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HET AMSTERDAMS
UNIVERSITEITSFONDS
IN CIJFERS
31-12
2014

De Bibliotheek Bijzondere Collecties van de UvA is een van de begunstigden van het Amsterdams Universiteitsfonds.

JAARVERSLAG 2015
De Universiteit van Amsterdam is een moderne
universiteit met een rijke geschiedenis, die teruggaat
tot 1632. Haar unieke positie is mede te danken aan
donateurs van het Amsterdams Universiteitsfonds.
De Universiteit van Amsterdam (UvA) behoort tot de meest vooraanstaande
onderzoeksuniversiteiten in Europa en vormt een intellectueel knooppunt in
de wereld: nauw verbonden met Amsterdam én internationaal toonaangevend.
Donateurs van het Amsterdams Universiteitsfonds maken extra voorzieningen
mogelijk voor wetenschappers en studenten van de UvA. Zo leveren zij een
bijdrage aan de verdieping en verbreding van onderzoek en het behoud
en de ontsluiting van kwetsbaar academisch-cultureel erfgoed. Dankzij
hen worden bovendien subsidies en beurzen verstrekt voor onderwijs en
studentenactiviteiten. Ook financiert het universiteitsfonds bijzondere
leerstoelen, diverse prijzen en andere projecten. Veel van deze voorzieningen
zouden zonder steun van donateurs geen doorgang vinden. Zo dragen zij eraan
bij dat de UvA een universiteit van uitstekende kwaliteit blijft.
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VERMOGEN VAN
HET AMSTERDAMS
UNIVERSITEITSFONDS

€ 14.241.345

31-12
2015

VERMOGEN VAN
HET AMSTERDAMS
UNIVERSITEITSFONDS*

€ 15.333.517

INKOMSTEN UIT
FONDSENWERVING

RESULTAAT
BELEGGINGEN

€ 2.920.004

€ 669.340

‘IK VIND HET BELANGRIJK OM BETROKKEN TE
BLIJVEN BIJ TOEKOMSTIG ONDERZOEK EN PROJECTEN
TE STEUNEN DIE VOOR DE WETENSCHAP EN DE
MAATSCHAPPIJ BELANGRIJK ZIJN’**

BESTEED AAN
TOEKENNINGEN***

KOSTEN

€ 1.033.207

€ 77.021

1

ONTVANGEN
NALATENSCHAP

2.168

DONATEURS

(ONDERVERDEELD
IN TWEE FONDSEN
OP NAAM)
*	Meerjarige verplichtingen zijn afgetrokken van het vermogen, conform de richtlijn voor fondsenwervende instellingen van de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
** Citaten zonder naamsvermelding in dit jaarverslag zijn afkomstig van donateurs in een geanonimiseerd alumnionderzoek.
*** Inclusief vrijval en meerjarige verplichtingen.
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INKOMSTEN VAN HET FONDS

JAARFONDS

INKOMSTEN UIT FONDSENWERVING

Via het Jaarfonds dragen vele donateurs met kleinere giften bij aan speciale projecten op het
gebied van academisch-cultureel erfgoed, onderzoek, beurzen en studentenactiviteiten. Binnen
ieder van deze vier categorieën wordt jaarlijks een specifiek project voor de campagne
geselecteerd. Donateurs kunnen hun gift bestemmen voor een bepaalde categorie, of hun gift
laten verdelen over de vier categorieën.

Het Amsterdams Universiteitsfonds ontvangt in 2015 steun van 2.168 donateurs. Zij steunen het
fonds met giften aan het Jaarfonds ( 187.856 euro), het Groeifonds (94.730 euro), bestaande
Fondsen op Naam (770.714 euro) en nieuwe Fondsen op Naam (1.841.704 euro). De totale inkomsten bedragen 2.920.004 euro.

INKOMSTEN JAARFONDS € 187.856

‘ALS ALUMNUS VOEL IK EEN BEPAALDE
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE UNIVERSITEIT
WAAR IK HEB KUNNEN STUDEREN’

GROEIFONDS

€ 94.730

JAARFONDS

Restauratie boeken Artisbibliotheek
ACADEMISCH-CULTUREEL
ERFGOED

Digitalisering 100.000 boeken
van voor 1874
ONDERZOEK

€ 187.856

€ 62.521

€ 42.730

Amsterdam Excellence Scholarships
BEURZEN

Dag van de Amsterdamse student
STUDENTENACTIVITEITEN

€ 51.521

€ 31.084

BESTAANDE
FONDSEN OP NAAM

NIEUWE FONDSEN
OP NAAM

€ 770.714

€ 1.841.704

‘TIJDENS MIJN STUDIE HEB IK EEN BEURS VAN HET
FONDS ONTVANGEN VOOR EEN STAGE IN HET
BUITENLAND. NU IK ALUMNUS BEN, VIND IK HET
NIET MEER DAN NORMAAL OM ANDERE STUDENTEN
DEZELFDE KANSEN TE BIEDEN’
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Grootste gift
€ 5.600

