefonderzoek naar leven en werk 
van Emilie Haspels (1894-1980). Haspels was 
archeoloog en de eerste vrouwelijke hoog-
leraar Archeologie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Het onderzoek zal Haspels’ rol als 
vrouwelijke pionier belichten en het belang van 
haar werk voor de wetenschap duiden. Haspels 
was ook de eerste vrouwelijke directeur van 
het Allard Pierson Museum. De biografie zal 
inzicht bieden in de manier waarop Haspels 
vanaf begin jaren twintig van de vorige eeuw 
haar professionele netwerk uitbreidde en als 
vrouwelijke wetenschapper haar weg moest zien 
te vinden in een wereld die door mannen werd 
gedomineerd. Het fonds draagt 10.000 euro bij.

FOTO Emilie Haspels in 1938 in Midasstad (Turkije), 
gezeten op de veranda van het opgravingshuis, met op de 
achtergrond het Midasmonument.

DE VROEGE GESCHIEDENIS VAN DE 
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK

Het Amsterdams Universiteitsfonds draagt 
bij aan een omvangrijk en rijk geïllustreerde 
publicatie over de vroege geschiedenis van de 
Universiteitsbibliotheek van de UvA. Het boek, 
geschreven door bijzonder hoogleraar Boekwe-
tenschap Jos Biemans, behandelt de ontstaans-
geschiedenis van de Universiteitsbibliotheek tot 
aan het jaar 1632. Het boek vormt het eerste 
deel in een reeks van drie delen, gewijd aan de 
historie van de Universiteitsbibliotheek. Het 
vertelt over de groei van de bibliotheek, het 
bestuur en beheer van de collectie van voor en 
na de alteratie in 1578 waarbij de katholieke 
stadsregering werd afgezet, de schenkingen en 
de gebruikers, als ook de eerste gedrukte  
catalogi. Het fonds draagt 5.000 euro bij vanuit 
het Scheurs-Kniesmeijer Fonds.

ARTIS BIBLIOTHEEK DIGITALISEERT 

MEEST WAARDEVOLLE WERKEN

De Artis Bibliotheek ontvangt subsidie voor 
het conserveren en digitaliseren van een aantal 
topstukken uit de collectie natuurhistorische 
boeken. Het gaat om de zogenaamde folianten 
(boeken van groot formaat) en zeer zeldzame 
waardevolle werken. Door de werken te digita-
liseren, kunnen ze nog beter worden benut bij 
onderwijs en onderzoek. 

De gedigitaliseerde werken worden online gepu-
bliceerd in de beeldbanken van UvA Erfgoed. 
Zo kan een breed publiek kennismaken met 
de rijke collectie van de Artis Bibliotheek. Het 
fonds draagt 25.000 euro bij.

WIKIMEDIA COMMONS VERRIJKT MET 
ICONOGRAPHIA ZOOLOGICA

Wikimedia Commons, de beeldbank van 
Wikipedia, is onlangs verrijkt met ruim 26.500 
historische dierenafbeeldingen uit de Artis 
Bibliotheek. Deze afbeeldingen zijn afkomstig 
uit de Iconographia Zoologica, een verzame-
ling dierkundige illustraties in diverse tech-
nieken. Naast prenten – vaak handgekleurd en 
afkomstig uit publicaties uit de zeventiende, 
achttiende en negentiende eeuw – bevat de 
verzameling ook originele tekeningen. De 
afbeeldingen zijn mede dankzij donateurs van 
het Amsterdams Universiteitsfonds gedigitali-
seerd.
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MASTERCLASS PERSOONLIJK 
LEIDERSCHAP VOOR BEGINNENDE 
COASSISTENTEN

Vier honours-studenten in de masteropleiding 
Geneeskunde organiseren een masterclass op 
het gebied van persoonlijk leiderschap voor 
beginnende coassistenten. Hiermee besteden 
zij aandacht aan een vaardigheid die slechts 
beperkt aan de orde komt tijdens de opleiding. 
De coassistenten worden getraind in de verschil-
lende aspecten van persoonlijk leiderschap zodat 
ze hier in hun verdere carrière baat bij hebben. 
In de masterclass komen onderwerpen als time-
management en motivatie in het werk aan bod. 
Van de studenten wordt actieve participatie 
gevraagd. Het Amsterdams Universiteitsfonds 
draagt 500 euro bij.

