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VOORWOORD
Iedereen heeft het erover: talent ontwikkelen
en mensen laten uitblinken. Obligate praat
dus? Nee, niet als er serieus en op een onderscheidende manier werk wordt gemaakt van
talentontwikkeling – en dat is precies wat er
gebeurt aan de Universiteit van Amsterdam
(UvA). In 2014 ontving de eerste lichting
internationale studenten aan de UvA een
Amsterdam Excellence Scholarship: een
volledige beurs van 25.000 euro per jaar
die voorziet in het collegegeld en de kosten
van levensonderhoud. Deze beurs maakt de
UvA aantrekkelijk voor talentvolle studenten
van buiten de Europese Unie. Zij moeten
meer collegegeld betalen dan studenten
afkomstig uit de EU.

door de leden van de Amsterdamse
Universiteits-Vereniging, in de vorm van
een jubileumcadeau vanwege het 125-jarig
bestaan.

Het Amsterdams Universiteitsfonds investeert niet alleen in internationaal talent dat
naar Amsterdam komt, maar ook in UvAstudenten die buiten Nederland hun talent
verder ontwikkelen. In 2014 trokken ruim
260 UvA-studenten met een individuele
reisbeurs voor studie, stage of veldwerk naar
alle uithoeken van de wereld. Uiteraard ging
er ook dit jaar een aanzienlijk bedrag naar
onderzoeksprojecten en academisch-cultureel
erfgoed. In totaal keerde het Amsterdams
Universiteitsfonds ruim een miljoen euro
Het is belangrijk om talent – dat per definitie uit: in dit jaarverslag leest u waaraan.
schaars is – voor de UvA te laten kiezen.
Waarom? Omdat zulk talent bijdraagt aan
Gelukkig mag het universiteitsfonds rekenen
een internationaal georiënteerd en ambitieus op de steun van een fors aantal vaste donastudieklimaat, waarvan ook andere studen- teurs aan de Jaarfondscampagne. Daarnaast
ten profiteren. Bovendien draagt de uitwis- kiezen sommige donateurs ervoor om een
seling van talent bij aan de profilering van
groter bedrag te schenken, al dan niet aan
de UvA als internationaal toonaangevende
een specifiek doel of Fonds op Naam. Zoals
universiteit en van Amsterdam als hotspot
mevrouw Dalderup, die in 2014 een nieuw
in de mondiale kennis-economie.
fonds instelde. De inkomsten van het universiteitsfonds kwamen op bijna een miljoen
De UvA is de enige universiteit in Nederland euro uit. Ik ben alle andere donateurs, bijdie een volledig kostendekkende beurs voor zonder erkentelijk. U maakt het mogelijk
een masteropleiding aan niet EU-studenten dat het universiteitsfonds extra impulsen
aanbiedt, in combinatie met met een talent- kan geven aan talentvolle studenten en
programma. Dit kan de universiteit alleen
onderzoekers.
maar doen met de hulp van welwillende
donateurs. Bij de eerste lichting in 2014 was Michaëla Ulrici
het mogelijk om vijf beurzen toe te kennen voorzitter bestuur Amsterdams
door giften aan het Amsterdams UniversiUniversiteitsfonds
teitsfonds. Twee uit de Jaarfondscampagne,
twee uit Fondsen op Naam van particuliere
donateurs en de vijfde beurs is opgebracht
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Het totaalbedrag dat in 2014
aan giften binnenkomt,
bedraagt 957.594 euro.
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FONDSENWERVING
JAARFONDS

aan schilderijen in kaart en gaat na welke
schades zo’n restauratie heeft veroorzaakt.
Het thema studie- en reisbeurzen staat in
het teken van de Amsterdam Excellence
Scholarships, een beurzenprogramma dat
talentvolle internationale studenten de kans
geeft een opleiding in Nederland te volgen.
Het thema studentenvoorzieningen heeft
als project het Green Student Lab, een plek
waar studenten casussen uit de praktijk
onderzoeken en zich zo voorbereiden op
de arbeidsmarkt.
Bij de Jaarfondsopbrengst is opgeteld
het jubileumcadeau van de Amsterdamse
Universiteits-Vereniging, die in 2014 125
jaar bestond. Om dit te vieren is onder de
leden geld ingezameld voor een Amsterdam
Excellence Scholarship. Met deze actie is
14.802 euro opgehaald.