Gemiddelde gift
€ 92,90

Aantal donateurs
Jaarfonds
2.022

Aantal doorlopende
giften
1229
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GROEIFONDS

HISTORISCHE DATACOLLECTIES
De historische datacollecties vormen een
onderdeel van de Bijzondere Collecties en de
Universiteitsbibliotheek. Via het Groeifonds
komt 5.000 euro binnen voor dit doel.

Het Groeifonds is een overkoepelend fonds voor geoormerkte giften. Donateurs die een specifiek
doel voor ogen hebben, maar niet een apart Fonds op Naam kunnen of willen instellen, kunnen
met hun schenking bijdragen aan het Groeifonds.

INKOMSTEN GROEIFONDS € 94.730
BEVORDERING NEDERLANDSCARAÏBISCHE LETTEREN
De leerstoel Nederlands-Caraïbische Letteren
richt zich op het bevorderen van onderzoek
naar de geschiedenis en cultuur van Suriname
en West-Indië. In 2015 komt via het Groeifonds 21.590 euro binnen voor dit doel.
SPUI 25
Academisch-cultureel centrum SPUI25
gebruikt het Groeifonds om bijdragen van
vrienden te ontvangen. In 2015 komt
895 euro voor SPUI25 binnen.

SWEELINCKORKEST
Het UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck bestaat uit
tachtig enthousiaste studenten die naast hun
studie op hoog niveau muziek maken.
Het orkest geeft elk jaar diverse concerten op
toplocaties als het Concertgebouw. Dit jaar is
via het Groeifonds 385 euro bijeengebracht.

FONDSEN OP NAAM
Het Amsterdams Universiteitsfonds beheert naast het Jaarfonds en het Groeifonds nog 67 Fondsen
op Naam. Een Fonds op Naam is een deelfonds dat een specifiek doel ondersteunt, waarmee particulieren en bedrijven zich langdurig verbinden aan de wetenschap en/of het onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam. In 2015 zijn vijf nieuwe Fondsen op Naam ingesteld.

JAN VAN LUXEMBURG PRIJZEN
Het programma dat is geïnitieerd ter nagedachtenis aan literatuurwetenschapper Jan van
Luxemburg is gericht op het bevorderen en
delen van het leesplezier. Voor dit programma
is 56 euro bijeengebracht.
AMSTERDAM EXCELLENCE
SCHOLARSHIPS
De Amsterdam Excellence Scholarships zijn
beurzen die uitzonderlijk getalenteerde studenten van buiten de Europese Unie in staat stellen een masteropleiding aan de UvA te volgen.
Dit jaar is via het Groeifonds een bedrag van
64.704 euro bijeengebracht voor deze
studiebeurzen voor internationaal talent.
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ALGEMEEN
Voor algemene projecten wordt 1.000 euro
bijeengebracht.

1868

PAUL SCHOLTEN PROJECT
Het Paul Scholten Project richt zich op het
digitaal beschikbaar maken van de werken van
Paul Scholten, voormalig hoogleraar Burgerlijk
recht en de wijsbegeerte van het recht. Dit jaar
komt er 1.100 euro binnen voor dit doel.

Een Fonds op Naam instellen kan met een
bedrag vanaf 30.000 euro, indien het vermogen geheel mag worden besteed aan het beoogde doel. Als alleen het rendement mag
worden gebruikt voor uitkeringen, geldt een
ondergrens van 50.000 euro. Veel van de
Fondsen op Naam staan open voor giften
van derden.

