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Voorwoord

Dit jaarverslag over 2007 is het eerste aparte jaarverslag van de Stichting Amsterdams Universiteitsfonds (AUF). Amsterdams Universiteitsfonds is de nieuwe naam van de stichting die
voorheen Stichting AUV-Fonds heette. Aan de naamswijziging is in 2007 een herstructurering
voorafgegaan. Over aard en doel van deze herstructurering leest u in de hoofdstukken 1 en
4. Verder vindt u in dit jaarverslag een overzicht van de activiteiten en de resultaten van het
AUF in 2007. Hoofdstuk 2 gaat over de fondsenwerving, in hoofdstuk 3 leest u over verstrekte subsidies en andere bestedingen door het AUF en in hoofdstuk 4 komt het fondsenbeheer aan de orde. Het financiële jaarverslag (hoofdstuk 6) van het fonds is gecontroleerd en
goedgekeurd door de accountantsdienst van de KasBank.
Het bestuur van het Amsterdams Universiteitsfonds constateert dat het fondsenpakket is verrijkt met nieuwe Fondsen op Naam en dat het vermogen is gegroeid. Mede daardoor kan het
AUF ook in 2007 weer een groot aantal studenten, studieverenigingen, onderzoekers en instituten ondersteunen bij de uitvoering van projecten die het studentenleven verrijken en de
wetenschapsbeoefening bevorderen. Jaarlijks besteedt het AUF ongeveer € 350.000 aan
zulke projecten. Een impressie van enkele begunstigden van door het AUF ondersteunde activiteiten treft u verderop in dit verslag aan.
In 2007 start voor de tweede keer de campagne AUF Jaarfonds, die in 2006 is geïnitieerd
door de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Amsterdamse UniversiteitsVereniging (AUV). Doel van de campagne is het actief verwerven van giften ten behoeve van
jaarlijks wisselende, specifieke en aansprekende projecten van de UvA, waarin de overheidsfinanciering niet voorziet. De revenuen van deze campagne worden door het AUF beheerd en
jaarlijks uitgekeerd aan de beoogde projecten. Met het AUF Jaarfonds wordt een oude
traditie van geven voor de wetenschap nieuw leven ingeblazen. Net als in 2006 zijn ook in
2007 de resultaten zeer bemoedigend.
De samenstelling van het stichtingsbestuur is in 2007 ongewijzigd gebleven.
Namens het bestuur van het Amsterdams Universiteitsfonds danken wij al diegenen die het
fonds in 2007 financieel of anderszins hebben ondersteund.
Jaap Zwemmer, voorzitter
Wim Koning, directeur

Koningin Beatrix ontvangt eerste exemplaar bijzondere_collecties; gesubsidieerd door Fonds Bijzondere Voorzieningen (zie ook pagina 26)

1 > Van AUV-Fonds
naar Amsterdams
Universiteitsfonds
In 1998 richt de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV)
de Stichting AUV-Fonds op, met als doel het vermogen te
beheren van de uit particuliere giften en legaten verkregen
fondsen. Uit deze fondsen worden subsidies en beurzen verstrekt voor onderwijs, onderzoek, studentenactiviteiten en
bijzondere projecten. In 2007 volgt een herstructurering van
de Stichting AUV-Fonds, waarbij de naam wijzigt in Stichting
Amsterdams Universiteitsfonds.
1.1 Historie en missie Amsterdams Universiteitsfonds
Nog voordat het Athenaeum Illustre, de
voorloper van de Universiteit van Amsterdam, wordt opgericht, zijn de eerste giften
een feit. Al in 1632 is de Universiteitsbibliotheek een dankbare bestemming voor private giften: geld, natuurlijk, maar vaker nog
privécollecties van verenigingen, oud-studenten en wetenschappers. Ook de vroegere
Aula van de UvA in de Oudemanhuispoort
komt tot stand dankzij particuliere giften. In

1889 houdt de universiteit een grote inzamelingsactie. Tabakshandelaar Rudolph
Lehmann schenkt 40.000 gulden, waarmee
de aula in één keer kan worden bekostigd.
Om het overgebleven geld te beheren,
wordt de Amsterdamse Universiteits-Vereniging opgericht. Naast het vermogen van de
vereniging worden in de loop der jaren ruim
veertig fondsen verkregen uit giften en legaten aan de gemeente Amsterdam, de UvA
en de AUV, alle ten behoeve van het studentenleven of de wetenschapsbeoefening aan
de UvA. Uit de revenuen worden subsidies
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Entree Agnietenkapel

en beurzen verstrekt voor onderwijs, onderzoek, studentenactiviteiten en bijzondere
projecten van de universiteit. AUV-vermogens en -fondsen worden vanaf 1998
beheerd door de Stichting AUV-Fonds, die
op 1 november 2007 wordt omgedoopt in
Stichting Amsterdams Universiteitsfonds. De
naamswijziging gaat gepaard met een ingrijpende statutenwijziging per 31 december
2007 (zie ook Hoofdstuk 4).
De herstructurering van het fonds wordt onder
meer noodzakelijk door de recente activiteiten
op het terrein van fondsenwerving. Eind 2006
wordt de eerste Jaarfondscampagne gelanceerd, in 2007 volgt de mogelijkheid een
Fonds op Naam te vestigen. Fondsenwerving
als actieve tak van sport, naast fondsenbeheer
en het doen van toekenningen uit deze fondsen, vereist een aangepaste organisatiestructuur, die gestalte krijgt in de Stichting Amsterdams Universiteitsfonds.
De missie van het nieuwe AUF 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 om bij te dragen aan de versterking
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van het unieke karakter van de UvA als universiteit die academische tradities hooghoudt en een broedplaats is voor nieuwe
ideeën en ontdekkingen.
In de nieuwe statuten van het AUF na de
herstructurering luidt de doelstelling als
volgt: de bevordering van de belangen van
de Universiteit van Amsterdam en allen die
bij de universiteit betrokken zijn, door:
I het werven en beheren van financiële middelen;
I het fungeren als bestuur of als beheerder
van andere fondsen met een met het doel
van de stichting goed verenigbaar doel;
I het besteden van ter beschikking staande
middelen zoals het verstrekken van reisbeurzen, beurzen en stipendia, subsidies, renteloze voorschotten, leningen en garanties;
I het instellen en onderhouden van leerstoelen;
I het instellen van prijzen.
Tot het doel behoort ook het verlenen van
steun aan de Amsterdamse Universiteits-Vereniging, waaraan het AUF zijn startkapitaal
ontleent. 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.

Beeld Minerva in tuin Oudemanhuispoort

1.2 Bestuursactiviteiten
In 2007 richt het bestuur van de stichting
zich op zijn kernactiviteiten:
(1) het beheren van de aan de stichting toevertrouwde vermogens (zie hoofdstuk 4);
(2) het beoordelen van subsidieaanvragen en
het verstrekken van subsidies en beurzen
voor onderwijs, onderzoek, studentenactiviteiten en bijzondere projecten van de Universiteit van Amsterdam (zie hoofdstuk 3);
(3) het werven van gelden door het voeren
van een Jaarfondscampagne en een campagne voor het vestigen van een Fonds op
Naam (zie hoofdstuk 2).
De financiële resultaten in 2007 zijn voor het
bestuur aanleiding het beleggingsbeleid
onveranderd te laten. Historische gegevens
laten zien dat het gevoerde beleid op de
lange termijn gunstig heeft uitgepakt. In
2007 behaalt de stichting een vermogenstoename van 2,52 procent. Gezien de turbulentie op de financiële markten in 2007
stemt dit resultaat tot tevredenheid.
Op het administratieve vlak wordt een aantal verbeteringsmaatregelen doorgevoerd.
Zo zijn de richtlijnen voor afhandeling van
subsidieverzoeken en de toe- en afwijzings-

criteria aangescherpt. Toegekende studiereisbeurzen worden vanaf 1 januari 2007
achteraf uitgekeerd, nadat het verslag van
de studiereis is ontvangen.
In 2006 zijn aan de UvA twee nieuwe bijzondere leerstoelen vanwege de stichting
ingesteld:
I voor de bijzondere leerstoel Rechtspluralisme aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt in 2007 een sollicitatieprocedure in gang gezet. Een benoeming wordt
verwacht in 2008. Vanwege de stichting is
mr. W. Haak lid van het curatorium;
I op de bijzondere leerstoel Mariene microbiologie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica wordt
in 2007 prof. dr. L.J. Stal benoemd. Vanwege de stichting is prof. dr. M. Scheffer lid
van het curatorium.
De beschikbare budgetten voor de verschillende deelfondsen, met inbegrip van de
budgetten voor studiereisbeurzen, worden
in 2007 opnieuw vastgesteld. Het bestuur
kan daardoor weer een groot aantal studentenreisbeurzen en subsidies voor activiteiten
van de UvA en aan de universiteit gelieerde
instellingen verstrekken. Een overzicht van
de bestedingen volgt in hoofdstuk 3.
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2 > Fondsenwerving in 2007

