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VOORWOORD 

steeds meer alumni en vrienden van de  
Universiteit van amsterdam dragen bij aan 
het amsterdams Universiteitsfonds. In 2013 
stijgt het aantal donateurs tot boven de twee- 
duizend. Dat is een positieve ontwikkeling, 
die laat zien dat steeds meer mensen onder-
kennen dat ook wetenschappelijk onderwijs 
en onderzoek aanvullende middelen nodig 
hebben. In nederland financiert de overheid 
weliswaar nog altijd een belangrijk deel van 
het onderwijs en onderzoek, maar lang niet 
alles wat de moeite waard is kan vanuit deze 
basis worden gerealiseerd. om te kunnen 
doen wat nodig en belangrijk is, kijken  
universiteiten daarom in toenemende mate 
naar andere partijen dan de overheid, zoals 
private instellingen en particulieren. fond-
senwerving onder alumni wordt dus steeds 
belangrijker als bron van inkomsten.

Gelukkig erkennen de alumni van de  
Universiteit van amsterdam dat ook. Uit 
een onderzoek dat de Uva eind 2013 liet 
uitvoeren, blijkt dat een meerderheid (59%) 
van de alumni positief staat tegenover het 
amsterdams Universiteitsfonds. Zij hechten 
veel waarde aan de ondersteuning van  
onderzoek en onderwijs dat buiten de  
overheidsfinanciering valt. ‘alle steun voor 
onderzoek lijkt mij van waarde voor onze 
samenleving’ en ‘Zowel goede wetenschap 
als goed onderwijs zijn belangrijk, onmis-
baar’ zijn spontaan gemaakte opmerkingen. 

alumni doneren vooral aan het Jaarfonds  
en maken zo bijzondere projecten mogelijk 
die het zonder steun van het amsterdams 
Universiteitsfonds niet zouden redden.  
In 2013 ontvangt het Jaarfonds van 2.032  
donateurs voor ruim 141.000 euro aan  

FOnDsenWeRVing

JAARFOnDs

het amsterdams Universiteitsfonds houdt 
in 2013 voor de zesde keer zijn Jaarfonds-
campagne. met het Jaarfonds werft het  
universiteitsfonds voor doelen die de acade-
mische gemeenschap van de Universiteit van 
amsterdam ten goede komen. Donateurs 
kiezen uit de thema’s academisch-cultureel 
erfgoed, onderzoek, studie- en reisbeurzen 
en studentenvoorzieningen. ook kunnen zij 
ongespecificeerd geven. hun giften worden 
dan verdeeld over de vier categorieën. 

De doelen van het Jaarfonds zijn dit jaar:
-  academische-cultureel erfgoed: restauratie 

van de banden van de unieke negendelige 
en 600 kaarten tellende atlas der needer-
landen;

-  onderzoek: het project ‘Kunst in uitvoe-
ring’, waarbij onderzoekers aan de hand 
van contracten uit het stadsarchief het 

Een groeiend aantal donateurs  
geeft aan het Jaarfonds. Daarnaast 

worden zes nieuwe Fondsen op  
Naam ingesteld. Het totaalbedrag  

dat aan giften binnenkomt,  
bedraagt 619.345 euro.

giften (zie pagina 3). er zijn ook alumni  
en vrienden van de Uva die een fonds op 
naam instellen. Zij kiezen vanuit hun  
persoonlijke interesse en betrokkenheid een 
eigen doel. In 2013 worden zes fondsen op 
naam ingesteld (zie pagina 4), waaronder 
het Jansonius fonds voor de historische 
cartografie en het prof. dr. h.w. van os 
fonds voor studiereisbeurzen. mevrouw 
Jansonius stelt ter nagedachtenis aan haar 
echtgenoot een fonds in voor de historische 
cartografie, een grote passie van haar man. 
henk van os, universiteitshoogleraar Kunst 
en samenleving, verbindt zijn naam aan een 
fonds dat studenten en promovendi van  
de faculteit der Geesteswetenschappen de 
mogelijkheid geeft studiereizen te onder-
nemen. het vermogen van dit fonds komt 
voort uit de inschrijvingsgelden voor de 
colleges die Van os voor de Illustere school 
van de Uva verzorgde.

opgeteld dragen donateurs in 2013 619.345 
euro bij. In totaal keert het amsterdams 
Universiteitsfonds in 2013 voor bijna 
700.000 euro aan subsidies uit (zie pagina 6). 
toekenningen voor het behoud van acade-
misch-cultureel erfgoed, onderzoek, reis-  
en studiebeurzen en voorzieningen voor  
studenten. samengebracht door betrokken 
alumni en vrienden, die zo het verschil  
maken voor onderzoekers en studenten.  
we zijn op de goede weg!

michaëla Ulrici
voorzitter bestuur Amsterdams  
Universiteitsfonds

sociaal-culturele netwerk van de Gouden 
eeuw reconstrueren; 

-  studie- en reisbeurzen voor veelbelovende 
studenten;

-  studentenvoorzieningen: het muzikale 
project orfeo negro van Uva-orkest  
J.pzn sweelinck.

het Jaarfonds ontvangt in 2013 voor ruim 
141.000 euro aan giften (zie fig. 1, pagina 4). 
het aantal donateurs stijgt van 1.734 naar 
2.032. Iets meer dan de helft, 1.053 dona-
teurs, steunt het amsterdams Universiteits-
fonds structureel, met een doorlopende gift.
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nieuWe FOnDsen Op nAAm

het amsterdams Universiteitsfonds werft 
actief voor het instellen van of bijdragen aan 
een fonds op naam. een fonds op naam  
is een deelfonds binnen het amsterdams 
Universiteitsfonds dat een specifiek doel  
ondersteunt. Voor het instellen van een 
fonds op naam geldt, indien het vermogen 
geheel besteed mag worden aan het beoogde 
doel, een ondergrens van 30.000 euro. als 
alleen het rendement gebruikt mag worden 
voor uitkeringen, geldt een ondergrens van 
50.000 euro. Bijdragen aan een bestaand 
fonds op naam kan met elk gewenst bedrag.

het aantal deelfondsen binnen het uni- 
versiteitsfonds bedraagt 65, met inbegrip  
van de fondsen op naam die in 2013 zijn 
ingesteld. Deze zes fondsen op naam zijn: 
 