Het oudste Fonds op Naam is het Wilmerink-Van Beeck Vollenhoven Fonds. Het
fonds Van Beeck Vollenhoven is voortgekomen uit de nalatenschap van dr. H. van
Beeck Vollenhoven, koopman, politicus en
curator van het Athenaeum Illustre. Dit
fonds is opgericht in 1868 en in 1996 door
de gemeente Amsterdam overgedragen aan
het universiteitsfonds. In 2002 is het samengevoegd met het Wilmerink Fonds.
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NIEUWE FONDSEN OP NAAM
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IN 2015 ZIJN ER
NIEUWE FONDSEN
OP NAAM INGESTELD

PROF. DR.
D. BRÜLL FONDS
Ondersteunen en bevorderen
van (promotie)onderzoek in
het (formele) belastingrecht
dan wel op fiscaal-sociologisch
gebied aan de Universiteit van
Amsterdam.
FONDS IS INGESTELD
VOOR EEN
NALATENSCHAP

WIM CROUWEL FONDS
Ondersteunen van collectie
vorming, beheer en (digitale)
ontsluiting van collecties
grafische vormgeving en
typografie door de Bijzondere
Collecties van de Universiteit
van Amsterdam en bevorderen
van onderwijs en onderzoek
rondom en presentatie van
deze collecties.
GESTORT

€ 22.000

Uit de nalatenschap van
mevrouw Trudie VervoortJaarsma (foto) zijn twee
Fondsen op Naam ingesteld: het
Mr. Julia Henriëtte JaarsmaAdolfs Fonds en het Madeleine
Julie Vervoort Fonds.

PROF. V.
HALBERSTADT FONDS
Verstrekken van studiereis
beurzen aan promovendi
Economie.

GESTORT

€ 904.852
MADELEINE JULIE
VERVOORT FONDS
Verlenen van reisbeurzen
aan studenten die hun studie
aan het afronden zijn en aan
promovendi. De reizen dienen
in principe van korte duur
te zijn.

GESTORT

€ 10.000
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MR. JULIA HENRIËTTE
JAARSMA-ADOLFS
FONDS
Verlenen van studiebeurzen/
ondersteuningen aan
veelbelovende studenten of
studenten die zich in de
eindfase van hun studie
bevinden en aan promovendi.
Vanuit het fonds wordt ook
subsidie verleend voor
wetenschappelijk onderzoek,
met name aan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid.

GESTORT

€ 904.852

RESULTAAT BELEGGINGEN
Het vermogen van het Amsterdams Universiteitsfonds
wordt belegd. Het rendement op dit vermogen bedraagt
in 2015 € 669.340.

BELEGGINGSRESULTAAT € 669.340

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.
Het Amsterdams Universiteitsfonds maakt
gebruik van de diensten van Triodos Mees
Pierson, een joint venture van ABN AMRO

MeesPierson en Triodos, dat jarenlange ervaring heeft in de selectie van duurzame aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Duurzaam beleggen stimuleert bedrijven om
duurzamer te gaan werken. Veel bedrijven
ondernemen daadwerkelijk actie onder druk
van duurzame beleggers. Het vermogen van
het universiteitsfonds wordt via deze portefeuille niet belegd in bedrijven die betrokken
zijn bij niet-duurzame producten en processen
zoals tabaksartikelen, wapens, kinderarbeid en
dierproeven voor niet-medische toepassingen.

‘IK WIL BETROKKEN BLIJVEN
BIJ TOEKOMSTIG ONDERZOEK EN PROJECTEN
STEUNEN DIE VOOR DE WETENSCHAP EN DE
MAATSCHAPPIJ BELANGRIJK ZIJN’
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BESTEED AAN TOEKENNINGEN
Totaalbedrag*

€ 1.033.207

445

begunstigden
ONDERZOEK

ACADEMISCH-CULTUREEL ERFGOED
Academisch-cultureel erfgoed heeft een grote toegevoegde
waarde voor universitair onderwijs en onderzoek en bovendien
voor de maatschappij. Voorwaarde is dat de collecties
toegankelijk zijn voor studenten, onderzoekers én publiek.

Totaalbedrag

Aantal projecten

Totaalbedrag

Aantal projecten

€ 203.096

16

€ 468.134

25

ENKELE VOORBEELDEN

ENKELE VOORBEELDEN

Het DWDD Pop-Up Museum strijkt, met
steun van het universiteitsfonds, neer in het
Allard Pierson Museum. De tentoonstelling
wordt samengesteld door gasten van het populaire televisieprogramma De Wereld Draait
Door en trekt veel publiek.

De Artis Bibliotheek ontvangt steun om vijfduizend boeken te restaureren. De collectie van
deze negentiende-eeuwse galerijbibliotheek telt
vele bijzondere natuurhistorische werken.