PRAKTIJKGERICHT ONDERWIJS 
FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID

Amsterdam Law Practice is een nieuw vak 
binnen de opleiding Rechten, dat bijdraagt 
aan een sterkere verbinding tussen onderwijs 
en maatschappij. In workshops, moot courts 
(oefenrechtbanken) en simulaties leren rech-
tenstudenten het recht toepassen in complexe 
vraagstukken. Zo worden studenten beter 
voorbereid op de eisen die de samenleving aan 
hen stelt. Ze leren over de grenzen van hun juri-
dische discipline heen te stappen. Door toepas-
sing van het recht in een complexe context, 
wordt het begrip van het recht verdiept. De 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid ontvangt 
voor een periode van drie jaar jaarlijks 49.000 
euro vanuit het Jaarsma Adolfs Fonds voor de 
lancering en inrichting van de Amsterdam Law 
Practice.

STUDENTENPROJECTEN
 
De studietijd is naast een academische ook een persoonlijke 
ontdekkingsreis. De ontwikkeling buiten de collegebanken draagt 
daaraan bij. Daarom ondersteunt het universiteitsfonds onderwijs-
projecten en andere initiatieven die het studentenleven en de 
persoonlijke ontwikkeling verrijken.

SEDIMENTENONDERZOEK IN HET AMAZONEGEBIED 
Seringe Huisman, masterstudent Biological Sciences, verblijft in juli en augustus 2017 in het 
Amazonegebied van Ecuador. Mede dankzij een reisbeurs van 450 euro vanuit het universiteits-
fonds voert ze in een team van paleo-ecologen veldwerk voor haar onderzoek uit. Het doel is om 
sedimentkernen te isoleren uit twee meren, om zo een beeld te krijgen van de vegetatie door de 
tijd heen.

‘De sedimenten bevatten plantaardige resten en maken het niet 
alleen mogelijk om de vegetatiecompositie te reconstrueren, 
maar ook de veranderingen daarin als reactie op verstoringen 
zoals bosbranden’, legt Huisman uit. ‘Een brand heeft grote 
invloed op de begroeiing. En aangezien het klimaat in dit deel 
van de Amazone de afgelopen 3.000 jaar te nat is geweest voor 
het ontstaan van natuurlijke bosbranden, is vuur een teken van 
vroegere menselijke invloed.’ De reis heeft Huisman veel opge-
leverd: ‘Dit was de eerste keer dat ik zelf het veldwerk voor een 
groot onderzoeksproject heb uitgevoerd. Ervaring opdoen in het 
veld was heel leerzaam en bijzonder, daarnaast geeft het ook veel 
voldoening om mijn eigen materiaal verzameld te hebben. Ik ben 
begonnen aan de analyses in het laboratorium op Amsterdam 
Science Park, en het voelt geweldig om daar mijn zelf verkregen 
monsters te kunnen bekijken. De uiteindelijke resultaten 
verwerk ik in mijn scriptie. Hopelijk leidt dit onderzoek ook tot 
een wetenschappelijke publicatie.’

BEURZEN EN PRIJZEN
 
Het Amsterdams Universiteitsfonds stelt beurzen beschikbaar aan 
bachelor- en masterstudenten, promovendi en medewerkers. Er zijn 
individuele reisbeurzen voor studenten die tijdelijk in het buitenland 
studeren, onderzoek doen of stage lopen. Incidenteel worden ook 
studiebeurzen verstrekt, bijvoorbeeld aan studenten die zonder finan-
ciële hulp hun opleiding niet kunnen voltooien. Studieverenigingen 
kunnen een groepsreisbeurs aanvragen. Verder is er een beurs voor 
promovendi die werkzaam zijn als docent in het voortgezet onderwijs 
en is er een beurs voor vluchtelingenstudenten. Om talent extra te 
stimuleren reiken enkele deelfondsen binnen het Amsterdams Univer-
siteitsfonds prijzen uit. Er zijn prijzen voor studenten die een uitmun-
tende scriptie hebben geschreven. Ook zijn er prijzen voor studenten 
die een bijzonder project willen starten. En er zijn prijzen voor 
studenten en alumni met bijzondere verdiensten.
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OCEANIË

36 studenten 
Keeke van Paassen, 

student Socologie volgt 
een semester aan de 

University of Auckland, 
in Nieuw-Zeeland

ZUID-AMERIKA EN ANTARTICA

19 studenten
Farah Eslami doet onderzoek
aan de Universidade Federal
do Rio de Janeiro in Brazilië 

AZIË

26 studenten
Jacques Bontje studeert aan 
de Nanyang Technological 

University in Singapore 

EUROPA 

24 studenten
Timothy Migliore, student Urban 
Studies, geeft een presentatie op 

de European Climate Change 
Adaptation Conference 2017 in 

Glasgow, Schotland

NOORD-AMERIKA

97 studenten 
Martine van den Boomgaard 
studeert een semester aan 
de University of Virginia in 