Donateurs maken met giften aan het
Jaarfonds elk jaar bijzondere academische
projecten mogelijk die het zonder steun
Het Jaarfonds ontvangt voor 156.636 euro
aan giften (zie fig. 1), dit is 13.000 euro meer
van het Amsterdams Universiteitsfonds
dan in 2013. Het aantal donateurs aan de
niet zouden redden. Zo dragen donateurs
bij aan extra activiteiten en voorzieningen
voor onderzoekers en studenten. Donateurs
kunnen kiezen uit de vier thema’s academisch-cultureel erfgoed, onderzoek, studieen reisbeurzen en studentenactiviteiten.
Ook kunnen zij ongespecificeerd geven,
hun giften worden dan verdeeld over de vier
categorieën. De Jaarfondscampagne wordt
in 2014 voor de zevende keer gehouden.
Het erfgoedproject van dit jaar is de ArcheoHotspot in het Allard Pierson Museum,
waar professionele archeologen en vrijwilligers archeologisch onderzoek doen en
de collecties toegankelijk maken voor het
publiek. Het project binnen het thema
onderzoek brengt vroegere restauraties
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Jaarfondscampagne daalt echter, van 2.032
naar 1.869. Ruim de helft, 1.111 donateurs,
steunt het Amsterdams Universiteitsfonds
met een doorlopende gift.

NIEUWE FONDSEN OP NAAM
Naast de Jaarfondscampagne voert het
Amsterdams Universiteitsfonds een actief
wervingsbeleid door uit te nodigen tot het
instellen van of bij te dragen aan een Fonds
op Naam. Een Fonds op Naam is een deelfonds 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 mag worden gebruikt voor
uitkeringen, geldt een ondergrens van
50.000 euro. Bijdragen aan een bestaand
Fonds op Naam kan met elk gewenst bedrag.

ANDERE WERVINGSACTIVITEITEN
Groeifonds
In het Groeifonds komen zogenaamde
geoormerkte giften binnen; giften met een
specifieke bestemming waarvoor geen apart
Fonds op Naam is ingesteld, zoals academisch-cultureel centrum SPUI25 en het
Jan van Luxemburg Programma.
Academisch-cultureel centrum SPUI25
gebruikt het Groeifonds om de bijdragen
van Vrienden te ontvangen. Zo kunnen
de vrienden profiteren van fiscale voordelen.
Dit jaar komt er 900 euro voor SPUI25
binnen.

Het Jan van Luxemburg Programma is een
initiatief vanuit de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA, gericht op
het bevorderen en delen van het leesplezier.
Met ingang van 2015 wordt jaarlijks een
prijs uitgereikt aan een individu dat of een
organisatie die het lezen van literaire teksten
Het aantal deelfondsen binnen het univerop innovatieve wijze bevordert. Voor het
siteitsfonds bedraagt 66, nadat in 2014
één nieuw Fonds op Naam is ingesteld, het Jan van Luxemburg Programma is dit jaar
Clementine Brigitta Maria Dalderup Fonds. een bedrag van 32.934 euro bijeengebracht.
Doelstelling van dit nieuwe deelfonds is
het subsidiëren van onderzoek in Nederland University of Amsterdam Fund
Het Amsterdams Universiteitsfonds werft
– bij voorkeur door alumni van, en wetenook onder in de Verenigde Staten verblijschappers die op andere wijze gelieerd zijn
aan, de Universiteit van Amsterdam – naar vende alumni en vrienden van de UvA. Dit
doet het fonds via de Netherlands America
de bijwerkingen van geneesmiddelen met
Foundation, waaronder het ‘University of
name bij zieke ouderen (zie fig. 2).
Amsterdam Fund’ is ingesteld. Dit fonds
stelt donateurs in Amerika in de gelegenheid
fiscaal gunstig aan de UvA te schenken. Via
NAAMSWIJZIGING
dit fonds is een gift van 10.087 euro binnenHet in 2013 opgerichte Universiteitsfonds
gekomen voor het uitgeven van een boek bij
wordt omgedoopt tot Groeifonds. Dit
algemene fonds wordt gebruikt om de
de tentoonstelling ‘GOED FOUT. Grafische
doelstellingen van het Amsterdams
vormgeving in Nederland 1940–1945’, die
de Bijzondere Collecties in 2015 houdt.
Universiteitsfonds te ondersteunen.
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Schenking de heer Dibbets
De heer K.H.F.M. Dibbets heeft 5.000 euro
geschonken voor het ontwikkelen, beheren
en gebruiken van historische datacollecties
die onderdeel vormen van de Bijzondere
Collecties en de Universiteitsbibliotheek
van de Universiteit van Amsterdam.
Nalatenschap de heer Rengelink
De heer Rengelink liet 20.000 euro na
aan het UvA-orkest J.Pzn Sweelinck.
Het orkest zal het geld gebruiken om
nieuwe instrumenten aan te schaffen.

fig
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GIFTEN AAN
NIEUWE FONDSEN OP NAAM
(in euro)
Clementine Brigitta Maria
Dalderup Fonds

300.050
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GIFTEN AAN
BESTAANDE FONDSEN OP NAAM
(in euro)
Rosenthal Fonds
Spinoza Fonds
Fonds Europese Studies

6.000

Reesinkfonds

5.000

Fonds Volkert van der Willigen

fig

1.503
10.000

Edwin Bouwfonds
Fonds Artisbibliotheek

1

3.600

Promotiefonds Voortgezet Onderwijs
Fonds Andragologie
Fonds Medisch Erfgoed

595
5.000
1.090
13.290
300

OPBRENGST
JAARFONDSCAMPAGNE 2014

Fonds Verslavingsonderzoek

75.000

Fonds voor onderzoek Bankefficiëntie

20.000

(in euro)