‘Met deze steun kunnen onze restauratoren de boeken
van de Artis Bibliotheek herstellen en kunnen we
dit materiaal ook voor de toekomst behouden.
Het restauratiewerk is hard nodig omdat wij – tot onze
vreugde – merken dat onze collectie steeds vaker wordt
geraadpleegd voor onderwijs en onderzoek.
Voor presentaties, colleges en onderzoek moeten de
boeken vanzelfsprekend in goede staat zijn.’
HANS MULDER, CONSERVATOR ARTIS BIBLIOTHEEK
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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. Steun vanuit
het Amsterdams Universiteitsfonds maakt allerlei projecten mogelijk en draagt
eraan bij dat wetenschappers beschikken over de beste voorzieningen.

* Inclusief vrijval en meerjarige verplichtingen

Mensa Nederland, de vereniging voor mensen
die bovengemiddeld slim zijn, organiseert in
samenwerking met de UvA de SlimmerIQuiz.
De quiz vindt plaats in de Aula aan het Singel.

De Universiteitsbibliotheek ontvangt een subsidie voor het project met Google en de Konin
klijke Bibliotheek waarbij 100.000 boeken en
tijdschriften uit de UvA-bibliotheekcollecties
van vóór 1874 worden gedigitaliseerd.

‘Als al die boeken gedigitaliseerd zijn,
vergemakkelijkt dat ons onderzoek naar vierhonderd
jaar cultuur in Amsterdam. We hebben de beschikking
over allerlei slimme zoekmachines waarmee we snel en
gericht alle gepubliceerde en ongepubliceerde bronnen
uit het archief, zoals historische pamfletten,
kunnen doorzoeken. Alle gegevens in die boeken
zijn duurzaam opgeslagen voor de toekomst en voor
iedereen toegankelijk.’
JULIA NOORDEGRAAF, HOOGLERAAR DIGITAAL ERFGOED
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STUDENTENVOORZIENINGEN

BEURZEN

De studietijd is naast een academische ook een persoonlijke ontdekkingsreis. De
ontwikkeling buiten de collegebanken draagt daaraan bij. Daarom ondersteunt het
universiteitsfonds initiatieven die het studentenleven en de persoonlijke ontwikkeling
verrijken. De subsidies zijn bedoeld voor projecten die niet betaald kunnen worden
vanuit de reguliere universitaire financiering.

Het Amsterdams Universiteitsfonds stelt de huidige generatie studenten in staat
met een reisbeurs haar grenzen te verleggen en zich voor te bereiden op een steeds
internationaler geöriënteerde samenleving. Ook draagt het universiteitsfonds
bij aan de Amsterdam Excellence Scholarships voor buitenlandse studenten.
Incidenteel wordt een aanvullende studiebeurs verstrekt.

Totaalbedrag

Aantal projecten

Totaalbedrag

Aantal projecten

€ 46.281

23

€ 341.738

351

ENKELE VOORBEELDEN

AANVULLENDE STUDIEBEURZEN

ASVA Studentenunie organiseert de
StuKaFest krijgt subsidie voor het organiseren
Dag van de Amsterdamse Student, waarop
van het Amsterdamse studentenkamerfestival.
Amsterdammers kennis kunnen maken met het
studentenleven.

21 UvA-studenten hebben een aanvullende studiebeurs ontvangen, de totale waarde van deze
beurzen bedraagt 52.742 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.

‘Door ons te steunen heeft u niet alleen bijgedragen
aan een prachtig festival, maar ook aan de
cultuurparticipatie van de Amsterdamse student.
Nergens komen studenten en cultuur op zo’n
persoonlijke wijze samen. Ook draagt u bij aan de
ontwikkeling van een grote groep artiesten: voor velen
is Stukafest namelijk een springplank naar grotere
festivals.’
FELIX WELSINK, PENNINGMEESTER STICHTING
STUKAFEST AMSTERDAM

AMSTERDAM EXCELLENCE SCHOLARSHIPS
Zeventien 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. Drie van deze beurzen worden gefinancierd door het
universiteitsfonds.
De uit Turkije afkomstige Çisem Gürel kan dankzij een
Amsterdam Excellence Scholarship aan de UvA studeren.
Zij volgt de onderzoeksmaster Child Development and Education en begint daarna aan een promotietraject. Gürel: ‘Deze
beurs geeft mij de kans om aan de UvA te studeren en mijn
dromen te verwezenlijken.’