In november 2006 start het AUF de eerste Jaarfondscampagne, waarmee de oude traditie van geven voor de wetenschap nieuw leven wordt ingeblazen. Daarnaast ontwikkelt
het AUF in 2007 het programma Fonds op Naam.
2.1 Campagne Jaarfonds 2007
Eind 2006 lanceert het AUF de eerste editie
van de campagne AUF Jaarfonds. Het Jaarfonds biedt alumni en vrienden van de UvA
de mogelijkheid te doneren ten behoeve van
een specifiek project.
De vier projecten waaraan donateurs in
2007 kunnen geven, zijn:
I AUV-studentenreisbeurzen: reisbeurzen
voor talentvolle studenten waarmee zij een
deel van hun studie aan een buitenlandse
universiteit kunnen volgen of onderzoek
kunnen doen;
I AMMA-beurzen: beurzen die jonge onderzoekers en professionals uit ontwikkelingslanden in staat stellen een (deel van de eenjarige) Amsterdam Master’s in Medical
Anthropology te volgen;
I Bijzondere Collecties: een project ter
ondersteuning van de ontsluiting en digitali-

sering van zeldzame en waardevolle collecties;
I CREA: een project ter ondersteuning van
de activiteiten die de creatieve ontplooiing
van UvA studenten en -medewerkers bevorderen.
Ongeveer 30.000 van de 100.000 UvA-alumni
en -relaties ontvangen in november 2006 een
brief met het verzoek te doneren aan de Jaarfondsprojecten. De actie is succesvol: binnen
een maand heeft één procent van de aangeschreven alumni gedoneerd. In maart 2007
gaat een herinneringsmailing uit naar een
selectie van 9.000 alumni, met het verzoek
alsnog te doneren. Ook op deze mailing
wordt positief gereageerd. Uiteindelijk draagt
2,3 procent van de aangeschreven alumni bij
aan het Jaarfonds: 611 van de 30.000 aangeschreven alumni worden donateur. Een
gebruikelijke respons op een eerste fondsenwervingsactie ligt tussen de 1 en 3 procent.
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Vijf nieuwe Fondsen op Naam in 2007
Edwin Bouw-Fonds: opgericht door UvAalumnus dr. Edwin Bouw. Doel: de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek in
de economische geschiedenis, in het bijzonder die van bedrijven en bedrijfstakken, aan
de Universiteit van Amsterdam.
Walter Frankvoort-Fonds: opgericht door dr.
Walter Frankvoort, UvA-alumnus en voormalig medewerker van de UvA. Doel: de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek
in de scheikunde aan de Universiteit van
Amsterdam.
Judith Belinfante, hoofdconservator Bijzondere Collecties

Naar aanleiding van de Jaarfondscampagne
toont een tiental alumni bovendien interesse
in andere vormen van schenken, zoals het vestigen van een Fonds op Naam.

2.2 Programma Fonds op Naam
Voor donateurs die de wetenschapsbeoefening of het studentenleven aan de UvA op
een meer structurele wijze willen steunen,
wordt in 2007 het programma Fonds op
Naam ingericht. Een Fonds op Naam is een
apart deelfonds binnen het AUF, waarmee
een donateur onder de eigen of een gekozen andere naam voor langere duur een specifiek doel kan ondersteunen. Het doel
bepaalt de donateur zelf - in overleg met het
AUF. Met grotere bedragen - de minimuminleg bedraagt € 30.000 - is het bijvoorbeeld
mogelijk een bijzondere leerstoel of prijs in
te stellen. Tijdens de Universiteitsdag 2007,
de jaarlijkse dag voor en door alumni en
vrienden van de Universiteit van Amsterdam,
geeft het AUF met een nieuwe brochure
voor het eerst bekendheid aan de mogelijkheid een Fonds op Naam in te stellen. Uiteindelijk worden vijf nieuwe Fondsen op
Naam ingesteld.
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Frankvoort-Van der Meer Fonds: ingesteld
door Joop Frankvoort-Van der Meer, voormalig
bibliothecaris bij de Faculteit der Scheikunde
van de Universiteit van Amsterdam. Doel: de
ondersteuning van de Bibliotheek Bijzondere
Collecties van de UvA, in het bijzonder door
het beschikbaar stellen van middelen voor het
conserveren, uitbreiden en toegankelijk maken
van de collectie van de ‘Circus Bibliotheek’.

Echtpaar Frankvoort

Ribbink-Van den Hoek Familiefonds: opgericht door mr. Alexander Ribbink MBA en
drs. Nienke van den Hoek, beiden UvAalumnus. Doel: de bevordering van de groei
en bloei van de wetenschapsbeoefening en
het studentenleven aan de Universiteit van
Amsterdam en de belangen van allen die
daarbij betrokken zijn.
Reesink Fonds: opgericht door drs. Jaap Reesink, alumnus van de Universiteit van Amsterdam. Doel is de bevordering van het studentenleven aan de Universiteit van Amsterdam.
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2.3 Communicatie over fondsenwerving
Tegelijk met de eerste Jaarfondsmailing lanceert het AUF de website www.auf.nl. Deze
website biedt alumni en vrienden van de
UvA informatie over het AUF Jaarfonds, het
Fonds op Naam- en het nalatenschapprogramma. Geïnteresseerden worden gewezen
op de mogelijkheid online een donatie te
doen aan één van de Jaarfondsprojecten en
de brochure ‘Fonds op Naam’ aan te vragen.
SPUI, magazine voor alumni en vrienden van
de Universiteit van Amsterdam, besteedt in
drie opeenvolgende edities (22, 23 en 24)
aandacht aan de activiteiten en resultaten
van het Amsterdams Universiteitsfonds in
2007.

2.4 Fondsenwerving in cijfers
Het beheer van de binnengekomen donaties
ligt bij de Stichting Amsterdams Universiteitsfonds. Alle ontvangen donaties worden
volledig uitgekeerd aan de bestemde doelen, zonder aftrek van kosten. De campagnekosten van het AUF, groot € 52.789,50,
worden gedragen door de Universiteit van
Amsterdam.
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In totaal brengen donateurs van het AUF
€ 206.833,80 bij elkaar, door bij te dragen
aan het Jaarfonds of door een Fonds op
Naam te stichten. 611 donateurs doneren
samen € 56.833,72 aan de vier Jaarfondsprojecten. Daarbij kiezen 203 donateurs
ervoor om niet een specifiek project te steunen, maar de bijdrage ten goede te laten
komen aan alle projecten. Tien donateurs
gaan door middel van een lijfrenteschenking
een meerjarige verplichting aan. Vijf donateurs stellen een Fonds op Naam in, met een
gezamenlijke waarde van € 150.000. Drie
van deze fondsen worden opgebouwd door
lijfrenteschenkingen van € 6.000 per fonds
in vijf opeenvolgende jaren.