Bijzondere Collecties
Joodse Boekwetenschap

10.087
200.000

Academisch-cultureel erfgoed

18.445,66

Groeifonds

58.875

Onderwijs en onderzoek

11.305,50

Jansoniusfonds

25.070

Studie- en reisbeurzen

14.641,75

Prof. dr. Th.M. de Boer Scholarships-fonds 22.000
Prof. dr. H.W. van Os Fonds

Studentenvoorzieningen

2.696,25

Ongespecificeerde giften

89.943,26

Athenaeum Illustre fonds

Giften aan doelen uit
eerdere campagnes
AUV-jubileumcadeau

4.802,00
14.802,00

Totaal

Totaal

156.636,42

25
43.923
500.908
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Het Amsterdams Universiteitsfonds kent in 2014 een
totaalbedrag van 1.006.835 euro
toe aan begunstigden.
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BESTEDINGEN IN 2014
TOEKENNINGEN
UIT HET JAARFONDS
De opbrengst van de Jaarfondscampagne in
2014 (156.636 euro) leidt ertoe dat de vier
projecten die centraal staan in de campagne
worden gehonoreerd. Daarnaast kunnen
ook andere projecten worden ondersteund.

ACADEMISCH-CULTUREEL ERFGOED

ArcheoHotspot: 25.000 euro

De ArcheoHotspot in het Allard Pierson
Museum is de etalage van de Amsterdamse
archeologie. Professionele archeologen en
vrijwilligers slaan een brug tussen opgravingen en het academisch onderzoek aan de
universiteit. Iedereen mag binnenlopen en
kan van dichtbij het sorteren en restaureren
van vondsten meemaken. Ondersteuning
vanuit het Jaarfonds maakt de inrichting
mogelijk.

ONDERZOEK

Oude restauratierecepten: 20.000 euro

Oude schildershandboeken bevatten instructies voor het schoonmaken van schilderijen.
In dit project voeren onderzoekers oude
restauratie-recepten uit en bestuderen ze met
moderne onderzoekstechnieken de effecten
daarvan. Zo komt er zicht op de schade die
is veroorzaakt door de restauratiemethoden
van weleer. De resultaten van het onderzoeksproject worden verwerkt in een database,
waar restauratoren wereldwijd hun voordeel
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mee kunnen doen. Steun vanuit het Jaarfonds maakt het mogelijk om chemische
analyses uit te voeren en de database met
resultaten op te zetten.
Extra project: 5.000 euro

Daarnaast is een Curtain Viewer ter waarde
van 5.000 euro aangeschaft waarmee het
Jaarfondsproject rond de oude restauratierecepten een extra impuls krijgt. Met deze
software kunnen onderzoekers foto’s over
elkaar laten glijden waardoor zij details van
schilderijen met elkaar kunnen vergelijken.
Hierdoor kan een restaurator de gevolgen
van een behandeling nog beter analyseren.

STUDIE- EN REISBEURZEN

Amsterdam Excellence Scholarships:
50.000 euro

Met een volledig kostendekkende Amsterdam
Excellence Scholarship kan een student van
buiten de Europese Unie een masteropleiding
in Amsterdam volgen. Dit biedt de student
een unieke kans en draagt bovendien bij
aan een internationaal en ambitieus studie-

klimaat aan de UvA. Ondersteuning vanuit
het Jaarfonds maakt het mogelijk om twee
studenten een volledige beurs te geven.
Studentenreisbeurzen en
studentenprojecten: 12.450 euro

Dankzij de giften aan het Jaarfonds profiteren bovendien 24 individuele studenten
van een reisbeurs (totaal 12.960 euro).

STUDENTENVOORZIENINGEN

Green Student Lab: 24.000 euro

In het Green Student Lab gaan studenten
aan de slag met casussen uit de praktijk.
Ze leren op basis van concrete vragen een
plan te maken, onderzoek te doen, analyses
uit te voeren en resultaten te presenteren.
Daarmee vergroten ze hun eigen kennis,
ervaring en competenties en hun professionele netwerk, wat belangrijk is als zij straks
de arbeidsmarkt betreden. De universiteit
zorgt voor de supervisie en ondersteuning
door experts in verschillende vakgebieden.
Met de bijdrage vanuit het Jaarfonds is het
mogelijk om de apparatuur te kopen die
nodig is voor een volwaardig laboratorium.

RESERVERING

Het surplus van de campagneopbrengsten,
5.400 euro, is gereserveerd voor aanvragen
in 2015.
De vier projecten van
het Jaarfonds zijn (vlnr)
de ArcheoHotspot
(Jerzy Gawronski), oude
Restauratierecepten
(Maartje Stols-Witlox),
de Amsterdam Excellence
Scholarships (Naadira
Patel) en het Green
Student Lab (Yara
Grigoleit)
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TOEKENNINGEN UIT
OVERIGE FONDSEN

het H.K. Nieuwenhuis Memorial Fonds in het
leven geroepen om economisch en bedrijfskundig academisch onderzoek te stimuleren.