•	 	het Jansonius Fonds voor de Historische 

Cartografie: ondersteunen van de collec-
tie Kaarten en atlassen van de Bijzondere 
collecties en de historische cartografie van 
de Universiteit van amsterdam, en  
bekendheid geven aan de zeventiende-
eeuwse cartograaf Johannes Janssonius;

•	 	Het	prof. dr. H.W. van Os Fonds  
voor studiereisbeurzen: verstrekken  
van studiereisbeurzen aan studenten en 
promovendi van de faculteit der Geestes-
wetenschappen van de Uva. het bijzon-
dere is dat het fonds is opgebouwd uit de  
inschrijvingsgelden van de colleges die 
universiteitshoogleraar Van os voor de 
Illustere school van de Uva verzorgde;

•	 	Het	prof. dr. Th.m. de Boer scholar-
ships-Fonds: verstrekken van beurzen aan 
Uva-studenten die hun rechtenstudie  
willen voortzetten in de Verenigde staten 
of een van de andere common law-landen;

•	 	Het	Fonds Families Boer & ’t Hooft: 
verstrekken van beurzen aan personen 
tussen de 25 en 40 jaar die ten behoeve 
van hun carrière een universitaire studie 
aanvangen of vervolgen, en bijdragen aan 
onderzoeksprojecten die beogen jongeren 
zo goed mogelijk toe te rusten voor een 
plek in de maatschappij;

•	 	Het	Athenaeum illustre Fonds voor 
iconische uvA-projecten: ondersteunen 
van iconische projecten die voor de gehele 
universiteit van belang zijn en een uitge-
sproken voorbeeld vormen van de blijvende 
waarde van kwalitatief hoogstaand acade-
misch onderwijs en onderzoek;

•	 	Het	universiteitsfonds: algemeen fonds 
waaruit de statutaire doelstellingen van 
het amsterdams Universiteitsfonds  
worden ondersteund.

Henk van Os (links) stelt het  
Prof. dr. H.W. van Os Fonds  
voor studiereisbeurzen in

OpBRengsT 
JAARFOnDsCAmpAgne 2013 

(bedragen in euro)

Academisch-cultureel erfgoed 20.591

Onderwijs en onderzoek 11.920

Studie- en reisbeurzen 12.567

Studentenvoorzieningen 5.497

Ongespecificeerde giften 85.405

Giften aan doelen uit  
eerdere campagnes 5.388

Totaal  141.368

giFTen AAn 
nieuWe FOnDsen Op nAAm 
(bedragen in euro)

Jansonius Fonds voor  
Historische Cartografie  30.000

Prof. dr. H.W. van Os Fonds 
voor studiereisbeurzen  102.015

Prof. dr. Th.M. de Boer  
Scholarshipfonds  45.202

Athenaeum Illustre Fonds voor
iconische UvA-projecten 116.000

Universiteitsfonds 31.235

fig

1 

fig

2 
AnDeRe WeRVingsACTiViTeiTen

het amsterdams Universiteitsfonds werft 
ook onder in de Verenigde staten verblij-
vende alumni en vrienden van de Uva. Dit 
doet het fonds via de netherlands america 
foundation, waaronder het ‘University of 
amsterdam fund’ is ingesteld. Dit fonds 
stelt donateurs in amerika in de gelegen-
heid fiscaal gunstig aan de Uva te schenken.

TOTAALBeDRAg giFTen

het totaalbedrag aan giften bedraagt 
619.345 euro. het Jaarfonds brengt 141.368 
euro bijeen. De eerste inleg van de nieuwe 
fondsen op naam bedraagt 324.452 euro. 
aan bestaande fondsen op naam worden 
aanvullende giften gedaan ter hoogte van 
153.525 euro.

4

|
5

|



maak  
het  

mogelijk
Jaarfonds 2013

Het omslag 
van de 
Jaarfonds-
brochure

BesTeDingen in 2013

TOeKenningen  
uiT HeT JAARFOnDs

De opbrengst van de Jaarfondscampagne  
in 2013 (141.368 euro) maakt alle vier  
voorbeeldprojecten van de campagne  
mogelijk. Daarnaast kunnen dankzij de 
opbrengst ook andere projecten worden  
ondersteund.

AcAdemisch-cultureel erfgoed

Restauratie van de banden van de Atlas der 

Neederlanden: 40.000 euro

De Bijzondere collecties van de Uva kan 
dankzij steun van donateurs de restauratie 
van de banden van de monumentale Atlas 
der Neederlanden bekostigen. De atlas  
de neederlanden is een negendelige ver-
zamelaarsatlas die cartografisch werk uit  
de zeventiende en achttiende eeuw bevat.  
De kaarten zijn in een eerder stadium  
gereinigd, gerestaureerd en gedigitaliseerd. 

Extra project

Bijdrage aan de aanschaf van de foto- 
collectie Van der molen door de Bijzondere 
collecties van 20.000 euro. Deze collectie 
bevat werk van bekende nederlandse  
fotografen (zie ook pagina 11).

onderzoek

Reconstructie van het sociaal-culturele  
netwerk van de Gouden Eeuw: 15.125 euro
In de Gouden eeuw werkten kunstenaars 
voor rijke opdrachtgevers, met contracten 
legden zij zich vast. het onderzoeksproject 
‘Kunst in uitvoering’ spoort deze contracten 
op, vertaalt ze en maakt er een digitale bewer-
king van die wordt gepubliceerd op internet. 
In een database worden de namen die in de 
contracten voorkomen aan elkaar gekoppeld. 
Zo wordt het sociaal-culturele netwerk van 
het amsterdam van de Gouden eeuw voor 
iedereen inzichtelijk.

Extra project

steun voor publicatie ‘Vijftig jaar theater-
wetenschap’, over de geschiedenis, het heden 
en de toekomst van de leerstoelgroep thea-
terwetenschap van de Uva van 1.700 euro;

 
studie- en reisbeurzen

Studentenreisbeurzen en studentenprojec-
ten: 23.034 euro
studenten kunnen individuele subsidies aan-
vragen en studieverenigingen subsidies voor 
projecten die zij voor Uva-studenten organi-
seren. een reisbeurs stelt talentvolle studen-
ten in staat een deel van hun studie aan een  
buitenlandse universiteit te volgen of daar 
onderzoek te doen. Internationale ervaring 
vormt een waardevolle aanvulling op de  
studietijd en laat een onuitwisbare indruk 
achter. De projectsubsidies zijn bedoeld als 
aanvullende bijdragen voor projecten die  
niet kunnen worden betaald uit de reguliere  
universitaire financiering. 