Kalenderjaar versus campagnejaar
In figuur 1 is te zien hoe de inkomsten van
het Jaarfonds zijn verdeeld. Doordat de Jaarfondscampagne 2007 al start in november
2006, worden de donaties ontvangen in de
periode november 2006 tot en met november 2007, het projectjaar van het Jaarfonds.
De donaties aan het Jaarfonds die binnenkomen in het kalenderjaar 2006 hebben een
gezamenlijke waarde van € 18.659,00. Dit
bedrag komt ten goede aan de inkomsten
van het campagnejaar 2007.
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Sacha de Boer steunde het Jaarfondsproject voor CREA

Van de totale opbrengst van het Jaarfonds
van € 56.833,72 is € 19.750,00 opgebracht
als lijfrenteschenking. Met ingang van 2007
ontvangt het Amsterdams Universiteitsfonds
gedurende vijf jaar een bedrag van € 3.950,00
uit deze lijfrenteschenkingen.
–––––––––––––––––––––––––––
AUV-reisbeurzen
–––––––––––––––––––––––––––
AMMA-beurzen
–––––––––––––––––––––––––––
Bijzondere Collecties
–––––––––––––––––––––––––––
CREA
–––––––––––––––––––––––––––
Alle projecten van het
AUF Jaarfonds in 2007
–––––––––––––––––––––––––––
Totaal
Figuur 1: opbrengst AUF Jaarfonds 2007
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–––––––––––
€ 4.632,00
–––––––––––
€ 6.227,50
–––––––––––
€ 16.239,17
–––––––––––
€ 1.743,33
–––––––––––

8%
11%

49%

29%

3%

Figuur 2: verdeling donaties over projecten AUF Jaarfonds 2007

€ 27.991,72
–––––––––––
€ 56.833,72

Edwin Bouw

––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––
Edwin Bouw-Fonds
€ 30.000
––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––
Walter Frankvoort-Fonds
€ 30.000
––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––
Joop Frankvoort- van der Meer Fonds € 30.000
––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––
Ribbink-Van den Hoek Familiefonds € 30.000
––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––
Reesink Fonds
€ 30.000
––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––
Subtotaal Fonds op Naam:
€ 150.000
Figuur 3: overzicht Fondsen op Naam 2007

Inkomsten AUF Jaarfonds
€ 56.833,72
––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––
Inkomsten Fonds op Naam
€ 150.000,00
––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––
Totaal AUF 2007
€ 206.833,80
Figuur 4: totale inkomsten Amsterdams Universiteitsfonds 2007
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3 > Uitkeringen

Het Amsterdams Universiteitsfonds keert in
2007 in totaal € 269.379 uit. Het grootste
deel van dit bedrag is besteed aan studentenreisbeurzen en projecten van studentenorganisaties en aan de UvA gelieerde instellingen (paragraaf 3.1). Over de bestedingen
uit de opbrengsten van het Jaarfonds wordt
gerapporteerd in paragraaf 3.2.

3.1 Subsidies voor projecten en
studentenreisbeurzen

Organisator
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Studentenvereniging AEGEE (Association des
Etats Généraux des Etudiants de l’Europe)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Centrum voor Holocaust- en Genocidestudies

Doel
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Conference about Climate Change

In 2007 steunt het AUF vijftien projecten van
studentenorganisaties en aan de UvA gelieerde instellingen met een totaalbedrag van
€ 17.675. Daarnaast wordt een subsidie van
€ 40.000 verleend aan de AUV voor verenigingsactiviteiten. Ter vergelijking: in 2006
werden veertien projecten ondersteund, voor
een totaalbedrag van € 11.800. De subsidie
aan de AUV bedroeg in 2006 ook € 40.000.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vier openbare lezingen Processes of
Mass Destruction
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CREA Orkest
Project Mahler II
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Faculteit der Geesteswetenschappen,
Congres Kabbalah and Modernity
leerstoelgroep Geschiedenis van de
hermetische filosofie en verwante stromingen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Groot Nederlands Studenten Kampioenschap 2007 GNSK 2007 te Amsterdam
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Opleiding Journalistiek en UvA Journalisten Kring
Symposium Papier, digitaal, multimediaal
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Faculteit der Geesteswetenschappen,
Studiedag Amerikanistiek
leerstoelgroep Amerikanistiek
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Natuurwetenschappelijke Studievereniging
Symposium Nanotechnologie
Amsterdam
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19

Jessica Cornelissen ontving een reisbeurs

Organisator
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nederlands Studentenkoor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stichting Tentoonstellinginitiatieven
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stichting Toneelgroep ‘Voor een stilstaande trein’
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stichting Wetenschappelijk Erfgoed

Doel
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Concertreeks Eine hektische Nachtmusik
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tentoonstelling Versneden en verbeeld
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Opvoering toneelstuk Jakob
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Publicatie bijzondere_collecties: naar een
nieuwe bibliotheek
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
United Nations International Student
UNISCA 2007-2008
Conference of Amsterdam
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prof. dr. D. van Dalen
Het Brouwer brieven editieproject
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CREA Musicalensemble
Opvoering Sweeney Todd
Figuur 5: toekenningen aan projecten in 2007

Het AUF verstrekt in 2007 uit diverse fondsen voor een bedrag van € 129.350 in totaal
188 individuele studiereisbeurzen aan studenten, aio’s en promovendi (onder wie 87
studenten via het Spinozafonds, zie daarover
paragraaf 3.3). In 2006 werden 255 vergelijkbare studiereisbeurzen uitgekeerd, waarvan 89 via het Spinozafonds.
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Daarnaast ondersteunt het AUF vijftien
groepsreizen van studenten, met gemiddeld
twintig deelnemers per reis. Daarmee is in
totaal € 10.100 gemoeid. In 2006 werden
twintig groepsreizen ondersteund voor een
totaalbedrag van € 10.900.

Faculteit der Geesteswetenschappen, Bungehuis

Organisator
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Studievereniging Convivio
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CREA Orkest
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Faculteit der Geesteswetenschappen, afdeling Geschiedenis, archeologie
en regiostudies
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling Psychologie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Financiële Studievereniging Amsterdam
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Studievereniging Groene Hart (Planologie)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stichting Historische Studiereizen Grand Tour (Geschiedenis)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Studievereniging Kleio (Geschiedenis)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Studievereniging Mercurius (Communicatiewetenschap)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Studievereniging Nieuwe Doelen (Theaterwetenschap)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Masterstudenten Museumstudies
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Studievereniging Ragtime (Muziekwetenschap)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Faculteit der Geesteswetenschappen, Griekse en Latijnse taal en cultuur
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vereniging Studenten Psychologie Amsterdam

Bestemming
––––––––––––––––––
Napels
––––––––––––––––––
Riga
––––––––––––––––––
Venetië
––––––––––––––––––
Marokko
––––––––––––––––––
Zuid-Afrika
––––––––––––––––––
Madrid
––––––––––––––––––
Georgië
––––––––––––––––––
Boedapest en Wenen
––––––––––––––––––
Boedapest
––––––––––––––––––
Wenen
––––––––––––––––––
Istanboel
––––––––––––––––––
Sint Petersburg
––––––––––––––––––
Kopenhagen
––––––––––––––––––
Rome en Campanië
––––––––––––––––––
Sofia

Figuur 6: door het AUF gesteunde groepsreizen in 2007
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Suzanne Hoeksema ontving een reisbeurs

3.2 Subsidies uit het Jaarfonds
In het campagnejaar van het Jaarfonds 2007
doneren 611 donateurs samen € 56.833,72
aan de vier Jaarfondsprojecten.

biodiversiteit. Boeve en Molleman streven
met hun onderzoek naar bescherming van
het regenwoud en een duurzame productie
van korstmossen, waar de lokale bevolking
baat bij heeft.