Naast het Jaarfonds kent het Amsterdams
Universiteitsfonds 65 andere deelfondsen,
die elk een specifiek doel ondersteunen.
Hieronder wordt een aantal toekenningen
geïllustreerd. Een volledig overzicht van
de in 2014 uitgekeerde bedragen uit de
verschillende deelfondsen volgt in
hoofdstuk 3.

AUV-scriptieprijs Europese studies
Nicholas Bell ontvangt de AUV-scriptieprijs
Europese studies 2013 van 700 euro voor zijn
scriptie getiteld: ‘A Canary in the Mine?
Emerging South Wales Identity in 1980s
Community Film’. Nicholas Bell wint de prijs
omdat hij een uitzonderlijk goede scriptie
heeft geschreven die een gedegen basis heeft
van methodologisch verantwoord uitgevoerd
onderzoek. In zijn scriptie onderzoekt hij hoe
PRIJZEN
de verandering in de perceptie en representatie
Het Amsterdams Universiteitsfonds beheert
van identiteit in Zuid-Wales zich manifesteert
enkele fondsen waaruit prijzen worden uitgereikt aan veelbelovende studenten en alumni in documentairefilms die zijn gemaakt tijdens
de mijnwerkersstakingen van de jaren tachtig
met bijzondere verdiensten. In 2014 worden
van de twintigste eeuw.
twee prijzen uitgereikt.
De jaarlijkse AUV-scriptieprijs Europese
Bart Staats ontvangt de H.K. Nieuwenhuisstudies wordt mogelijk gemaakt door het
scriptieprijs van 2.250 euro voor zijn master- Fonds Europese studies. Aan de prijs is een
bedrag van 700 euro verbonden.
scriptie voor de opleiding Economics. Staats
schreef zijn scriptie, getiteld ‘The effect of
WTO membership on trade flows: the difference for developed countries, developing
countries and the Least Developed Countries’,
onder begeleiding van dr. Veestraeten. De
scriptie heeft volgens het juryrapport de
hoogste scores gekregen voor de relevantie
van de onderzoeksresultaten alsook voor het
innovatieve karakter van de onderzoeksvraag.
Een eervolle vermelding ging naar de overige
drie finalisten: Jacobien van Apeldoorn,
Cristina Popescu en Amanda Le.
H.K. Nieuwenhuis-scriptieprijs

De H.K. Nieuwenhuis-scriptieprijs is vernoemd naar Herman Karel Nieuwenhuis,
die in 1929 de eerste cum laude afgestudeerde
student Economie was aan de Universiteit
van Amsterdam. Deze scriptieprijs is door

Nicholas Bell neemt via een
videoverbinding de AUV-scriptieprijs
Europese studies in ontvangst.
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ONDERZOEKSBEURS

Individuele studiereizen

Volkert van der Willigenbeurs

Studie, stage of veldwerk brengt UvAstudenten naar alle uithoeken van de wereld.
Naast de 24 reisbeurzen die uit het Jaarfonds
worden uitgekeerd, ontvangen in 2014 240
studenten een reisbeurs. Hiermee is een
bedrag van 119.313 euro gemoeid. Reisbeurzen zijn – afhankelijk van reisduur en
bestemming – tussen 250 en 650 euro groot.

Uit het Volkert van der Willigenfonds worden
elk jaar twee beurzen, elk ter waarde van 3.000
euro, toegekend aan talentvolle studenten.
Eén beurs gaat naar een student op het gebied
van Astroparticle Physics, één beurs naar een
student op het gebied van Ecologie.
Lars Aalsma ontvangt als bachelor Natuuren Sterrenkunde de beurs om zijn onderzoekswerk voor de master te kunnen verrichten bij
het Institute for Theoretical Physics van de
UvA. Aalsma’s onderzoek richt zich op de
fenomenologie van de kosmische achtergrondstraling. Tijdens zijn onderzoek zal hij een
conferentie bezoeken of enige tijd meelopen
bij een gerenommeerde onderzoeksgroep.

Marijke van Ruijven en Vera Houwaart
zijn twee studenten die in 2014 aanvullende
ondersteuning ontvangen.
Koffie met de prof

Economiestudent Marijke van Ruijven gaat
naar de Loyola University New Orleans om
haar academische vaardigheden te ontwikkelen en haar kennis te verbreden. Van Ruijven:
Isabelle van der Ouderaa ontvangt als
‘In New Orleans was er geen verschil tussen
bachelor Biology, Ecology & Evolution, de
werkcolleges en hoorcolleges. Wel geeft elke
beurs voor haar onderzoek ‘Unravelling the
docent zijn eigen invulling aan de colleges.
Het loopt uiteen van vijftig minuten luistedemographic drivers of Manta Ray (Manta
alfredi) population dynamics using Integral
ren en aantekeningen maken tot sessies met
Projection Models (IPMs)’. Van der Ouderaa gastsprekers, presentaties door studenten en
doet in Mozambique onderzoek naar de plaat- uitstapjes naar bijvoorbeeld een basketbalselijke populatie van mantaroggen. De daar
wedstrijd. Ook is de relatie tussen student
verzamelde data wordt gebruikt voor het
en professor heel anders dan in Nederland.
maken van een ‘Integral Projection Model’
Het is het niet ongewoon om koffie te gaan
dat het mogelijk maakt te bepalen wat de
drinken met je professor om wat dingen te
belangrijkste fase is in de levenscyclus van
bespreken.’
een soort.
Ik mag altijd bellen
REISBEURZEN