De studievereniging economie en Bedrijfs-
kunde (sefa) ontvangt 7.112 euro voor  
het International Development project in 
Bangladesh. 

Daarnaast profiteren dankzij de giften aan 
het Jaarfonds veertien individuele studenten 
van een reisbeurs (totaal 7.200 euro), zes 
studieverenigingen van een groepsreisbeurs 
(4.822 euro) en zes andere studentenprojec-
ten van een subsidie (3.900 euro).

 
studentenvoorzieningen

UvA-orkest J.Pzn Sweelinck: 13.000 euro
het sweelinck-orkest brengt samen met  
de speciaal samengestelde Bossa nova Jazz-
band een muzikale ode aan de film Orfeo 

Negro. max westerman en nina Jurna, 
beiden als correspondent woonachtig in Rio 
de Janeiro, treden op als verteller. filmbeel-
den en de muziek van het sweelinckorkest 
en de Bossa nova Jazzband ondersteunen 
het verhaal. het publiek krijgt een intense 
audiovisuele ervaring waarin beeld en  
muziek elkaar versterken.

 
reservering

het surplus van de campagneopbrengsten, 
12.098 euro, is gereserveerd voor aanvragen 
in 2014.

TOeKenningen uiT  
OVeRige FOnDsen

naast het Jaarfonds kent het amsterdams 
Universiteitsfonds 64 andere deelfondsen,  
die elk een specifiek doel ondersteunen.  
hieronder wordt een aantal toekenningen 
geïllustreerd. een volledig overzicht van de  
in 2013 uitgekeerde bedragen uit de verschil-
lende deelfondsen staat op de pagina’s  
15 t/m 17. 

 
Prijzen 

het amsterdams Universiteitsfonds beheert 
enkele fondsen waaruit prijzen worden  
uit-gereikt aan veelbelovende studenten  
en alumni met bijzondere verdiensten.  
In 2013 worden twee prijzen uitgereikt.

H.K. Nieuwenhuis scriptieprijs
Brittany tarufelli en andrew Zeelte ontvan-
gen beiden de h.K. nieuwenhuis scriptie-
prijs. Zij delen het prijzengeld ter waarde 
van 2.250 euro. tarufelli ontvangt de prijs 
voor haar scriptie Early outcomes of Say on 
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Pay Compliance: When does Say on  
Pay Matter? en Zeelte voor zijn scriptie 
Explaining the Favourite-Longshot Bias  
in Tennis: An Endogenous Expectations 
Approach. Beide scripties zijn van hoog  
niveau en zijn volgens de jury met slechts 
kleine aanpassingen klaar voor publicatie  
in wetenschappelijke tijdschriften.
tarufelli onderzoekt de effecten van ‘say on 
pay’, de invloed die aandeelhouders hebben 
op de beloning van bestuurders van bedrij-
ven, een onderwerp dat zeer in de belang-
stelling staat.
Zeelte onderzoekt de ‘favourite-longshot’ 
regel, die bij weddenschappen zegt dat het 
wedden op favorieten het hoogste rendement 
oplevert. Zeelte toont, op basis van gegevens 
van tenniswedstrijden, het voordeel aan en 
ontwikkelt zijn eigen theoretisch model om 
dit fenomeen te verklaren.
De h.K. nieuwenhuisprijs, genoemd  
naar alumnus economie herman Karel 
nieuwenhuis, wordt mogelijk gemaakt door 
het h.K. nieuwenhuis memorial fonds en 
wordt sinds 2013 jaarlijks uitgereikt aan een 
schrijver van een economische scriptie en 
aan een schrijver van een bedrijfskundige 
scriptie van uitmuntende kwaliteit.

AUV-scriptieprijs Europese studies
anna serraris wint in 2013 de aUV-scriptie-
prijs europese studies voor haar scriptie De 
EU en China in Afrika: normverandering 
in het buitenlands beleid.
Deze scriptie is, volgens de jury, een goed 
voorbeeld van een typische amsterdamse 
europese studies-scriptie: een onderwerp  
uit de internationale betrekkingen wordt op 
geesteswetenschappelijke wijze onderzocht 
door te kijken naar discursieve praktijken, 
normen en transnationale processen.
De jaarlijkse aUV-scriptieprijs europese 

studies wordt mogelijk gemaakt door het 
fonds europese studies. aan deze prijs is  
een bedrag van 700 euro verbonden.

 
onderzoeksbeurs 

Volkert van der Willigenbeurs
Uit het Volkert van der willigenfonds  
worden elk jaar twee beurzen ter waarde  
van 3.000 euro toegekend aan talentvolle 
studenten. eén beurs gaat naar een student 
op het gebied van astroparticle physics en  
één beurs naar een student op het gebied  
van ecologie.
Laura van der schaaf ontvangt in 2013 de 
beurs voor onderzoek op het gebied van de 
(astro-)deeltjesfysica. Zij behoort binnen de 
master Gravitation astroparticle physics 
(GRappa) tot de top van de studenten en 
verrichtte onderzoek bij DesY, het Duitse 
nationale laboratorium voor hoge-energie-
fysica. Van der schaaf doet onderzoek naar 
straling die vrijkomt bij het exploderen van 
sterren, supernova’s genaamd. Daarvoor 
gebruikt zij gegevens die neutrinotelescopen 
zoals Km3net in de middellandse Zee 
opleveren. Zij wil de beurs gebruiken voor 
het bijwonen van een workshop over gravita-
tiegolven of neutrinofysica. 
chris tyson, student ecology and evolution, 
ontvangt als veelbelovend talent in 2013 de 
tweede beurs en kan zo een semester mee-
draaien met de oxford navigation Group 
van de Universiteit van oxford om zeevogel-
gedrag te bestuderen. De oxford navigation 
Group doet onderzoek naar het vlieggedrag 
van vogels. Individuele vogels worden uitge-
rust met een gps-volgsysteem. Zo krijgen 
onderzoekers inzicht in het leven van deze 
vogels en leren ze hoe die navigeren. ‘het 
werken bij deze onderzoeksgroep heeft mij 
inzicht gegeven in de problemen die onder-

zoekers tegenkomen. Deze problemen varië-
ren van het omgaan met de volgsystemen tot 
het verwerken van een schat aan informatie 
over de vliegbewegingen.’

 
reisbeurzen 

om studenten in staat te stellen academische 
ervaring in het buitenland op te doen, ver-
leent het amsterdams Universiteitsfonds 
reisbeurzen aan studenten. ook studiever-
enigingen kunnen subsidies aanvragen voor 
projecten die zij voor studenten aan de Uva 
organiseren. 