VOLKERT VAN DER WILLIGENBEURS
De Volkert van der Willigenbeurs stelt jonge onderzoekers in staat een stimulerende studiereis te
maken en onderzoek te doen. Fee Smulders krijgt de beurs voor het onderzoekgebied Ecologie.
Jakob van den Eijnden ontvangt de beurs voor onderzoek op het gebied van de Astroparticle
Physics. Beide beurzen zijn 3.000 euro groot.
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INDIVIDUELE STUDIEREIZEN
Studie, stage of veldwerk brengt UvA-studenten naar alle uithoeken van de
wereld. Reisbeurzen zijn – afhankelijk van reisduur en bestemming – tussen
400 en 650 euro groot. Dit jaar ontvangen 299 studenten een reisbeurs. In totaal
verstrekt het fonds voor 160.650 euro aan individuele reisbeurzen

AZIË
36 studenten
Eva Lekkerkerker 
studeert een semester
aan de Yonsei University
in Seoul, Zuid-Korea.

EUROPA

NOORD-AMERIKA
151 studenten
Daan Koopmans studeert 
een semester aan de
Wilfrid Laurier University
in Waterloo, Canada.

ZUID-AMERIKA
24 studenten
Ina Paredis gaat een
semester naar de
Pontificia Universidad
Católica de Chile in
Santiago, Chili.

14

AFRIKA
19 studenten
Roos Hogerzeil
studeert aan de
Stellenbosch
University in
Zuid Afrika.

OCEANIË
43 studenten
Louis Leestemaker g
 aat
naar de U
 niversity of
Melbourne in Australië.
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GAATJES VULLEN EN
POETSLES OP OMETEPE
Ieder half jaar reizen studenten Tandheelkunde af naar het
Nicaraguaanse eiland Ometepe om onderzoek te doen naar de
overleving van melkkiezen na behandeling van gaatjes. In 2015 gaat
ook Noor Toxopeus met een reisbeurs op pad.
‘Op Ometepe hebben wij op vier basisscholen kinderen onderzocht in de leeftijd van zes tot tien
jaar. Alle kinderen in deze leeftijdscategorie kregen een tandenborstel, poetsinstructies en voedingsadvies. Van de 265 kinderen die wij controleerden, moesten we er 78 behandelen vanwege
cariës. De behandeling is gericht op het behoud van de kiezen en wordt uitgevoerd zonder boor
of verdoving. Bij negentien kinderen moesten één of meer elementen getrokken worden. Bij de
extracties werden we begeleid door de lokale tandarts.
In mijn onderzoek vergeleek ik voor verschillende behandelingen de pijn die een kind ervaart
vlak voor, direct na en vier tot zes weken na de behandeling. Ook onderzocht ik of de pijn
afhankelijk is van degene die de behandeling uitvoert en de duur ervan. De uitkomsten van dit
onderzoek dragen bij aan een grootschalig onderzoek naar de beste minimale interventietechniek bij de behandeling van cariës bij melkkiezen. Voor landen waar medische en tandheelkundige zorg niet ruim voorhanden zijn, armoede heerst en elektriciteit en stromend water geen
gemeengoed zijn, is de uitkomst van het onderzoek van grote waarde.’

OVERIGE TOEKENNINGEN
In de categorie overige toekenningen vallen onder meer bijzondere leerstoelen
die door het Amsterdams Universiteitsfonds zijn ingesteld en diverse prijzen die
het fonds beheert.

Totaalbedrag

€ 81.028
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 bijzondere leerstoelen ingesteld.

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

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.

€ 47.500

€ 17.123 EURO

GROEPSREIZEN
Een bijdrage van het Amsterdams Universiteitsfonds stelt 29 studieverenigingen
in staat om in 2015 op studiereis te gaan. De reizen gaan onder meer naar
Denemarken, Duitsland, Georgië, Groot-Brittannië, Hongarije, Oostenrijk,
Polen, Spanje, Turkije en Zweden. Het Amsterdams Universiteitsfonds steunt
de studiegroepsreizen met in totaal 24.422 euro.

Studievereniging GAOS reist naar Polen om
de kennis van studenten Aardwetenschappen
te verbreden. Tijdens deze twaalfdaagse reis
bezoeken zij interessante bezienswaardigheden
op het gebied van geologie, ecologie en geomorfologie.
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GESCHIEDTHEORIE EN GESCHIEDENIS VAN
DE GESCHIEDSCHRIJVING
(ROMEIN-LEERSTOEL)
bekleed door de heer prof. dr. Wyger Velema.

INVLOED VAN ROMEINS RECHT
OP VERSCHILLENDE EUROPESE
RECHTSSTELSELS (CONRAT-LEERSTOEL)

bekleed door de heer prof. dr. Rick Verhagen.