Om studenten in staat te stellen academische ervaring in het buitenland op te doen,
verleent het Amsterdams Universiteitsfonds
reisbeurzen aan studenten. Ook studieverenigingen kunnen subsidies aanvragen
voor projecten die zij voor studenten aan
de UvA organiseren.

Vera Houwaart studeert aan het Amsterdam
University College en volgt vijf vakken aan
het University College Dublin. Grote collegezalen, studeren in de universiteitsbibliotheek
en leuke campusclubs zorgen voor een unieke
academische ervaring. Houwaart: Ik heb veel
gesproken met mijn professor van ‘International Justice’ en hierdoor een goed onderwerp gevonden voor mijn bachelorscriptie.
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Deze docent is enthousiast over mijn ideeën
en heeft gezegd dat ik altijd contact met
hem op mag nemen als dat nodig is voor
academisch advies.’

PROJECTSUBSIDIES

Een groep studenten Geschiedenis, archeologie en regiostudies maakt in de Grand Tour
2014 een rondreis door Macedonië, Albanië
en het noorden van Griekenland. De deelnemers doen een schat aan historische kennis
op, omarmen culturen op een manier die
niemand voor mogelijk hield en sluiten bijzondere vriendschappen. De reis geeft deelnemers
inzicht in historische en actuele verbondenheid van de verschillende gebieden en biedt
inspiratie voor scripties en onderzoeken.

Het Jaarlijkse CONGres van studievereniging
CONGO heeft in 2014 als titel ‘Undercover
Biology, Revealing the science of secrets’. Andreas
Wismeijer, Victor Lamme, Rogier Sanders, Petra
Bleeker, Doekele Stavanga, Fan Lui, Anne Overduin en Ewout Meijer spreken de aanwezigen
toe over de huidige stand van zaken rond brainreading, DNA- en ander biologisch onderzoek.

Studenten en wetenschappers van de Universiteit
van Amsterdam kunnen subsidies aanvragen
voor projecten, evenementen en activiteiten die
de wetenschapsbeoefening, het academischcultureel erfgoed en het studentenleven aan de
UvA ondersteunen. De subsidies zijn bedoeld voor
GROEPSREIZEN
projecten die niet betaald kunnen worden vanuit
Negentien studieverenigingen zijn in 2014
met een bijdrage van het Amsterdams Univer- de reguliere universitaire financiering. Zestien
studentenprojecten hebben steun gekregen.
siteitsfonds op studiereis gegaan. Hiermee is
een bedrag van 19.310 euro gemoeid.
Hiermee is een bedrag van 19.620 euro gemoeid.

STUDIEBEURS

Vier UvA-studenten hebben een studiebeurs ontvangen. Hiermee is een bedrag
van 12.467 euro gemoeid.
Twee Amsterdam Excellence Scholarships
zijn toegekend vanuit de Fondsen op Naam.
Het bestuur van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging heeft besloten het door de
leden bijeengebrachte jubileumcadeau van
14.802 euro aan te vullen tot het voor de
beurs benodigde bedrag van 25.000 euro.
Hiermee is een bedrag van 75.000 euro
gemoeid.

Vera Houwaart
studeert aan het
Amsterdam
University College
en volgt vijf vakken
aan het University
College Dublin

De Grand Tour
2014 gaat door
Macedonië,
Albanië en het
noorden van
Griekenland
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Het bestuur van het Amsterdams
Universiteitsfonds ziet erop toe dat de
stichting handelt in lijn met de missie
en de doelstellingen en dat de gelden
worden besteed aan de beoogde doelen.
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OVER HET AMSTERDAMS
UNIVERSITEITSFONDS
HISTORIE
Stichting Amsterdams Universiteitsfonds
houdt zich bezig met het beheer van de
haar toevertrouwde fondsen en het werven
van nieuwe fondsen. Het vermogen bedraagt
ruim veertien miljoen euro. Uit de revenuen
worden subsidies en beurzen verstrekt voor
onderwijs, 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 Universiteit van Amsterdam een rijke traditie die
teruggaat tot 1632, de oprichting van het
Athenaeum Illustre. Vermogende weldoeners die de wetenschap en het academisch
erfgoed een warm hart toedragen, vinden
sindsdien in de universiteit een dankbare
bestemming voor private schenkingen.