Individuele studiereizen
studie, stage of veldwerk brengt Uva- 
studenten naar alle uithoeken van de wereld. 
180 studenten hebben in 2013 een reisbeurs 
van het amsterdams Universiteitsfonds ont-
vangen. hiermee is een bedrag van 87.219 
euro gemoeid. Reisbeurzen zijn, afhankelijk 
van reisduur en bestemming, tussen 250 en 
650 euro groot.

twee studenten die in 2013 aanvullende 
ondersteuning ontvangen vanuit het  
amsterdams Universiteitsfonds zijn Lieve 
pothast en Daan schneider.
Rechtenstudent Lieve pothast vertrekt naar 
Zuid-afrika om een halfjaar te studeren aan 
de Universiteit van Kaapstad. om haar  
academische blik te verruimen, volgt deze 
honours-student vakken geschiedenis, politi-
cologie en sociologie, gericht op Zuid-afrika. 
‘Door het volgen van deze vakken heb ik een 
meer fundamenteel begrip gekregen van de 
rol die het recht in een samenleving speelt. 
Ik ben gaan beseffen dat de rechtsstaat in 
het grootste deel van de wereld helemaal 
geen vanzelfsprekend goed is. De kloof  
tussen het in Zuid-afrika geldende recht  

A  Rechtenstudent Lieve Pothast 
verruimt haar academische blik 
tijdens haar studie aan de  
Universiteit van Kaapstad 
B  Daan Schneider geeft in 
Shanghai een breder perspectief 
aan zijn studies Filosofie en 
Literatuurwetenschap

 A

 B
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en de daadwerkelijke implementatie en  
toegankelijkheid ervan is enorm. het was 
heel leerzaam om een tijd deel uit te kunnen 
maken van een land dat op dit gebied zo 
sterk in ontwikkeling is.’
Daan schneider, student aan het amster-
dam University college, volgt een semester 
aan de fudan University in shanghai. Zo 
wil hij een breder perspectief krijgen op zijn 
grotendeels op het westen gerichte studies 
filosofie en Literatuurwetenschap. ‘Ik heb 
vakken over het confucianisme en het  
Indiase boeddhisme gevolgd. hierdoor  
heb ik kunnen onderzoeken hoe de oosterse 
tradities omgaan met belangrijke filosofische 
vragen. filosofie en literatuur zijn de pijlers 
van cultuur. De manier waarop de westerse 
en de oosterse cultuur hiermee omgaan, 
heeft overeenkomsten en verschillen. Door 
mijn semester in shanghai kon ik dit feno-
meen bestuderen vanuit een chinees  
perspectief.’

Groepsreizen
negentien studieverenigingen zijn in 2013 
met een bijdrage van het amsterdams  
Universiteitsfonds op studiereis gegaan. 
hiervoor is een bedrag van 8.505 euro  
toegekend. 
De kunstcommissie van studievereniging 
Kleio gaat in maart 2013 op studiereis naar 
madrid. Deze reis heeft als doel studenten 
binnen de disciplines geschiedenis en kunst-
geschiedenis te laten kennismaken met de 
kunst die madrid te bieden heeft en een 
verdieping op de studie te bieden. om de 
studenten meer houvast te geven bij alle 
kunst die zij zien, worden activiteiten voor-
afgegaan door een inleidend praatje over de 
bijzonderheden van een collectie, gebouw  
of de geschiedenis hiervan. elmer Kolfin, 
docent Kunstgeschiedenis, reist mee om de 
groep tijdens rondleidingen te voorzien van 
extra informatie. Kolfin geeft onder meer 
rondleidingen in museo thyssen-Bornemisza, 
museo del prado en el escorial, het paleis 

OVeR HeT AmsTeRDAms 
uniVeRsiTeiTsFOnDs

HisTORie

stichting amsterdams Universiteitsfonds 
houdt zich bezig met het beheer van de haar 
toegekende fondsen en het werven van nieuwe 
fondsen. het vermogen bedraagt ruim der-
tien miljoen euro. Uit de revenuen worden 
subsidies en beurzen verstrekt voor onder-
wijs, onderzoek, studentenactiviteiten en 
bijzondere projecten van de universiteit.
aan de basis van deze stichting staat een 
grote inzamelingsactie in 1889. Doel van 
deze inzameling is de bouw van de vroegere 
aula van de Uva in de oudemanhuispoort. 
Geven om wetenschap kent aan de Univer-
siteit van amsterdam een rijke traditie die 
teruggaat tot 1632, de oprichting van het 
athenaeum Illustre. Vermogende weldoe-
ners die de wetenschap en het academisch 
erfgoed een warm hart toedragen, vinden 
sindsdien in de universiteit een dankbare 
bestemming voor private schenkingen.

Het bestuur van het Amsterdams Univer-
siteitsfonds ziet erop toe dat de stichting 
handelt in overeenstemming met de mis-
sie en de doelstellingen en dat de gelden 
worden besteed aan de beoogde doelen.
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C  Studievereniging Kleio 
gaat op studiereis naar 
Madrid
 D  Philippe Descola is  
een van de sprekers op 
Wijsgerig Festival DRIFT

van phillips II. Bij andere activiteiten  
verzorgt de kunstcommissie zelf de rond-
leidingen, zoals bij de privécollectie van  
Lazare Galdiano en het caixa forum.