Charlottesville, Verenigde Staten 

AFRIKA

18 studenten 
Sofie van der Maarel 
studeert aan de École 

de Gouvernance et 
d’Economie de Rabat 

in Marokko

INDIVIDUELE REISBEURZEN

Studie, stage of veldwerk brengt UvA-studenten naar alle uithoeken van de wereld. 
Reisbeurzen zijn – afhankelijk van reisduur en bestemming – tussen 400 en 900 
euro groot. Dit jaar ontvangen 220 studenten een reisbeurs. 8 studenten hebben 
hun aanvraag ingetrokken. In totaal verstrekt het fonds voor 142.100 euro aan 
individuele reisbeurzen.
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STUDENTEN NAAR BOSTON VOOR INTERNATIONALE 
WEDSTRIJD SYNTHETISCHE BIOLOGIE

Vijf studenten van de master Life Sciences aan 
de UvA nemen dankzij steun van het Amster-
dams Universiteitsfonds deel aan de Internati-
onal Genetically Engineered Machine (IGEM) 
in Boston. Deze competitie, die geldt als de 
grootste wedstrijd ter wereld op het gebied van 
synthetische biologie, daagt studententeams 
uit om verandering te brengen in de manier 
waarop we materialen produceren, ziektes 
behandelen en energie genereren.

‘Het IGEM-project, dat geïnitieerd is door het 
prestigieuze Massachusetts Institute of Tech-
nology, biedt een geweldig leerzame kans,’ 
aldus Josine Oude Lohuis, een van de deelne-
mende studenten. ‘Niet alleen het wetenschap-
pelijk onderzoek komt aan bod, ook krijgen we 
te maken met diverse andere zaken die in het 

onderwijs nauwelijks worden belicht. Zo zijn 
we zelf verantwoordelijk voor de financiering, 
moet het project gecommuniceerd worden 
naar de maatschappij en behandelen we ethi-
sche vraagstukken.’

Teams doen uiteenlopend, maatschappelijk 
relevant onderzoek binnen de synthetische 
biologie. ‘Wij willen cyanobacteriën op een 
duurzame manier de stof fumaraat laten 
produceren, nu wordt fumaraat nog gewonnen 
uit aardolie’, vervolgt Oude Lohuis. ‘Fumaraat 
wordt gebruikt als voedingsadditief en om 
plastic en medicijnen van te maken. Het is een 
onmisbare stof in onze samenleving,’

Het fonds draagt 1.500 euro bij.

AMSTERDAM EXCELLENCE  SCHOLARSHIPS

Vijftien getalenteerde studenten van buiten de Europese Unie kunnen dankzij de Amsterdam 
Excellence Scholarships een masteropleiding aan de UvA volgen. Zij ontvangen ieder een volledige 
studiebeurs van 25.000 euro. Zeven van deze beurzen worden gefinancierd door het universiteits-
fonds.

STUDIEBEURZEN

Negentien UvA-studenten hebben een studiebeurs ontvangen, de totale waarde van deze beurzen 
bedraagt 285.481 euro. Deze beurzen worden incidenteel verstrekt aan studenten die vanwege 
bijzondere omstandigheden hun studie niet kunnen voltooien. De financiële steun helpt hen door 
de laatste fase van hun studie of promotie.

VOLKERT VAN DER WILLIGENBEURS

Masterstudenten Giovanni Banelli, Titus Rombouts en Clea van de Ven ontvangen de Volkert van 
der Willigenbeurs 2017. De beurzen zijn uitgereikt door Volkert van der Willigen die met de beurs 
jonge onderzoekers in staat stelt een studiereis te maken en onderzoek te doen. Banelli ontvangt de 
beurs van 3.000 euro ter ondersteuning van zijn studie in het vakgebied astrodeeltjesfysica. 
Hij neemt deel aan de CERN zomerschool: gedurende zes weken volgt hij onderwijs in de deel-
tjesfysica en doet hij een project bij de Large Hadron Collider, de ondergrondse deeltjesversneller 
nabij Genève. Rombouts en Van de Ven krijgen de beurs, elk 1.500 euro, voor hun onderzoek 
naar de ecologische betekenis van de diepzeespons. 
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SCRIPTIEPRIJS EUROPESE STUDIES 

Dana Muresan wint met haar scriptie Constantin Brancusi: The Construction of a Romanian 
National Hero de Scriptieprijs Europese studies en het daaraan verbonden bedrag van 700 euro. In 
haar scriptie analyseert Muresan verschillende fasen van popularisering van het werk van de Frans-
Roemeense beeldhouwer Constantin Brancusi (1876-1957). Brancusi werd, vooral in Roemenië, 
na zijn dood gebruikt in een strijd rond erfgoed en nationalisme. Muresans scriptie viel volgens de 
jury op door de vragen die zij stelde, de uitgevoerde analyse, de duidelijkheid van de conclusies en 
niet in de laatste plaats door de volwassen schrijfstijl en presentatie.