€ 2.000
HOGE-ENERGIE-EMISSIE VAN
MELWEGSTELSELS
bekleed door de heer
prof. dr. Marat Gilfanov.

€ 3.355

MARIENE MICROBIOLOGIE
bekleed door de heer
prof. dr. Lucas Stal.

AMSTERDAM-CHINA
LOGIC CHAIR

bekleed door mevrouw
prof. dr. Fenrong Liu.

€ 3.000
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BESTUUR
PRIJZEN

Het bestuur beheert de toevertrouwde vermogens, beoordeelt subsidieaanvragen en verstrekt
subsidies en beurzen voor projecten op de gebieden onderwijs, onderzoek, studentenactiviteiten
en erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor
het werven van nieuwe fondsen.

SAMENSTELLING BESTUUR EN DIRECTIE

AUV-SCRIPTIEPRIJS

H.K. NIEUWENHUIS-

ISAAC ROET PRIJS

EUROPESE STUDIES

SCRIPTIEPRIJS

De beste afstudeerscriptie van
de opleiding Europese studies
wordt elk jaar beloond met de
AUV-scriptieprijs Europese
studies.
Marije Notenboom wint de
prijs van 800 euro met haar
scriptie ‘Nauwere Samenwerking in de Europese Unie: Een
analyse van de functionaliteit
en politieke wenselijkheid van
artikel 20 EU-Verdrag’.

Jaarlijks worden er twee scripties beloond met de H.K.
Nieuwenhuisprijs van 1.125
euro. Een prijs gaat naar de
schrijver van de beste economische scriptie, de andere prijs
is voor de schrijver van de
beste bedrijfskundige scriptie.
Cara Ebert (master Economics) wint de prijs met haar
scriptie ‘Nature or Nurture:
evidence from Indonesia’.
Joep Lustenhouwer (master
Econometrics) wint de prijs
met de scriptie ‘Inflation Targeting under Heterogeneous
Expectations’.

De Isaac Roet Prijs wordt
toegekend aan een student of
alumnus van de Amsterdam
Business School die met zijn
of haar projectplan de overtuigingen van Isaac Roet uitdraagt. 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.
Jason Weller wint met zijn
‘Fietsproject’ de Isaac Roet
Prijs 2015 ter waarde van
5.000 euro. Hij stuurt Nederlandse fietsen naar Ghana,
waar ze via het Village Bicycle
Project worden gedistribueerd
in landelijke gemeenschappen.
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Per 31 december 2015
Mevrouw mr. M.M. Ulrici B.A. (voorzitter)
Mevrouw drs. A. Vermeer-Janse RA (penningmeester)
Mevrouw prof. dr. M. de Visser (lid)
De heer prof. dr. K.J.F. Gaemers (lid)
De heer jhr. drs. J. Six (lid)
De heer prof. dr. J.C. Kennedy
Mevrouw C.E. Wever (gevolmachtigd directeur)
De heer drs. R. de Bois (ambtelijk secretaris)
* Herbenoeming voor een periode van drie jaar is mogelijk

Datum van aftreden
18-10-2016*
01-01-2018
30-12-2015
01-03-2016
01-07-2017*
09-10-2018*

Ik vind het belangrijk dat het Amsterdams
Universiteitsfonds studenten ondersteunt bij
de ontwikkeling van hun talenten. Daarnaast
werft het fonds voor bijzondere onderzoeks
projecten en het behoud van erfgoed. Voor deze
thema’s zet ik mij graag in!’
Michaëla Ulrici, voorzitter Amsterdams Universiteitsfonds

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 sindsdien in de universiteit een dankbare bestemming voor private schenkingen.
In 1889 zamelen alumni geld in voor de bouw van een nieuwe aula. Daarnaast richten zij de
Amsterdamse Universiteits-Vereniging op. De alumnivereniging beheert het verzamelde
vermogen en keert beurzen uit. In 1998 wordt Stichting AUV-Fonds opgericht om de vermogens
van de verschillende deelfondsen te beheren. In 2007 verandert deze stichting haar naam in
Stichting Amsterdams Universiteitsfonds en gaat zich actief richten op fondsenwerving.

19

Stichting Amsterdams Universiteitsfonds
bezoekadres: Spui 21, Amsterdam
postadres: 	Postbus 94325
1090 GH Amsterdam
telefoon:
020-525 2138
website:
www.auf.nl
e-mail:
universiteitsfonds@uva.nl
IBAN:
BIC:

NL24ABNA0453215653
ABNANL2A

RSIN:

8072.09.259

ONTWERP
Mattmo Creative