 
Projectsubsidies 

studenten en wetenschappers van de Uni-
versiteit van amsterdam kunnen subsidies 
aanvragen voor projecten, evenementen en 
activiteiten die de wetenschapsbeoefening, 
het academisch-cultureel erfgoed en het 
studentenleven aan de Uva ondersteunen. 
De subsidies zijn bedoeld voor projecten  
die niet betaald kunnen worden vanuit de 
reguliere universitaire financiering.
wijsgerig festival DRIft krijgt een subsi-
die van 800 euro. het festival kan zo grote 
namen als Ray Brassier, philippe Descola, 
markus Gabriel en tomáš sedláček ontvan-
gen voor een lezing. ook zijn er twee debat-
ten: paul cliteur en Victor Kal spreken  
over religie, staat en burgerschap, en Robin 
celikates en Gijs van oenen over het kapita-
lisme en de mogelijkheid tot revolutie. Ruim 
650 bezoekers komen naar het festival.

het amsterdams Universiteitsfonds levert 
een bijdrage van 20.000 euro aan de aan-
schaf van de fotocollectie Van der molen 
door de Bijzondere collecties, naast de  
bijdrage van 20.000 euro uit het Jaarfonds 
(zie pagina 6). Deze collectie bevat werk van 
bekende nederlandse fotografen. De bij-
drage is afkomstig uit het walter frankvoort 
fonds voor het nederlandse fotoboek. Dit 
fonds heeft als doel de ondersteuning van  
de Bijzondere collecties van de Universiteit  
van amsterdam bij het verwerven, onder-
houden en toegankelijk maken van een  
collectie van nederlandse fotoboeken.
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3.  Van het doel is uitgesloten: het doen van 
uitkeringen aan de oprichters van de 
stichting of aan hen die deel uitmaken 
van de organen van de stichting.

FisCALe sTATus 

De stichting amsterdams Universiteitsfonds 
is niet op winst gericht en is gerangschikt als 
instelling zoals bedoeld in artikel 6:33 wet 
IB 2001. De stichting is niet onderworpen 
aan vennootschapsbelasting en is niet btw-
plichtig. stichting amsterdams Universi-
teitsfonds is door de Belastingdienst in zijn 
brief d.d. 26 december 2007 (dossiernum-
mer 20.354) aangemerkt als algemeen nut 
Beogende Instelling (anBI) per 1 januari 
2008. het fiscaal nummer van de stichting 
is: 8072.09.259.
De drie onderliggende stichtingen zijn  
door de Belastingdienst in zijn brief d.d.  
15 januari 2008 bij groepsbeschikking  
aangemerkt als anBI. het gaat hier om de 
volgende stichtingen, met de bijbehorende 
fiscale nummers:
•	 	Stichting	Herman	Karel	Nieuwenhuis	

fonds: 8167.68.535
•	 	Stichting	Morpurgo	Studiereisfonds	Italië:	

8167.65.535
•	 	Spinoza	Stichting	ter	Bevordering	van	

medische hulp en wetenschap: 
8071.57.570.

BeLeiDsOnTWiKKeLing 

Jaarlijks keert het amsterdams Universiteits-
fonds subsidies uit ten behoeve van activitei-
ten en projecten aan de Uva. De subsidies 
worden verstrekt uit de diverse deelfondsen 
die onder het universiteitsfonds ressorteren. 

missie

De missie van het amsterdams Universi-
teitsfonds is door fondsenwerving bijzondere 
voorzieningen voor de wetenschapsbeoefe-
ning en activiteiten van studenten mogelijk 
maken waarin de overheidsfinanciering niet 
voorziet. alumni en vrienden van de Uva 
krijgen zo de gelegenheid bij te dragen aan 
de versterking van het unieke karakter van 
de Uva als universiteit die academische  
tradities hooghoudt en een broedplaats is 
voor nieuwe ideeën en ontdekkingen. 

sTATuTAiRe DOeLsTeLLing

1.  De stichting amsterdams Universiteits-
fonds heeft ten doel: de bevordering  
van de belangen van de Universiteit van  
amsterdam en allen die bij de Universiteit 
betrokken zijn. 

2.  De stichting tracht dit doel onder meer  
te bereiken door: 

  a.  het werven en beheren van  
financiële middelen; 

  b.  het fungeren als bestuur of als  
beheerder van andere fondsen met 
een met het doel van de stichting 
goed verenigbaar doel; 

  c.  het besteden van ter beschikking 
staande middelen zoals het verstrek-
ken van reisbeurzen, beurzen en 
stipendia, subsidies, renteloze voor-
schotten, leningen en garanties; 

  d.  het instellen en onderhouden van 
leerstoelen; 

  e.  het instellen van prijzen. 
  tot het doel behoort mede het verlenen 

van steun aan de amsterdamse Univer-
siteits-Vereniging, aan welke vereniging  
de stichting haar startkapitaal ontleent. 

De doelstellingen van deze verschillende 
fondsen definiëren de bestedingsmogelijk-
heden. Voor sommige bestemmingen bestaan 
er meer fondsen en bij gevolg ruimere uit-
keringsmogelijkheden. 
het beleid van de stichting met betrekking 
tot de besteding hangt nauw samen met het 
beleid tot fondsenwerving. actieve fondsen-
werving is nodig om de continuïteit van de 
subsidieverstrekking te garanderen. sinds 
2006 werft het universiteitsfonds actief 
fondsen onder alumni, medewerkers en 
vrienden van de Uva ter ondersteuning van 
de statutaire doelstelling van de stichting. 
De fondsenwerving bestaat uit vier  
componenten, te weten:
•	 een	Jaarfondscampagne;
•	 Fondsen	op	Naam;
•	 Nalatenschappen;
•	 	Campagnes	voor	afzonderlijke	(grotere)	

projecten.

BeLeggingsBeLeiD 

stichting amsterdams Universiteitsfonds 
heeft alle bancaire diensten ondergebracht 
bij aBn amRo meespierson. Deze bank 
maakt het mogelijk om invulling te geven 
aan het maatschappelijk verantwoord  
en duurzaam beleggen van het verzamel-
vermogen. 

met een Duurzaam Beleggen mandaat is 
gekozen voor een beleggingsportefeuille met 
oog voor een duurzame samenleving. De 
beleggingen in deze portefeuille voldoen  
stuk voor stuk aan strikte criteria voor duur-
zaamheid. Zo is het fonds verzekerd van een  
portefeuille die is gericht op het vinden en 
behouden van de balans tussen mens, milieu 
en winst.