ISAAC ROET PRIJS

Danielle Moreira, alumnus Business Administration, is de winnaar van de Isaac Roet Prijs 2017 
en het daaraan verbonden geldbedrag van 5.000 euro. Met haar project ‘BeLief ’ wil zij jongeren 
in de Braziliaanse favela’s met online onderwijs motiveren het beste uit zichzelf te halen. De jury 
koos unaniem voor Moreira’s project. ‘Het project past bij het doel van de prijs en het komt 
goed overeen met de ideeën van Isaac Roet over sociaal ondernemerschap. Het is een geweldig 
project met een mooi doel in een zeer moeilijke omgeving. Daarnaast toont Danielle ervaring in 
soortgelijke projecten en is de besteding van het geld helder in relatie tot het totale project. Wij 
denken dat de prijs het verschil kan maken’, aldus de jury. Isaac Roet (1891-1944) was een van de 
oprichters van het Nederlands Instituut van Registeraccountants. In zijn testament heeft hij laten 
vastleggen dat een deel van zijn nalatenschap zou worden aangewend voor de bevordering van 
wereldvrede door economische interactie.

MAX VAN BREMEN PRIJS

Eva Spin wint met haar scriptie voor de 
bachelor Kunstgeschiedenis de eerste Max 
van Bremen Prijs. Voor haar scriptie Vakantie-
architectuur achter de muur. Hotels en Erholungs-
heime in de DDR 1949-1990 krijgt zij alle lof. 
De jury geeft aan onder de indruk te zijn van 
de originaliteit van het onderwerp, dat tot nu 
toe maar zelden is behandeld en waarvoor in 
de architectuurgeschiedenis slechts een paar 
bronnen bestaan. 

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.000 
euro, om te besteden aan een korte reis voor 
twee personen met een bezoek aan een tentoon-
stelling of museum. 

De helft van de prijs wordt uitgekeerd door het 
Amsterdams Universiteitsfonds, de andere helft 
door de opleiding Kunstgeschiedenis van de 
Universiteit van Amsterdam.

De Max van Bremen Prijs is ingesteld ter 
nagedachtenis aan de uitmuntende student Max 
van Bremen (1990-2015). De schripties worden 
beoordeeld aan de hand van de criteria kritisch, 
fantasievol en niet bang om de heersende 
wetenschappelijke canon in twijfel te trekken. 
Hiermee sluit de prijs aan bij de wijze waarop 
Max de kunstgeschiedenis benaderde. De prijs 
wordt uitgereikt voor de scriptie die het best 
aan deze criteria voldoet. Met de prijs krijgen 
studenten die een uitmuntende scriptie hebben 
geschreven een extra onderscheiding.

JAN VAN LUXEMBURGPRIJS 

De Jan van Luxemburgprijs 2017, van 2.000 euro, is op 18 december uitgereikt aan Senia. Senia 
is een landelijke organisatie van leesclubs met, verspreid over heel Nederland, meer dan 1.150 
leesgroepen waar geïnteresseerden in literatuur, filosofie of geschiedenis elkaar ontmoeten. 120 
vrijwilligers ondersteunen de ruim 6.700 deelnemers aan de leesclubs. Het Jan van Luxemburg 
Programma organiseert activiteiten rond lezen en voorlezen. Met het uitreiken van de Jan van 
Luxemburg Prijs wil het de aandacht vestigen op mensen en organisaties die de liefde voor lezen 
verspreiden. 
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BEKOSTIGING VAN
HET FONDS
Het Amsterdams Universiteitsfonds wordt ondersteund door het Bureau 
Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de UvA. De dagelijkse leiding valt onder 
de verantwoordelijkheid van de directeur van het bureau. De ondersteuning betreft 
diensten voor het Amsterdams Universiteitsfonds inzake administratie, 
communicatie, werving en relatiebeheer.

In 2017 zijn 3,5 fte van het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds door de UvA beschikbaar 
gesteld. Deze medewerkers hebben een aanstelling bij de universiteit en vallen wat betreft bezoldi-
gingsbeleid onder de cao Nederlandse Universiteiten. De personele lasten hiervan bedragen circa 
€ 300.000. Die kosten worden niet doorbelast door de UvA.