Studentenreisbeurzen: vijftien
studenten extra op pad

AMMA-beurzen: drie internationale
studenten naar zomercursus

Aan de Studentenreisbeurzen dragen 109
donateurs bij, die samen € 4.632,00 bijeenbrengen. Daarnaast ontvangt dit project nog
eens € 6.997,93 uit de bijdragen van donateurs die geen specifieke bestemming opgeven voor hun gift. Het totaalbedrag komt
daarmee op € 11.629,93.
Met deze opbrengst kunnen in 2007 vijftien
extra reisbeurzen worden toegekend aan
talentvolle studenten die een deel van de
studie in het buitenland volgen of onderzoek doen in een internationale context. Eén
van de begunstigden is Suzanne Hoeksema,
die met de aan haar toegekende beurs
onderzoek doet in Rwanda, voor haar masteropleiding Holocaust- en genocidestudies.
Twee anderen die dankzij de donateurs van
het AUF een reisbeurs ontvangen, zijn Sil
Boeve en Lucas Molleman. Deze masterstudenten General Biology verrichten hun
afstudeeronderzoek in het Western Ghatsgebergte in India, één van de hotspots voor

In totaal brengen 99 donateurs voor de
AMMA-beurzen een bedrag van € 6.227,50
bijeen. Uit de niet-geoormerkte donaties
volgt nog eens € 6.997,93, waarmee het
totaalbedrag komt op € 13.225,43.
In augustus 2007 organiseert de Amsterdam
Master’s in Medical Anthropology (AMMA) in
samenwerking met Amnesty International de
zomercursus ‘Medicine and Human Rights in
Cross-cultural Perspective. An Executive
Course in Medical Anthropology’. Centraal in
deze cursus staan culturele problemen die
van invloed zijn op de praktische toepassing
van mensenrechten op het gebied van
gezondheid. Doelgroep zijn studenten met
een medische, juridische of sociaalwetenschappelijke achtergrond en professionals op
het gebied van gezondheidszorg en mensenrechten, veelal afkomstig uit ontwikkelingslanden. Dankzij de donateurs van het AUF
kunnen drie extra buitenlandse studenten
deelnemen: Juvenal Bazilashe (Mozambique),
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Deelnemers zomercursus AMMA: Rebecca Gaseka, Nymia Pimentel Simbulan, Juvenal Bazilashe

Rebecca Gaseka (Oeganda) en Nymia Pimentel Simbulan (Filippijnen). Bovendien kunnen
in november en december 2007 Jane Banda
uit Zambia en Paschaline Stevens uit ZuidAfrika deelnemen aan de korte AMMA-cursus ‘Aids in the 21st Century’.

Rebecca Gaseka werkt bij het Uganda
Reproductive Health Bureau. ‘In Oeganda
maakt zo’n tachtig procent van de bevolking
gebruik van de diensten van traditionele
genezers. Het probleem is dat die vaak
medicijnen verstrekken waar mensen niet
beter van worden. In deze cursus heb ik
geleerd hoe ik traditionele genezers ervan
kan overtuigen dat ze het recht van hun
patiënten op goede geneesmiddelen in acht
moeten nemen. De uitwisseling van kennis
en ervaring tussen mensen uit verschillende
continenten is erg waardevol.’

Bijzondere Collecties: digitalisering en
ontsluiting unieke werken
Voor de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek brengen 162 donateurs €
16.239,17 bijeen. Met € 6.997,93 uit bijdragen van donateurs die geen specifiek project
als bestemming opgeven is in 2007

€ 23.237,10 beschikbaar voor de Bijzondere
Collecties, die een verzameling vormen van
meer dan duizend deelcollecties. Alles wat
zeldzaam, kwetsbaar of kostbaar is, wordt
hier bewaard. De unieke verzameling is vanaf
1578 bijeengebracht door aankopen, schenkingen en bruiklenen. Met de opbrengst uit
het AUF Jaarfonds worden diverse (delen uit
de) Bijzondere Collecties gedigitaliseerd en
voor een groter publiek ontsloten. Eén daarvan is een uniek handschrift van De bello Gallico van Julius Caesar, dat begin achttiende
eeuw aan de Universiteitsbibliotheek is
geschonken door koopman Jan Six.
Andere werken die mede dankzij de bijdrage
van donateurs konden worden gedigitaliseerd, zijn:
I C. Linnaeus, Systema naturae, sive Regna
tria naturae systematice proposita per classes, ordines, genera, & species. Leiden, T.
Haak & J.W. de Groot, 1735. Zeldzame eerste editie, gedrukt op zeven planovellen.
I Carolus Linnaeus, Hortus Cliffortianus.
Amsterdam, 1737. Zeldzaam, met de hand
gekleurd exemplaar.
I Maria Sybilla Meriaen, Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der
Surinaemsche insecten. Amsterdam, 1719.
Zeldzaam, met de hand gekleurd exemplaar,
in achttiende-eeuwse wapenband.
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CREA profiteert van giften Jaarfonds

P. Belon, La nature et diversité des poissons avec leurs pourtraicts représentez au
plus près du naturel. Parijs, Ch. Estienne,
1555. Zeldzaam met de hand ingekleurd
exemplaar van de Franse editie.

I

CREA: twee multimediacomputers en
beamer
Aan CREA, de culturele organisatie van de
Universiteit van Amsterdam, schenken 38
donateurs samen € 1.743,33. Daarnaast
ontvangt CREA € 6.997,93 aan niet geoormerkte donaties, waarmee het totaalbedrag
uitkomt op € 8.741,26.
CREA kan met de middelen die de AUFdonateurs opbrengen twee speciale multimediacomputers aanschaffen. Met deze
state of the art apparatuur kunnen studenten montagewerk verrichten tijdens de cursus video en multimedia. Ook kan er tekenen beeldhouwmateriaal worden aangeschaft, zoals ezels en beeldhouwblokken, en
gaat CREA over tot de aankoop van een
beamer, waarmee onder meer presentaties
en video’s kunnen worden geprojecteerd.
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3.3. Bijzondere leerstoelen
In 2007 wordt voor een totaalbedrag van €
7.000 aan onkostenvergoedingen uitgekeerd voor de bijzondere leerstoelen die zijn
gevestigd door de Amsterdamse Universiteits-Vereniging en voorheen de stichting
AUV-Fonds. De bezetting van deze leerstoelen is in 2007 als volgt:
I Romein-leerstoel: Geschiedenis van de
Geschiedschrijving en van de politieke
ideeën in de vroegmoderne tijd; prof. dr.
E.O.G. Haitsma Mulier (emeritaat per 9 juli
2007)
I Leerstoel Geschiedenis van de Rhetorica;
prof. dr. J.A.E. Bons
I Leerstoel Astrofysica; prof. dr. H.C. Spruit
I Conrat-Leerstoel: Invloed van het Romeins
Recht op de verschillende Europese rechtstelsels; prof. mr. C.J.H. Jansen
I Leerstoel Bronontsluiting; prof dr. J.G. Smit
(emeritaat per 2 december 2007)
I Leerstoel Mariene Microbiologie; prof. dr.
L.J. Stal (vanaf 1 april 2007)
I VandenEnde leerstoel: Cultureel ondernemerschap en cultureel management; prof.
dr. N.M. Wijnberg.