MISSIE
De missie van het Amsterdams Universiteitsfonds is door fondsenwerving bijzondere
voorzieningen voor de wetenschapsbeoefening 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 Universiteitsfonds 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. h
 et 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 verstrekken van reisbeurzen, beurzen en
stipendia, subsidies, renteloze voorschotten, leningen en garanties;
		 d. h
 et instellen en onderhouden van
leerstoelen;
		 e. het instellen van prijzen.
	Tot het doel behoort mede het verlenen
van steun aan de Amsterdamse Universiteits-Vereniging aan welke vereniging de
Stichting haar startkapitaal ontleent.
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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.

onder het universiteitsfonds ressorteren.
De doelstellingen van deze verschillende
fondsen definiëren de bestedingsmogelijkheden. Voor sommige bestemmingen
bestaan er meer fondsen en bij gevolg
ruimere uitkeringsmogelijkheden. Het
FISCALE STATUS
beleid van de stichting met betrekking
tot de besteding hangt nauw samen met
De Stichting Amsterdams Universiteitshet beleid tot fondsenwerving.
fonds is niet op winst gericht en is gerangActieve fondsenwerving is nodig om de
schikt als instelling zoals bedoeld in artikel continuïteit van de subsidieverstrekking
6:33 wet IB 2001. De stichting is niet
te garanderen. Sinds 2006 werft het unionderworpen aan vennootschapsbelasting
versiteitsfonds actief fondsen onder alumni,
en is niet btw-plichtig.
medewerkers en vrienden van de UvA ter
Stichting Amsterdams Universiteitsfonds
ondersteuning van de statutaire doelstelling
is door de Belastingdienst in zijn brief d.d.
van de stichting.
26 december 2007 (dossiernummer 20.354) De fondsenwerving bestaat uit vier
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
componenten, te weten:
Instelling (ANBI) per 1 januari 2008.
• een Jaarfondscampagne;
Het fiscaal nummer van de stichting is:
• Fondsen op Naam;
8072.09.259.
• Nalatenschappen;
•	Campagnes voor afzonderlijke (grotere)
De drie onderliggende stichtingen zijn
projecten.
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
BELEGGINGSBELEID
bijbehorende fiscale nummers:
•	Stichting Herman Karel Nieuwenhuis
Stichting Amsterdams Universiteitsfonds
Fonds: 8167.68.535
heeft alle bancaire diensten ondergebracht bij
•	Stichting Morpurgo Studiereisfonds
ABN AMRO MeesPierson. Deze bank maakt
Italië: 8167.65.535
het mogelijk om invulling te geven aan het
•	Spinoza Stichting ter Bevordering van
maatschappelijk verantwoord en duurzaam
Medische Hulp en Wetenschap:
beleggen van het verzamelvermogen.
8071.57.570.
Met een Duurzaam Beleggen Mandaat is
gekozen voor een beleggingsportefeuille
met oog voor een duurzame samenleving.
BELEIDSONTWIKKELING
De beleggingen voldoen aan strikte criteria
Jaarlijks keert het Amsterdams Universiteits- voor duurzaamheid. Zo is het fonds verzekerd
fonds subsidies uit ten behoeve van activitei- van een portefeuille die is gericht op het
ten en projecten aan de UvA. De subsidies
vinden en behouden van de balans tussen
worden verstrekt uit de deelfondsen die
mens, milieu en winst.
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BESTUUR

ADVIESCOMMISSIES

Stichting Amsterdams Universiteitsfonds is
een onafhankelijke rechtspersoon met een
bestuur. Kernactiviteiten van het bestuur
zijn het beheren van de toevertrouwde
vermogens, het beoordelen van subsidieaanvragen en het verstrekken van subsidies en
beurzen voor onderwijs, onderzoek, studentenactiviteiten 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.

Drie adviescommissies adviseren het
bestuur over de bestedingen van de gelden.
•	De Commissie Academische Zaken
adviseert over wetenschappelijke subsidieaanvragen en bijzondere leerstoelen.
•	De Commissie Studentenactiviteiten
adviseert over subsidieaan-vragen voor
studentenactiviteiten.
•	De Commissie Individuele Reisbeurzen
adviseert over de beursaanvragen van
individuele studenten die op studiereis
willen in het kader van hun opleiding
aan de UvA.

BIJZONDERE LEERSTOELEN

SAMENSTELLING VAN
HET BESTUUR

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 bijzondere leerstoelen ingesteld.

PER 31
DECEMBER 2014

DATUM VAN
AFTREDEN

mw. mr. M.M. Ulrici
(voorzitter)

18-10-2016*

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

01-01-2015*

dhr. prof. dr. K.J.F. Gaemers (lid)

01-07-2015*

Bestaande bijzondere leerstoelen

dhr. drs. J. Six (lid)

01-07-2017*

dhr. prof. dr. A. Rijksbaron (lid)

22-12-2014

mw. prof. dr. M. de Visser (lid)

30-12-2015

mw. C.E. Wever
(gevolmachtigd directeur)

n.v.t.