BesTuuR 

stichting amsterdams Universiteitsfonds is 
een onafhankelijke rechtspersoon met een 
bestuur. Kernactiviteiten van het bestuur 
zijn het beheren van de toevertrouwde  
vermogens, het beoordelen van subsidieaan-
vragen en het verstrekken van subsidies en 
beurzen voor onderwijs, onderzoek, studen-
tenactiviteiten en bijzondere projecten van 
de Universiteit van amsterdam. Daarnaast 
is het bestuur verantwoordelijk voor het 
werven van gelden voor specifieke projecten 
en het werven van nieuwe fondsen.

ADViesCOmmissies 

het amsterdams Universiteitsfonds heeft 
drie adviescommissies. Deze commissies 
adviseren het bestuur over de bestedingen 
van de gelden.
•	 	De commissie academische Zaken advi- 

seert het bestuur over wetenschappelijke 
subsidieaanvragen en bijzondere leerstoelen.

•	 	De	Commissie	Studentenactiviteiten	 
adviseert het bestuur over subsidieaan-
vragen voor studentenactiviteiten.

•	 	De	Commissie	Individuele	Reisbeurzen	
adviseert over de beursaanvragen van indi-
viduele studenten die op studiereis willen in 
het kader van hun opleiding aan de Uva. 

BiJZOnDeRe LeeRsTOeLen 

De instelling van een bijzondere leerstoel 
aan de Uva vindt altijd plaats vanwege een 
stichting en voor een periode van ten minste 
vijf jaar. Vanwege de stichting amsterdams 
Universiteitsfonds zijn de volgende bijzon-
dere leerstoelen ingesteld.
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Bestaande bijzondere leerstoelen
•  Geschiedtheorie en geschiedenis van de  

Geschiedschrijving (Romein-leerstoel),  
bekleed door dhr. prof. dr. w.R.e. Velema.

•	 	Invloed van Romeins recht op verschillende 
europese rechtsstelsels (conrat-leerstoel), 
bekleed door dhr. prof. dr. c.J.h. Jansen.

•	 	De	Wetenschap	van	het	handschrift	in	
relatie tot de beschavingsgeschiedenis,  
in het bijzonder van de middeleeuwen 
(500-1500), bekleed door dhr. prof. dr. 
J.a.a.m. Biemans.

•	 	Rechtspluralisme,	bekleed	door	mw.	prof.	
mr. dr. B.m. oomen.

•	 	Astrofysica	van	compacte	objecten	en	hun	
omgeving, bekleed door dhr. prof. dr. 
h.c. spruit.

FOnDsnAAm VeRKORTe BesCHRiJVing VAn 
DOeLsTeLLing

uiTKeRing 
in 2013
(in euro)

sTAnD peR 
31-12-2013

(in euro)

Studiefonds Gouda de Vries Verstrekken van reisbeurzen en studiebeurzen aan  
protestantse studenten

5.950 486.819

Wilmerink-Van Beeck- 
Vollenhoven Fonds

Verstrekken van reisbeurzen aan studenten Natuur- 
wetenschappen

1.650 182.324

H.K. Nieuwenhuis Memorial 
Fonds

Uitschrijven van scriptieprijs voor studenten Economie  
en Bedrijfskunde

4.500 56.822

Morpurgo Studiereisfonds Italië Verstrekken van beurzen voor studiereizen naar Italië 1.000 122.195

Wilhelm Brandt Fonds Verstrekken van reisbeurzen aan veelbelovende of  
talentvolle jongeren

2.200 54.346

Hans Jongstra Fonds Faciliteren van promotieonderzoek Sociale geografie 353.328

Van der Valk/Ruijgh Fonds Faciliteren van onderzoek naar Klassiek Griekse taal-  
en letterkunde

26.731

Wijbrands Fonds Ondersteunen van de Universiteitsbibliotheek,  
in het bijzonder de beschavingsgeschiedenis

4.114 72.996

Potgieter Fonds Ondersteunen van de Universiteitsbibliotheek,  
in het bijzonder de Potgieterbibliotheek

9.797 244.755

Rosenthal Fonds Ondersteunen van de Universiteitsbibliotheek,  
in het bijzonder de Bibliotheca Rosenthaliana

10.000 35.522

Kohnstamm Fonds Faciliteren van onderwijskundig onderzoek 17.571 416.570

Isaac Roet Fonds Uitschrijven van essayprijsvraag over het onderwerp 
bevordering van de Wereldvrede door een meer  
efficiënte distributie

53.132

Sillem Fonds Ondersteunen van de Universiteitsbibliotheek,  
in het bijzonder geschiedkundige boeken

421 26.051

Reich Fonds Verstrekken van reisbeurzen aan studenten Geneeskunde 50 93.998

E. en M. Blaauwfonds Ondersteunen van publicaties over oogheelkunde 294.803

•	 	Mariene	microbiologie,	bekleed	door	 
dhr. prof. dr. L.J. stal. 

•	 	De	Geschiedenis	van	het	Joodse	Boek,	
bekleed door dhr. prof. dr. e.G.L.  
schrijver.

FOnDsBeHeeR

het amsterdams Universiteitsfonds telt 64 
deelfondsen. het bestuur bepaalt jaarlijks de 
bestedingslimieten van deze fondsen. In het 
overzicht staan alle deelfondsen opgesomd, 
met de vermogens en de in 2013 uitgekeerde 
bedragen. In totaal is uit de deelfondsen 
698.344 euro uitgekeerd.

sAmensTeLLing VAn  
HeT BesTuuR

peR 31 
DeCemBeR 2013

DATum VAn 
AFTReDen

mw. mr. M.M. Ulrici B.A. (voor-
zitter)

18-10-2016*

mw. drs. A. Vermeer-Janse RA 
(penningmeester) 

01-07-2016*

dhr. prof. dr. K.J.F. Gaemers (lid) 01-07-2014*

dhr. prof. dr. A. Rijksbaron (lid) 22-12-2014*

mw. prof. dr. M. de Visser (lid) 30-01-2015

mw. C.E. Wever (gevolmachtigd 
directeur)

n.v.t.

dhr. drs. R. de Bois (ambtelijk 
secretaris)

n.v.t.

*  Herbenoeming voor een periode van 3 jaar is 
mogelijk

Dhr. prof. dr. J.W. Zwemmer is op 18 oktober 2013 
afgetreden als voorzitter.