Spinoza

3.4. Spinozafonds, inclusief
Spinoza Leerstoel
Het Spinozafonds, ter bevordering van medische hulp en wetenschap, verleende in 2007
ondersteuning aan:
I buitenlandse onderzoeksstages (extracurriculaire wetenschappelijke stages, of
korte stages als onderdeel van een promotietraject), voor een totaalbedrag van
€ 3.400 (7 studenten en aio’s)
I congresbezoek in het buitenland, voor een
totaalbedrag van € 20.867 (32 studenten en
aio’s)
I buitenlandse wetenschappelijke stages van
studenten Geneeskunde, voor een totaalbedrag van € 19.200 (48 studenten)
I apparatuur voor het medisch onderwijs,
voor een totaalbedrag van € 20.000
I specifieke subsidieaanvragen voor onderzoek en stage Geneeskunde en Medische
informatiekunde waarvoor geen andere
bronnen aanwezig zijn, voor een totaalbedrag van € 6.600 (7 studenten)
I Spinoza Leerstoel (reservering € 25.000).
Over de besteding van het Spinozafonds
vraagt het bestuur jaarlijks advies aan de
Raad van Bestuur van het AMC. De coördinatie van de verstrekking van studiereisbeur-

zen vanuit dit fonds is in 2007 in handen
van het Bureau Internationale Betrekkingen
AMC. In het overleg tussen het bestuur van
de stichting en de Raad van Bestuur van het
AMC is afgesproken dat met ingang van
1 januari 2008 ook de toekenningen uit de
medische fondsen Reich Fonds en Fonds
Stipriaan Luiscius worden verzorgd door dit
AMC-bureau.
Voor de Spinoza Leerstoel worden in 2007
vier buitenlandse hoogleraren uitgenodigd.
De keuze voor de gasthoogleraren komt tot
stand op basis van een selectie uit een groot
aantal aanvragen vanuit afdelingen van het
Academisch Medisch Centrum. De vier gasthoogleraren in 2007 zijn:
I prof. dr. J.M. Goldstein
(Spinozalezing maart 2007)
I prof. dr. P. Shaw
(Spinozalezing september 2007)
I prof. dr. M. Joyner
(Spinozalezing oktober 2007)
I prof. dr. K. Khan
(Spinozalezing november 2007).
Behalve de Spinozalezingen verzorgen de
bezoekende hoogleraren activiteiten als masterclasses en gastcolleges voor studenten en/of
assistenten. Ook volgen bezoeken aan de
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medische zusterfaculteiten, waar de verzorgde lezingen hoog worden gewaardeerd.
Rond enkele gasten worden symposia georganiseerd. Verder zijn de gasthoogleraren, die
blijk geven van hun waardering voor het
wetenschappelijk beleid binnen het AMC en
voor het initiatief van de bijzondere leerstoel,
actief bij patiëntenbesprekingen en andere klinische activiteiten binnen en buiten het AMC.

3.5 Toekenningen uit overige
fondsen
Een bijzondere vermelding verdient het project Idioomwoordenboek Nederlands-Perzisch, dat met een subsidie uit het Caspar
van Baerle Fonds is gerealiseerd. In 2007
wordt het project afgerond, in 2008 verschijnt het door drs. A. Afkari geschreven
boek bij Amsterdam University Press.
Uit de overige fondsen die worden beheerd
door het AUF zijn de volgende bedragen uitgekeerd:
I uit het Gouda de Vries Studiefonds, speciaal bedoeld voor protestante studenten, krijgen drie studenten een studiereisbeurs, voor
een totaalbedrag van € 2.500; twee studenten ontvangen een studiebeurs, voor een
totaalbedrag van € 3.700
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I uit het Fonds Bijzondere Voorzieningen,
waaruit de rector magnificus van de UvA
toekenningen kan doen, wordt € 7.725 uitgekeerd voor de uitgave bijzondere_collecties: naar een nieuwe bibliotheek van de
Stichting Wetenschappelijk Erfgoed
I uit het Wilmerink-Van Beek Vollenhoven
Fonds, speciaal bedoeld voor studenten
Natuurwetenschappen, krijgen vijf studenten een studiereisbeurs, voor een totaalbedrag van € 3.550
I uit het Morpurgo Studiereisfonds Italië
worden in 2007 drie groepsreisbeurzen en
een individuele reisbeurs uitgekeerd, voor
een totaalbedrag van € 2.200
I uit het Wilhelm Brandtfonds, voor zeer
getalenteerde studenten, ontvangen drie
studenten een studiereisbeurs, voor een
totaalbedrag van € 2.100
I uit het Studiefonds Bakkenhoven/Conrat,
voor medewerkers en promovendi van de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, ontvangt
een promovendus een studiereisbeurs van
€ 1.000
I het Kohnstammfonds verleent voor een
totaalbedrag van € 8.286 subsidie aan het
SCO-Kohnstamm Instituut voor twaalf
medewerkers

Columbia University Law School in New York

I uit het Isaac Roet Fonds wordt in 2007
geen uitkering gedaan; de eerstvolgende
uitreiking van de Isaac Roet Prijs is in 2008
I uit het E. & M. Blaauw Fonds is € 3.718
toegekend voor publicaties op het gebied
van Oogheelkunde
I uit het Graeve Francken Fonds is in 2007
voor een totaalbedrag van € 51.500 uitgekeerd aan 69 individuele studiereisbeurzen
en zes groepsreizen
I uit het Peletierfonds, voor wetenschappelijke activiteiten op het gebied van de Rechtsgeleerdheid, wordt voor € 5.000 uitgekeerd
aan reisbeurzen voor zeven studenten
I uit het Verenigingsfonds AUV is € 20.000
uitgekeerd voor het project ‘Geschiedschrijving AUV’
I uit het Caspar van Baerlefonds is € 15.800
uitgekeerd voor het idioomwoordenboek
Nederlands-Perzisch, en € 20.000 voor het
project ‘Geschiedschrijving AUV’
I uit het Walter Hooglandfonds is € 5.000
uitgekeerd aan vier winnaars van de Science
Park-wedstrijd
I uit het Fonds Europese Studies is € 1.000
uitgekeerd voor de ES Scriptieprijs
I uit het Knottenbeltfonds is voor € 3.500
uitgekeerd aan vier studenten
I uit het Paul. F. van der Heijdenfonds is
€ 2.000 toegekend voor twee reisbeurzen

uit het Bestuursfonds Projecten is
€ 18.050 toegekend aan 14 groepsreizen
en diverse initiatieven van UvA-studenten en
-medewerkers
I uit het Bestuursfonds Universitaire Faciliteiten is de jaarlijkse subsidie van € 40.000 toegekend aan de AUV (voorheen geschiedde
de toekenning uit het vrije vermogen van de
Stichting AUV-Fonds).
I

3.6 Reisverslagen van
begunstigden
De volgende fragmenten komen uit verslagen van drie academische reizen die met
behulp van het Amsterdams Universiteitsfonds zijn gerealiseerd.

Het recht van Guantanomo Bay
Brechtje Vossenberg (1980, Internationaal
publiekrecht) ontvangt een reisbeurs uit het
Paul F. van der Heijdenfonds. Zij volgt een
aantal vakken op het gebied van mensenrechten en oorlogsrecht aan de Columbia
University Law School in New York.
‘Het vak “Jurisprudence Of War”, gedoceerd
door professor George P. Fletcher, gaat over
de ontwikkeling van het Amerikaanse (oorlogs)recht, en vooral het recht omtrent mili-