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

n.v.t.

•	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.

*H
 erbenoeming voor een periode van drie jaar is
mogelijk

Dhr. prof. dr. A. Rijksbaron is op 22 december 2014
afgetreden.
Dhr. drs. J. Six is sinds 01 juli 2014 lid.
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•	A strofysica van compacte objecten en
hun omgeving, bekleed door dhr. prof.
dr. H.C. Spruit.
•	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.

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

Nieuwe bijzondere leerstoelen

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

•	Amsterdam-China Logic Chair,
bekleed door mw. prof. dr. Fenrong Liu.
•	Hoge-energie-emissie van melkwegstelsels,
bekleed door dhr. prof. dr. M. Gilfanov.

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. Maurice Bernards, FEB (vanaf september 2014)
mw. Stephanie Driever, FdR (vanaf december 2013)
mw. Tessa van Doesum, FNWI
(vanaf september 2014)
dhr. Douwe David Heeringa, FMG
(tot december 2014)
mw. Lotte Hermsen, FEB (tot juni 2014)
mw. Cloe Kersten, FEB (vanaf september 2014)
Marat Gilfanov is
bijzonder hoogleraar
Hoge-energie-emissie van
melkwegstelsels

dhr. Wesley Kuiper, FEB (tot juni 2014)
mw. Mirte Lohuis, FNWI (vanaf december 2013)
dhr. Thoma Wiertz, FGw (vanaf september 2014)

COMMISSIE INDIVIDUELE REISBEURZEN
Voorzitter: mw. prof. dr. M. de Visser
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FONDSBEHEER
Het Amsterdams Universiteitsfonds telt 66
deelfondsen. Het bestuur bepaalt jaarlijks
de bestedingslimieten van deze fondsen.
In het overzicht staan alle deelfondsen
opgesomd, met de vermogens en de in
2014 uitgekeerde bedragen. In totaal is uit
de deelfondsen 1.006.835 euro uitgekeerd.

FONDSNAAM

VERKORTE BESCHRIJVING VAN
DOELSTELLING

Studiefonds Gouda de Vries

UITKERING
IN 2014
(in euro)

STAND PER
31-12-2014
(in euro)

Verstrekken van reisbeurzen en studiebeurzen aan
protestantse studenten

14.675

510.904

Wilmerink-Van BeeckVollenhoven Fonds

Verstrekken van reisbeurzen aan studenten Natuurwetenschappen

5.400

191.448

H.K. Nieuwenhuis Memorial
Fonds

Uitschrijven van scriptieprijs voor studenten Economie
en Bedrijfskunde

2.250

59.052

Morpurgo Studiereisfonds Italië

Verstrekken van beurzen voor studiereizen naar Italië

3.195

128.769

Wilhelm Brandt Fonds

Verstrekken van reisbeurzen aan veelbelovende of
talentvolle jongeren

1.700

56.968

Hans Jongstra Fonds

Faciliteren van promotieonderzoek Sociale geografie

382.333

Van der Valk/Ruijgh Fonds

Faciliteren van onderzoek naar Klassiek Griekse taalen letterkunde

28.926

Wijbrands Fonds

Ondersteunen van de Universiteitsbibliotheek,
in het bijzonder de beschavingsgeschiedenis

1.417

77.454

Potgieter Fonds

Ondersteunen van de Universiteitsbibliotheek,
in het bijzonder de Potgieterbibliotheek

14.126

249.562

Rosenthal Fonds

Ondersteunen van de Universiteitsbibliotheek,
in het bijzonder de Bibliotheca Rosenthaliana

Kohnstamm Fonds

Faciliteren van onderwijskundig onderzoek

Isaac Roet Fonds

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

Sillem Fonds

Ondersteunen van de Universiteitsbibliotheek,
in het bijzonder geschiedkundige boeken

Reich Fonds

Verstrekken van reisbeurzen aan studenten Geneeskunde

E. en M. Blaauwfonds

Ondersteunen van publicaties over oogheelkunde

Fonds Van Beuningen van
Helsdingen

Verstrekken van reisbeurzen aan studenten Geneeskunde

Fonds Grevers

Ondersteunen van leerstoelgroep Anatomie en
Embryologie aan de Faculteit der Geneeskunde

Fonds Renat Acket

Ondersteunen van de afdeling Wijsbegeerte van de
Faculteit der Geesteswetenschappen

Fonds Stipriaan Luiscius

Verstrekken van reisbeurzen aan Joodse en protestantse
studenten Geneeskunde

42.333
22.812

426.083

4.191

52.958

745

27.344

4.600

96.737
319.004

1.750

62.119
19.187

2.400

74.685

650

26.996
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FONDSNAAM

VERKORTE BESCHRIJVING VAN
DOELSTELLING

UITKERING
IN 2014
(in euro)

STAND PER
31-12-2014
(in euro)