ADViesCOmmissies

commissie AcAdemische zAken

Voorzitter: dhr. prof. dr. K.J.F. Gaemers (FNWI)

Overige leden:

dhr. prof. dr. O.P. Bleker, FdG

dhr. prof. dr. W. Driehuis, FEB

dhr. prof. dr. W.T.A.M. Everaerd, FMG

dhr. drs. W. Los, oud-bestuurslid AUV

dhr. prof. dr. H. Pinkster, FGw

dhr. prof. dr. P. de Rooy, FGw

dhr. prof. mr. S.A.M. Stolwijk, FdR

dhr. prof. dr. H.H. van der Wusten, FMG

commissie studentenActiviteiten

Voorzitter: dhr. prof. dr. A. Rijksbaron 

Overige leden:

dhr. Hans Blanken, FdR (tot juni 2013)

mw. Rianne Blom, FdG (tot juni 2013)

mw. Eline van Es, FGw (tot juni 2013)

mw. Stephanie Driever, FdR (vanaf december 2013)

dhr. Douwe David Heeringa, FMG (vanaf maart 2011)

mw. Lotte Hermsen, FEB (vanaf juni 2013)

dhr. Bas Jongerius, FEB (tot december 2013)

dhr. Wesley Kuiper, FEB (vanaf december 2013)

mw. Mirte Lohuis, FNWI (vanaf december 2013)

mw. Stéphanie Scheerens, FGw (tot december 2013)

commissie individuele reisbeurzen

Voorzitter: mw. prof. dr. M. de Visser
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FOnDsnAAm VeRKORTe BesCHRiJVing VAn 
DOeLsTeLLing

uiTKeRing 
in 2013
(in euro)

sTAnD peR 
31-12-2013

(in euro)

Fonds Van Beuningen van 
Helsdingen

Verstrekken van reisbeurzen aan studenten Geneeskunde 59.156

Fonds Grevers Ondersteunen van leerstoelgroep Anatomie en  
Embryologie aan de Faculteit der Geneeskunde

17.731

Fonds Renat Acket Ondersteunen van de afdeling Wijsbegeerte van de 
Faculteit der Geesteswetenschappen

3520 71.420

Fonds Stipriaan Luiscius Verstrekken van reisbeurzen aan Joodse en protestantse 
studenten Geneeskunde

25.598

Fonds Tera van Benthem 
Jutting

Ondersteunen van postdoctoraal onderzoek door  
vrouwelijke biologen

21.444

Hartmans Fonds Ondersteunen van de Bibliotheek Bijzondere Collecties, 
in het bijzonder de Circuscollectie

13.133 87.690

Graeve Francken Fonds Verstrekken van (groeps-)reisbeurzen 48.829 1.430.350

Verenigingsfonds AUV Ondersteunen van de activiteiten van de Amsterdamse 
Universiteits-Vereniging

101.000 141.220

Caspar van Baerle Fonds Bevorderen van de samenwerking tussen UvA,  
bedrijfsleven en maatschappij

10.000 21.029

Walter Hoogland Fonds Ondersteunen van activiteiten op het gebied van onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsleven in Science Park Amsterdam

5.000 173.596

Spinoza Fonds Bevorderen van de medische hulp en wetenschap 86.896 4.185.003

Herman de la Fontaine  
Verweij Fonds

Ondersteunen van bijzondere leerstoel  
'De wetenschap van het handschrift'

24.373 48.160

Fonds Europese Studies Ondersteunen van de jaarlijkse scriptieprijs voor  
studenten Europese Studies

700 40.006

Fonds Bijzondere Leerstoelen Onderhouden en financieren van bijzondere leerstoelen 
vanwege de Amsterdamse Universiteits-Vereniging en 
het Amsterdams Universiteitsfonds

4.000 490.738

Knottenbeltfonds Verstrekken van reisbeurzen aan mannelijke studenten 1.750 112.952

Paul F. van der Heijden Fonds Ondersteunen van onderzoek op het gebied van  
mensenrechten

9.850 148.027

Walter Frankvoort Fonds voor 
het Nederlandse Fotoboek

Ondersteunen van de Bijzondere Collecties bij het  
verwerven, onderhouden en toegankelijk maken van  
een collectie van Nederlandse Fotoboeken

20.000 14.962

Frankvoort-Van der Meer 
Fonds

Ondersteunen van de Bibliotheek Bijzondere Collecties, 
in het bijzonder de Circuscollectie

36.472

Edwin Bouwfonds Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de  
economische geschiedenis, in het bijzonder die van 
bedrijven en bedrijfstakken

506 49.523

Fonds Conrat-Bakkenhoven-
Peletier

Faciliteren van onderzoek van studenten, aio's en  
medewerkers Rechtsgeleerdheid

6.700 160.776

Bestuursfonds Projecten Ondersteunen van projecten en activiteiten ten behoeve 
van de wetenschapsbeoefening en het studentenleven

19.050 435.695

Bestuursfonds Universitaire 
Faciliteiten

(Co-)financieren van bijzondere algemene infrastruc-
turele voorzieningen van de wetenschapsbeoefening  
en het studentenleven

10.030 156.551

Ribbink-Van den Hoek  
Familiefonds

Bevorderen van de wetenschapsbeoefening en het  
studentenleven

28.345

Reesink Fonds Bevorderen van het studentenleven en de -sport 38.112

Fonds Artisbibliotheek In stand houden van de Artisbibliotheek en de collecties 
die zij herbergt

6.000 37.118

Fonds Volkert van der Willigen Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de  
Astroparticle Physics en Ecologie

6.000 56.560

Fonds Studentenuitwisseling 
ASC/AVSV

Bevorderen kennismaking van buitenlandse studenten 
met de Universiteit van Amsterdam en Nederland

14.515

Schreurs-Kniesmeijer Fonds Bevorderen van onderwijs en onderzoek van Geschiedenis 1.970 34.732

Promotiefonds Voortgezet 
Onderwijs

Ondersteunen van docenten middelbare scholen bij de 
afronding van hun promotieonderzoek

259.926

FOnDsnAAm VeRKORTe BesCHRiJVing VAn 
DOeLsTeLLing

uiTKeRing 
in 2013
(in euro)

sTAnD peR 
31-12-2013

(in euro)

AUF Jaarfonds Alumni jaarfonds ten behoeve van de wetenschaps-
beoefening en het studentenleven

138.808 12.098

Henri J. Diesbergenfonds Bevorderen van onderwijs en onderzoek van Economie/
Demografie

41.150

Amstelfonds Bevorderen van het studentenleven 66.448

Monika Fermé Fonds Verstrekken van studiebeurzen voor vrouwelijke studenten 
aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragsweten-
schappen uit niet-EU/EER-landen (P.M.)