27

Kiev stadsgezicht

taire tribunalen. De eigenschappen van oorlog, oorlogsvoering en oorlogsrecht worden
uitgebreid behandeld: van de Amerikaanse
burgeroorlog, de Tweede Wereldoorlog en
de tribunalen van Neurenberg en Tokio tot
de huidige “War on Terror”. De discussies
tijdens de colleges zijn buitengewoon interessant, vooral door de diverse achtergronden van mijn medestudenten, onder wie een
“JAG officer”, een Israëlische “Supreme
Court clerk” en een Japanse openbaar aanklaagster. Professor Fletcher is ook kenner
van de Amerikaanse grondwet. Veel van de
vraagstukken die worden behandeld, worden ook toegespitst op de toepasbaarheid
van de Amerikaanse grondwet in uiteenlopende gevallen.
Nadat we de belangrijkste precedentstellende arresten hebben behandeld, komen
we bij de “War on Terror” van de regering
Bush en de netelige kwesties rondom gevangenen in Guantanomo Bay. Recente wetgeving, waaronder de beruchte “Military Commission Act” van 2006, komt uitgebreid aan
de orde, en cruciale zaken als Hamdan v.
Rumsfeld en Al Maari v. Wright passeren de
revue. De advocaat van Al Maari komt de
zaak op uitnodiging van Fletcher persoonlijk
met ons doornemen. Wat in deze jurisprudentiereeks vooral naar voren komt, is dat de
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Amerikaanse overheid zich in allerlei bochten
wringt om de wereld te overtuigen van de
rechtmatigheid van de situatie in Guantanomo Bay. Helaas worden de grote vraagstukken - zoals de toepasbaarheid van de
Amerikaanse grondwet op dat territorium,
de vraag of de gevangenen misdadigers zijn
of krijgsgevangenen, wat hun rechten überhaupt zijn en of ze het recht hebben om een
rechtszaak aan te spannen - volledig omzeild.
De arresten en vraagstukken die uiteindelijk
wél bij de rechtbank belanden, spitsen zich
vooral toe op technische details waar de
gevangenen zelf weinig mee opschieten.
Ook komt voormalig president van Columbia
en van het Joegoslavië-tribunaal in Den
Haag, professor Antonio Cassese, op bezoek
om met ons te discussiëren.
Voor dit vak moeten we verder een werkstuk schrijven en een take home-tentamen
maken. Mijn werkstuk betreft het gebruik
van de status “krijgsgevangene” als strafrechtelijke verdedigingsgrond. De kwestie
spitst zich vooral toe op de “lawful combatant immunity doctrine”, terug te vinden in
de Weense oorlogsverdragen en in fundamentele jurisprudentie. Spannend of ik
alles wel heb gedaan zoals de bedoeling
was, maar uiteindelijk krijg ik voor het vak
een A!’

Andrea Briedé

Onderzoek naar pijn in Kiev
Andrea Briedé (1984, Biomedische wetenschappen) ontvangt een reisbeurs uit het
Graeve-Franckenfonds voor haar onderzoek
aan het Bogomoletz Institute of Physiology
in Kiev.
‘Ik loop een stage van 28 weken in Kiev,
Oekraïne. In mijn master Biomedical
Sciences is het verplicht twee van zulke stages te volgen. Ik doe mijn onderzoek in het
Bogomoletz Institute of Physiology, een
laboratorium dat een lange geschiedenis
heeft in (neuro)fysiologisch onderzoek. De
directeur van het instituut, prof. dr. Platon
Grigorovich Kostyuk, werkt er al meer dan
vijftig jaar!
De titel van mijn onderzoek is “Alterations of
T-type calcium channel properties in small
DRG neurons of diabetic rats”. Dit is een deel
van een promotieonderzoek dat een promovendus in Oekraïne momenteel uitvoert. Met
hem werk ik dan ook vooral samen. Neuropathie is een afwijking die bij veel diabetespatiënten voorkomt en zich uit in een versterkte
of verzwakte reactie op pijn. Die reactie komt
vooral voor in armen en handen of benen en
voeten. We hebben de calciumsignalering,
een belangrijk signaal in de neuronen om
andere processen in gang te zetten, onder-

zocht bij proefdieren met diabetes. Onze
hypothese dat de calciumsignalering bij neuropathie in bepaalde neuronen zou afwijken
van de normale omstandigheden, omdat
mensen met neuropathie een verstoorde pijnsignalering lijken te hebben, wordt bevestigd.
Bij dieren met neuropathie blijkt de calciumsignalering inderdaad verstoord te zijn. De
resultaten bevestigen dat de afwijking in calciumkanalen in de neuronen een moleculaire
basis kan zijn voor de ontwikkeling van neuropathie. We testen ook verschillende potentiële medicaties, zogenaamde “calcium channel blockers”, die de werking van de calciumkanalen blokkeren of verminderen. Twee van
de geteste substanties komen echt in aanmerking als medicijn, omdat deze al gebruikt
worden als medicatie bij andere complicaties,
bijvoorbeeld hoge bloeddruk. De resultaten
zijn veelbelovend, de verstoorde signalering
lijkt meer gereguleerd. Vervolgexperimenten
moeten meer duidelijkheid brengen.
Omdat de resultaten zo goed zijn, stuur ik
met hulp van mijn stagebegeleider in Kiev
mijn “abstract” naar de organisatie van een
congres over dit onderwerp, waaraan vele
bekende sprekers van over de hele wereld
deelnemen. Als ik geluk heb, kan ik voor
een paar dagen terug naar Kiev om een
posterpresentatie te geven.
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Rondleiding door het Ateneo Veneto

We hopen de resultaten te kunnen publiceren in The Journal of Neurophysiology of
Diabetologia, vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften op dit terrein. Ik zou dan
de tweede auteur zijn, naast degene met
wie ik in Kiev samenwerk.’

Groepsreis naar Venetiaanse kunstschatten
In het verlengde van de interdisciplinaire,
Engelstalige cursus ‘Venetian Connections:
Dutch merchants, artists and art-dealers in
early modern Venice’ maakt een groep studenten Kunstgeschiedenis, Geschiedenis en
Archeologie onder leiding van docenten dr.
Maartje van Gelder en dr. Arno Witte een
excursie naar Venetië. De groepsreis wordt
ondersteund met een bijdrage uit het Morpurgo Fonds.
‘Het doel van deze reis is meerledig. In de
eerste plaats kunnen de studenten het
object van hun onderzoek nader leren kennen uit eigen aanschouwing, en zo zien hoe
de relaties uit het verleden op verschillende
niveaus zichtbaar zijn gebleven tot in het
heden. Concreet betekent dit dat de studenten tijdens het verblijf in Venetië een bezoek
brengen aan verschillende Venetiaanse
onderzoeksinstellingen, zoals de Biblioteca
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Nazionale Marciana en de bibliotheek van
het Museo Correr, het historisch museum.
Hierdoor kunnen studenten zelf verder
onderzoek doen naar het onderwerp van
het werkstuk dat zij tijdens het college hebben geschreven. Daarnaast geven alle studenten die deelnemen aan deze facultatieve
studiereis een presentatie op locatie.
In de tweede plaats kunnen de twee begeleidende docenten colleges en rondleidingen
geven op verschillende locaties, zoals het
Dogenpaleis, de Basiliek van San Marco en
de Galleria dell’Accademia (het museum
voor schone kunsten). Daarbij komen nog
de lezingen van specialisten op het gebied
van vroegmoderne commerciële en culturele
uitwisseling. Zo kunnen de studenten deelnemen aan een speciaal voor hen georganiseerd seminar op Venice International University, verzorgd door prof. dr. Bernard
Aikema (Universiteit van Verona), specialist
op het gebied van de artistieke relaties tussen Venetië en het noorden van Europa, dr.
Isabella Cecchini, specialist op het gebied
van de vroegmoderne kunsthandel (Università Ca’ Foscari) en dr. Maartje van Gelder
(UvA).
Een ander belangrijk onderdeel van de
excursie is de rondleiding door de museale
collectie van de Marciana Bibliotheek, met

Arno Witte (midden) geeft uitleg over de Palladio-gevel van de Redentore

als hoogtepunt de bezichtiging van het Grimani-brevier. Dit is een zeer kostbaar, vijftiende-eeuws getijdenboek, gemaakt in
Gent en begin zestiende eeuw aangekocht
door een Venetiaanse kardinaal, waarmee
dit object perfect aansluit bij het thema van
de reis. Bij hoge uitzondering is de conservator van de Marciana bereid ons dit brevier te
laten zien.
De bijdrage uit het Morpurgo Fonds maakt
het mede mogelijk om met een groep studenten een bijzonder en intensief programma te verwezenlijken, waarbij op Venetiaanse locaties zowel (kunst)historische als
aan de praktijk van het onderzoek gerelateerde thema’s aan bod komen. Daarbij is
het reisgezelschap bijzonder leuk. Voor
docenten en studenten is het dan ook een
buitengewoon geslaagde reis, waarin zowel
de inhoud als de praktijk van het onderzoek
naar artistieke, culturele en politieke relaties
tussen de Nederlanden en Venetië aan de
orde komen.’
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4 > Fondsenbeheer

Met de herstructurering en het opgaan van voorheen de
Stichting AUV-Fonds in de Stichting Amsterdams Universiteitsfonds, is het beheer van de daaronder ressorterende fondsen
sterk vereenvoudigd.
Op basis van de notitie ‘Herstructurering
AUV-Fondsen’ besluit het bestuur van de
stichting, ook in zijn hoedanigheid van
bestuur van de Stichting Centraal Fondsenbeheer AUV (CFB-AUV), omwille van helderheid, eenvoud en kostenreductie, in zijn
bestuursvergadering van 15 juni 2007:
a. de fondsen onder beheer van de stichting
CFB-AUV die zelf nog een stichtingsstatus
hebben waar mogelijk van hun stichtingstatus te ontdoen om daarna voort te laten
bestaan als Fonds op Naam;
b. te streven naar de vorming van één stichting voor fondsbeheer én fondsenwerving
door de fondsen en het vermogen van de
(op te heffen) Stichting Centraal Fondsenbeheer AUV onder te brengen bij de bestaande
Stichting AUV-fonds en deze om te dopen
tot Stichting Amsterdams Universiteitsfonds.