Fonds Tera van Benthem
Jutting

Ondersteunen van postdoctoraal onderzoek door
vrouwelijke biologen

1.905

21.143

Hartmans Fonds

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

10.993

82.993

Graeve Francken Fonds

Verstrekken van (groeps-)reisbeurzen

90.258

1.450.102

Verenigingsfonds AUV

Ondersteunen van de activiteiten van de Amsterdamse
Universiteits-Vereniging

Caspar van Baerle Fonds

Bevorderen van de samenwerking tussen UvA,
bedrijfsleven en maatschappij

Walter Hoogland Fonds

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

Spinoza Fonds

Bevorderen van de medische hulp en wetenschap

Herman de la Fontaine
Verweij Fonds

Ondersteunen van bijzondere leerstoel
'De wetenschap van het handschrift'

Fonds Europese Studies
Fonds Bijzondere Leerstoelen

152.813
10.000

11.935

5.000

182.437

125.655

4.393.725

28.873

20.871

Ondersteunen van de jaarlijkse scriptieprijs voor
studenten Europese Studies

800

53.245

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

645

530.325

Knottenbeltfonds

Verstrekken van reisbeurzen aan mannelijke studenten

5.400

116.381

Paul F. van der Heijden Fonds

Ondersteunen van onderzoek op het gebied van
mensenrechten

5.000

154.768

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

16.190

Frankvoort-Van der Meer
Fonds

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

39.466

Edwin Bouwfonds

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

60.081

Fonds Conrat-BakkenhovenPeletier

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

Bestuursfonds Projecten

8.300

164.993

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

23.755

445.757

Bestuursfonds Universitaire
Faciliteiten

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

11.500

156.958

Ribbink-Van den Hoek
Familiefonds

Bevorderen van de wetenschapsbeoefening en het
studentenleven

27.995

379

Reesink Fonds

Bevorderen van het studentenleven en de -sport

20.000

25.009

Fonds Artisbibliotheek

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

2.050

38.591

Fonds Volkert van der Willigen

Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de
Astroparticle Physics en Ecologie

6.000

60.121

Fonds Studentenuitwisseling
ASC/AVSV

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

Schreurs-Kniesmeijer Fonds

Bevorderen van onderwijs en onderzoek van Geschiedenis

Promotiefonds Voortgezet
Onderwijs

Ondersteunen van docenten middelbare scholen bij de
afronding van hun promotieonderzoek

AUF Jaarfonds

Alumni jaarfonds ten behoeve van de wetenschapsbeoefening en het studentenleven

Henri J. Diesbergenfonds

Bevorderen van onderwijs en onderzoek van Economie/
Demografie

15.706
1.919

35.506
282.443

151.200

18.974
44.528
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De accountant heeft een
goedkeurende controleverklaring
afgegeven met betrekking tot de
jaarrekening 2014.
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FINANCIEEL OVERZICHT

—
BALANS PER 31 DECEMBER
ACTIVA
* Effecten
* Vorderingen
* Liquide middelen

(in euro)

2014

2013

12.548.518

11.139.531

91.753

201.278

2.266.828

2.479.206

Totaal vlottende activa

14.907.099

13.820.015

Totaal activa

14.907.099

13.820.015

PASSIVA
Eigen vermogen
* Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

14.241.345

13.318.446
14.241.345

13.318.446

665.754

501.569

14.907.099

13.820.015

—
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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(in euro)

BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLINGEN

2014

2013

957.594

618.490

957.594

618.490

* Beleggingsopbrengsten

245.470

207.350

* Koersresultaat

903.619

727.160

(62.353)

(52.740)

Baten uit eigen fondsenwerving
* Giften en door vrijval vrijkomende toekenningen

Resultaat beleggingen

* Kosten effecten
Totaal beschikbaar voor doelstellingen

1.086.736

881.770

2.044.330

1.500.260

1.006.835

696.094

114.596

59.157
568

114.596

59.157

1.121.431

755.251

922.899

745.009

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Uitkeringen
Kosten van de eigen organisatie
* Overige bedrijfslasten
* Financiële baten en lasten
Totaal besteed aan doelstellingen
Saldo van baten en lasten
* Ten gunste (laste) van de bestemmingsfondsen

—

KERNCIJFERS
(in euro x 1.000)

2014

2013

2012

2011

2010

Eigen Vermogen

14.241

13.318

12.573

10.918

11.108

Effecten

12.549

11.140

9.460

8.236

9.866

Uitkeringen

1.007

696

408

630

474

Giften*

958

618

997

964

764

Beleggingsopbrengsten

245

207

405

302

282

Totale kosten

115

59

57

66

57

Saldo van baten en lasten

923

745

1.665

(190)

963

* Giften en door vrijval vrijkomende toekenningen

COLOFON
Stichting Amsterdams
Universiteitsfonds
Website: www.auf.nl
E-mail: universiteitsfonds @uva.nl
Telefoon: 020-525 2138
Bezoekadres: Spui 21, Amsterdam
Postadres: Postbus 94325,
1090 GH Amsterdam
IBAN: NL24ABNA0453215653
BIC: ABNANL2A
RSIN: 8072.09.259

—
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