Wervingskosten

Drukwerk

Accountantskosten

Administratiekosten

Notariskosten

Licentiebijdrage 

Overige kantoorlasten

€ 35.949

€ 20.355

€ 28.254

€ 14.404

€ 2.251

€ 3.025

€ 1.057

KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE

ACTIVITEITEN VOOR 
DONATEURS 
In 2017 zijn diverse activiteiten georganiseerd voor donateurs van 
het Amsterdams Universiteitsfonds.

DE IMPACT VAN EEN BEURS

Robert Dijkgraaf gaat op woensdag 15 februari 
2017 in gesprek met twee donateurs en twee 
ontvangers van een beurs over hun belang van 
beurzen en de impact die een beurs op hun 
leven heeft. De woorden ‘internationaal’ en 
‘ambitieus’ zijn volgens Dijkgraaf onlosmakelijk 
verbonden met wetenschap. 

OPENING ANNA’S TUIN EN RUIGTE

Anna’s Tuin en Ruigte is een gebied op het 
Science Park dat is vormgegeven volgens 
de nieuwste wetenschappelijke inzichten 
in ecologie en voedselproductie. Het is een 
bijzondere plek op het Science Park Amsterdam 
waar kinderen, jongeren en volwassen de natuur 
kunnen ontdekken en beleven en waar ze 
kennis kunnen delen. Anna’s Tuin en Ruigte is 
een project van het Jaarfonds 2016 en werd op 
zaterdag 20 mei 2017 officieel geopend.

DOOP ONDERZOEKSSCHIP RV DREISSENA

Het onderzoeksschip RV Dreissena, ook een 
project van het Jaarfonds 2016, is op vrijdag 14 
juli 2017 gepresenteerd. Met het schip kunnen 
onderzoekers van het Instituut voor Biodiver-
siteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA 
onderzoek doen naar het ecologisch functio-
neren van het Markermeer. De boot is uitgerust 
met gespecialiseerde meetapparatuur en zal 
beschikbaar zijn voor onderzoeksprojecten op 
het gebied van de biologie, de hydrologie, en de 
sedimentologie. 
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BESTUUR
Het bestuur beheert de toevertrouwde vermogens, beoordeelt subsidieaanvragen en verstrekt 
subsidies en beurzen voor projecten op de gebieden onderwijs, onderzoek, studentenprojecten en 
erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het 
werven van nieuwe fondsen. Het Amsterdams Universiteitsfonds is een onafhankelijke rechtsper-
soon en heeft een onbezoldigd bestuur. De directeur, de relatiemanager fondsenwerving, 
de fondsadministrateur en de ambtelijk secretaris hebben een aanstelling bij de UvA.

SAMENSTELLING BESTUUR EN DIRECTIE

Per 31 december 2017 Datum van aftreden
Mevrouw mr. M.M. Ulrici B.A. (voorzitter) 18-10-2019
Mevrouw drs. A. Vermeer-Janse RA (penningmeester)  01-01-2020
Mevrouw prof. dr. L. Gunning-Schepers  01-01-2019*
De heer prof. dr. J.C. Kennedy 09-10-2018*
De heer jhr. drs. J. Six 01-07-2020*
De heer prof. dr. W. Stiekema 01-03-2019*
* Herbenoeming voor een periode van vier jaar is mogelijk

DIRECTIE/BUREAU

Mevrouw C.E. Wever (gevolmachtigd directeur) 
De heer dr. J.J.M. Miggelbrink (relatiemanager fondsenwerving)
Mevrouw M.T. Otten (fondsenwerver)
De heer drs. R. de Bois (fondsadministrateur) 
Mevrouw drs. A. Brinkman (ambtelijk secretaris) 

HISTORIE
Geven voor wetenschap en onderwijs kent aan de Universiteit van Amsterdam een lange traditie. 
Het Athenaeum Illustre, de voorloper van de UvA, is in 1632 opgericht door kooplieden en 
burgers van Amsterdam. 
Weldoeners die de wetenschap en het academisch erfgoed een warm hart toedragen, vinden in de 
universiteit een dankbare bestemming voor private schenkingen. In 1889 zamelt een comité onder 
leiding van de rector magnificus geld in voor de bouw van een nieuwe aula. Uit deze inzame-
ling komt de Amsterdamse Universiteits-Vereniging voort. Deze alumnivereniging beheert het 
verzamelde vermogen en keert beurzen uit. In 1998 wordt de Stichting AUV-Fonds opgericht om 
de vermogens van de verschillende deelfondsen te beheren. In 2007 verandert deze stichting de 
naam in Stichting Amsterdams Universiteitsfonds en gaat zich behalve op beheer actief richten op 
fondsenwerving.
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