Dit besluit leidt tot de volgende structuurwijziging van de stichting:
a. het opheffen van de Stichting Centraal
Fondsenbeheer AUV en het onderbrengen
van de deelfondsen en hun vermogens
onder de paraplu van Stichting AUV-Fonds;
b. het verdelen van het voormalige vrije vermogen van Stichting AUV-Fonds in twee
nieuwe fondsen en twee bestaande fondsen;
c. het opheffen van drie stichtingen: Stichting Kohnstamm Fonds voor Onderwijsresearch, Stichting Studiefonds Bakkenhoven
en de Mr. W.M. Peletier Stichting
d. het instellen van vier Fondsen op Naam:
Kohnstamm Fonds, Fonds Conrat-Bakkenhoven-Peletier, Bestuursfonds projecten en
Bestuursfonds Universitaire faciliteiten. Het
Kohnstamm Fonds is de voortzetting van
Stichting Kohnstamm Fonds voor Onderwijsresearch. Het Fonds Conrat-BakkenhovenPeletier is het gevolg van het samenvoegen
van het Studiefonds Bakkenhoven/Conrat
(waarin Stichting Studiefonds Bakkenhoven
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Spui 25-27, het onderkomen van Alumnirelaties en
Universiteitsfonds

was ondergebracht) en de Mr. W.M. Peletier
Stichting. De fondsen Bestuursfonds projecten en Bestuursfonds Universitaire faciliteiten zijn de nieuwe fondsen, die zijn ingesteld naar aanleiding van het verdelen van
het voormalige vrije vermogen van Stichting
AUV-Fonds. Het overige deel van het vrije
vermogen is verdeeld over het Verenigingsfonds AUV en het Graeve Franckenfonds.
Op 31 december 2006 was het vermogen
van het AUV-Fonds ondergebracht bij Stichting AUV-Fonds (het vrije vermogen) en bij
de daaronder ressorterende paraplustichting
Centraal Fondsenbeheer (AUV), waarbij 35
fondsen waren aangesloten. Zes van deze
fondsen stonden op hun beurt nog als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Door de hierboven vermelde herstructurering kon op 31 december 2007 het gehele
vermogen van Stichting Amsterdams Universiteitsfonds één geheel worden, administratief ondergebracht in 42 Fondsen op Naam.
Drie van deze Fondsen op Naam staan nog
als stichting ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Deze kunnen om statutaire
redenen niet worden opgeheven. Het
bestuur van het AUF is het bestuur van elk
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van deze stichtingen. Het betreft de Stichting Herman Karel Nieuwenhuis Fonds;
Stichting Morpurgo Studiereisfonds Italië en
Spinoza Stichting ter Bevordering van Medische Hulp en Wetenschap.
In Hoofdstuk 6 volgt een compleet overzicht
van alle Fondsen op Naam die tot het vermogen van het AUF behoren.

5 > Feiten en cijfers

Bestuur en directie van het fonds blijven in
2007 ongewijzigd.

prof. dr. E.P.J. van den Heuvel
prof. dr. O.P. Bleker

5.1 Samenstelling bestuur en
directie

Organisatiecommissie van de Spinoza
Leerstoel:

Bestuur Stichting AUV-Fonds/Amsterdams Universiteitsfonds
prof. dr. J.W. Zwemmer, voorzitter
drs. G.J. Hogeweg, penningmeester
mr. J. Borren
prof. dr. K. van Dam
prof. dr. A. Rijksbaron
prof. dr. M. de Visser
Het bestuur vergadert in 2007 vier keer.

Directie en medewerkers AUVFonds/Amsterdams Universiteitsfonds
drs. W.K.B. Koning, directeur
drs. M.T. Vervaat
drs. D.D.R. Meijer

5.2 Samenstelling commissies
Adviescommissie Bijzondere Leerstoelen AUV
prof. dr. P. de Rooij
prof. dr. N.H. Frijda
mr. W.E. Haak

prof. dr. W.M. Wiersinga (voorzitter)
prof. dr. J.F.M.G. Aerts (penningmeester)
prof. dr. G.J. Nolst Trenité (lid)
prof. dr. C.J.F. van Noorden (lid)
prof. dr. C.C.E. Koning (lid)

5.3 Richtlijnen voor de aanvraag
van financiële ondersteuning
Bij het bestuur van het Amsterdams Universiteitsfonds kunnen verzoeken om subsidie
worden ingediend voor:
I studiereizen;
I groepsreizen;
I bijzondere projecten.
Studenten en aio’s Geneeskunde dienen hun
aanvraag in te dienen bij het Spinozafonds.
Studenten van het protestantse geloof dienen van hun overtuiging melding te maken
bij hun aanvraag en een bewijs (bijvoorbeeld
doopakte) toe te voegen.
Verzoeken om studiebeurzen (i.t.t. reisbeurzen) worden niet meer in behandeling
genomen door het AUF. Uitzondering
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AUF-voorzitter Jaap Zwemmer

hierop zijn verzoeken om studiebeurzen
ten behoeve van protestante studenten
(Gouda de Vriesfonds) en studenten
Geneeskunde (Spinozafonds).
De richtlijnen worden door het bestuur
vastgesteld. Actuele informatie en een
overzicht van de richtlijnen zijn te vinden
op www.alumni.uva.nl/universiteitsfonds.

De fiscale nummers van de drie onderliggende stichtingen zijn:
I Stichting Herman Karel Nieuwenhuis
Fonds: 8167.68.535
I Stichting Morpurgo Studiereisfonds Italië:
8167.65.535
I Spinoza Stichting ter Bevordering van
Medische Hulp en Wetenschap:
8071.57.570.

5.4 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 Universiteitsfonds is
door de belastingdienst in zijn brief d.d. 26
december 2007 (dossiernummer 20.354) aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) per 1 januari 2008. Het fiscaal nummer van de Stichting is: 8072.09.259.
De drie onderliggende stichtingen (Stichting
Herman Karel Nieuwenhuis Fonds, Stichting
Morpurgo Studiereisfonds Italië en Spinoza
Stichting ter Bevordering van de Medische
Hulp en Wetenschap) zijn door de belastingdienst in zijn brief d.d. 15 januari 2008 bij
groepsbeschikking aangemerkt als ANBI’s.
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5.5 Statuten en Kamer van Koophandel
De Stichting Amsterdams Universiteitsfonds
is als Stichting AUV-Fonds opgericht in
1998. De naam is statutair gewijzigd op 1
november 2007. De statuten zijn laatstelijk
gewijzigd op 31 december 2007. De Stichting Amsterdams Universiteitsfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer 33303635.
De drie onderliggende stichtingen zijn ook
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder de nummers:
I Stichting Herman Karel Nieuwenhuis
Fonds: 41203028 (laatste statutenwijziging:
2 augustus 2005)
I Stichting Morpurgo Studiereisfonds Italië:
41199770 (laatste statutenwijziging: 15 juli
2005)

Academisch Medisch Centrum

I Spinoza Stichting ter Bevordering van
Medische Hulp en Wetenschap 41204117
(laatste statutenwijziging: 15 juli 2005).