Fonds Andragologie Bevorderen van de wetenschapsbeoefening in de  
Andragologie in de breedste zin van het woord

53.519

Van der Zanden-Willemsen 
Fonds

Bekostigen van opgravingsactiviteiten ten bate van archeolo-
gisch onderzoek op het gebied van de antieke oudheid (P.M.)

Dr. Th.J. Steenbergenfonds 
voor de Amsterdamse  
Gouden Eeuw

Ondersteunen van de Bijzondere Collecties op het terrein 
van de Amsterdamse Gouden Eeuw

379.645

Amsterdams Fonds voor  
Verslavingsonderzoek

Faciliteren van onderzoek naar behandelmethoden voor 
verslavingen en aanverwante problemen

75.000 75.000

Fonds Verantwoord  
Ondernemen

Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met  
betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid  
bij ondernemers en ondernemingen

83.936

Fonds Medisch Erfgoed Ondersteunen van de Bijzondere Collecties op het terrein 
van het medisch erfgoed

5.222

Fonds voor Onderzoek  
Bankefficiëntie

Faciliteren van promotieonderzoek naar de efficiëntie 
van banken

69.123

Optiverfonds Financiële  
markten

Faciliteren van academisch onderzoek en onderwijs op 
het gebied van financiële markten

1.200.000

Peter Sloot Leading Scientist 
Program

Ondersteunen en bevorderen van de uitwisseling van 
studenten tussen Rusland en de UvA

32.265

Fonds voor de Amsterdamse 
Joodse Boekwetenschap

Ondersteunen van activiteiten op het gebied van de 
Joodse boekwetenschap, waaronder de instandhouding 
van de bijzondere leerstoel ‘De Geschiedenis van het 
Joodse Boek’

30.000 75.286

Fonds Bijzondere Collecties Bijdragen aan de ondersteuning van de unieke collecties 
die onder het beheer vallen van de Bijzondere Collecties 
van de UvA

516

Jansonius Fonds voor  
Historische Cartografie

Ondersteunen van de collectie Kaarten en Atlassen van 
de Bijzondere Collecties en de historische cartografie van 
de UvA; en bekendheid geven aan cartograaf Johannes 
Janssonius

30.000

Prof. dr. H.W. van Os Fonds 
voor studiereisbeurzen

Verstrekken van studiereisbeurzen aan studenten en 
promovendi van de Faculteit der Geesteswetenschappen 
van de UvA

2.975 99.040

Prof. dr. Th.M. de Boer  
Scholarship-fonds

Verstrekken van een beurs voor UvA-studenten die hun 
rechtenstudie willen voortzetten in de Verenigde Staten 
of een van de andere common law-landen

45.202

Fonds Families Boer & ’t Hooft Verstrekken van beurzen voor personen tussen de 25 en 
40 jaar die ten behoeve van hun carrière een universitaire 
studie aanvangen of vervolgen; en bijdragen aan onder-
zoeksprojecten die beogen jongeren zo goed mogelijk  
toe te rusten voor een plek in de maatschappij (P.M.)

Athenaeum Illustre Fonds voor 
iconische UvA-projecten

Ondersteunen van iconische projecten die voor de  
gehele universiteit van belang zijn en een uitgesproken 
voorbeeld vormen van de blijvende waarde van kwalita-
tief hoogstaand academisch onderwijs en onderzoek

116.000

Universiteitsfonds Ondersteunen van de statutaire doelstellingen van het 
Amsterdams Universiteitsfonds

15.000 16.235

Totaal uitgekeerd 698.344

Totaal vermogen van de 
deelfondsen

13.318.446
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—
KeRnCiJFeRs 
(in euro x 1.000)

2013 2012 2011 2010 2009

Eigen Vermogen 13.318 12.573 10.918 11.108 10.146

Effecten 11.140 9.460 8.236 9.866 10.002

Uitkeringen 696 408 630 474 428

Giften* 618 997 964 764 198

Beleggingsopbrengsten 207 405 302 282 485

Totale kosten 59 57 66 57 50

Saldo van baten en lasten 745 1.665 (190) 963 1.292

* Giften en door vrijval vrijkomende toekenningen

—BALAns peR 31 DeCemBeR 2013 (in euro)

ACTiVA 2013 2012

* Effecten 11.139.531 9.460.459 

* Vorderingen 201.278 79.784 

* Liquide middelen 2.479.206 3.475.279

Totaal vlottende activa 13.820.015 13.015.522

Totaal activa 13.820.015 13.015.522

pAssiVA

Eigen vermogen

* Bestemmingsfondsen 13.318.446 12.573.43

Totaal eigen vermogen 13.318.446 12.573.437

Kortlopende schulden 501.569 442.085

Totaal passiva 13.820.015 13.015.522

—sTAAT VAn BATen en LAsTen (in euro)

BesCHiKBAAR VOOR DOeLsTeLLingen 2013 2012

Baten uit eigen fondsenwerving

* Giften en door vrijval vrijkomende toekenningen 618.490 997.361

618.490 997.361

Resultaat beleggingen

* Beleggingsopbrengsten 207.350 404.854 

* Koersresultaat 727.160 765.941 

* Kosten effecten (52.740) (47.892) 

881.770 1.122.930

Totaal beschikbaar voor doelstellingen 1.500.260 2.120.264

BesTeeD AAn DOeLsTeLLingen
Uitkeringen 696.094 408.402 

Kosten van de eigen organisatie

* Overige bedrijfslasten 59.157 56.219 

* Financiële baten en lasten 568

59.157 56.787  

Totaal besteed aan doelstellingen 755.251 465.189  

Saldo van baten en lasten 745.009 1.655.075  

* Ten gunste (laste) van de bestemmingsfondsen

De onafhankelijke accountant heeft  
een goedkeurende controleverklaring 

afgegeven met betrekking tot de  
jaarrekening 2013.
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