5.6 Contactgegevens
Stichting Amsterdams Universiteitsfonds
Bezoekadres: Spui 25-27
Postadres: Postbus 94325,
1090 GH Amsterdam
T: 020-525 2138
F: 020-525 3191
E: universiteitsfonds@uva.nl
www.auf.nl
Nachenius Tjeenk, Amsterdam
22.35.14.195

Contactpersoon Spinozafonds (reisbeurzen studenten Geneeskunde)
Mw. M.J.L. Lenoir, uitwisselingscoördinator
Bureau Internationale Betrekkingen AMC,
Kamer J1 - A-208
Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam
T: 020-566 5088
E: m.j.lenoir@amc.uva.nl
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6 > Financieel overzicht

De aandelen zijn gewaardeerd per balansdatum, de obligaties
zijn gewaardeerd met als maximum pariwaarde. De toename
van het kapitaal vloeit voort uit koersbewegingen en de toevoeging van het Walter Frankvoort Fonds, Frankvoort-Van der
Meer Fonds, Edwin Bouw Fonds en het Reesink Fonds.
De balans 2007 en de staat van baten en lasten 2007 hebben
betrekking op de vermogens- en resultaatcomponenten van
Stichting Amsterdams Universiteitsfonds, zoals deze bij Nachenius Tjeenk en de ABN AMRO geadministreerd worden, opdat
een volledig beeld kan worden gegeven van het totale vermogen en resultaat van de Stichting.
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Balans
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activa
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal Activa
Passiva
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Reserves
Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal Passiva
Figuur 7: balans Stichting AUV-Fonds per 31 december 2007 in euro
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31-12-2007
–––––––––––––

31-12-2006
–––––––––––––

237.315
11.444.391
292.754
11.974.460
–––––––––––––
11.974.460

305.098
10.736.922
817.020
11.859.040
–––––––––––––
11.859.040

11.413.451
205.668
11.619.119

11.184.141
204.497
11.388.638

355.341
–––––––––––––
11.974.460

470.402
–––––––––––––
11.859.040

Staat van baten en lasten
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Baten
Beleggingsopbrengsten
Koersresultaat op effecten
Koersresultaat op vreemde valuta
Overige opbrengsten
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal der baten

2007
–––––––––––––

2006
–––––––––––––

393.050
-97.876
89.830

459.454

–––––––––––––
385.004

18.659
–––––––––––––
478.113

Lasten
Bestedingen aan de doelstellingen
Subsidies
Studie(reis)beurzen
Bijzondere leerstoelen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal der uitkeringen

173.029
89.350
7.000
–––––––––––––
269.379

308.420
106.397
8.000
–––––––––––––
422.817

Diverse kosten
Kantoorkosten
Overige algemene kosten
Bijzondere lasten
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal der diverse kosten
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Totaal der lasten
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
RESULTAAT

19.385
66.112
7.648
–––––––––––––
93.145
–––––––––––––
362.524
–––––––––––––
22.480

13.024
66.518
–––––––––––––
79.542
–––––––––––––
502.359
–––––––––––––
-24.246

Figuur 8: staat van baten en lasten Stichting AUV-Fonds (incl. CFB-AUV en AUF Jaarfonds) over 2007 in euro
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De Stichting Amsterdams Universiteitsfonds voert het bestuur en beheer over 42 fondsen van
zeer uiteenlopende omvang die alle een bijzondere doelstelling hebben. In onderstaand overzicht vindt u van al deze fondsen en stichtingen naam, doel en kapitaal.
Naam fonds

Verkorte doelstelling
fonds
–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
Gouda de Vries Studiefonds
Reisbeurzen en studiebeurzen Protestantse
studenten
–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
Fonds Bijzondere Voorzieningen
Ter vrije beschikking
rector magnificus
–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
Wilmerink-Van Beeck
Reisbeurzen studenten
Vollenhoven Fonds
Natuurwetenschappen
–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
H.K.N. Memorial Fund (Stichting Scriptieprijs studenten
Herman Karel Nieuwenhuis Fonds) Economie
–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
Morpurgo Fonds (Stichting
(Groeps-)reisbeurzen
Morpurgo Studiereisfonds Italië) naar Italië
–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
Wilhelm Brandt Fonds
Reisbeurzen veelbelovende
studenten
–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
Hans Jongstra Fonds
Promotieonderzoek
Sociale geografie
–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
Van der Valk/Ruijgh Fonds
Onderzoek Klassiek Griekse
taal- en letterkunde
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Kapitaal per
01-01-2007 (in €)
––––––––––––––
485.435

Kapitaal per
31-12-2007 (in €)
–––––––––––––––
491.707

–––––––––––––– –––––––––––––––
92.421
87.570
–––––––––––––– –––––––––––––––
181.640
182.757
–––––––––––––– –––––––––––––––
63.922
65.564
–––––––––––––– –––––––––––––––
121.069
121.980
–––––––––––––– –––––––––––––––
60.069
59.512
–––––––––––––– –––––––––––––––
449.127
460.666
–––––––––––––– –––––––––––––––
24.663
25.297

Isaac Roet

Naam fonds

Verkorte doelstelling
fonds
–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
Studiefonds Conrat-Bakkenhoven* Promotieonderzoek
Rechtsgeleerdheid
–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
Wijbrands Fonds
Universiteitsbibliotheek /
Beschavingsgeschiedenis
–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
Potgieter Fonds
Universiteitsbibliotheek /
Potgieterbibliotheek
–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
Rosenthal Fonds
Bibliotheca Rosenthaliana
–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
Kohnstamm Fonds
Onderwijskundig onderzoek
–––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
Isaac Roet Fonds
Prijsvraag Economie
–––––––––––––––––––––––––––
Sillem Fonds
–––––––––––––––––––––––––––
Reich Fonds
–––––––––––––––––––––––––––
E. & M. Blaauw Fonds
–––––––––––––––––––––––––––
Van Beuningen Van Helsdingen
Fonds
–––––––––––––––––––––––––––

Kapitaal per
01-01-2007 (in €)
––––––––––––––
43.973

Kapitaal per
31-12-2007 (in €)
–––––––––––––––
44.102

–––––––––––––– –––––––––––––––
72.753
74.663
–––––––––––––– –––––––––––––––
234.444
240.467
––––––––––––––
41.085
––––––––––––––
460.383
––––––––––––––

–––––––––––––––
42.141
–––––––––––––––
463.925
–––––––––––––––

en Vrede

54.795

56.203

–––––––––––––––––––––
Universiteitsbibliotheek /
Geschiedkunde
–––––––––––––––––––––
Studenten Geneeskunde
–––––––––––––––––––––
Publicaties Oogheelkunde
–––––––––––––––––––––
Faculteit der Geneeskunde
(Huisartsgeneeskunde)
–––––––––––––––––––––

–––––––––––––– –––––––––––––––
23.753
––––––––––––––
97.086
––––––––––––––
271.378
––––––––––––––

24.363
–––––––––––––––
99.581
–––––––––––––––
274.632
–––––––––––––––

67.798
69.541
–––––––––––––– –––––––––––––––
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Caspar van Baerle

Naam fonds
–––––––––––––––––––––––––––
Fonds Grevers

–––––––––––––––––––––––––––
Renat Acket Fonds
–––––––––––––––––––––––––––
Fonds Stipriaan Luiscius
–––––––––––––––––––––––––––
Tera van Benthem Jutting Fonds
–––––––––––––––––––––––––––
Hartmans Fonds
–––––––––––––––––––––––––––
Graeve Francken Fonds
–––––––––––––––––––––––––––
Peletier Fonds*
–––––––––––––––––––––––––––
AUV-Verenigingsfonds
–––––––––––––––––––––––––––
Caspar van Baerle Fonds

–––––––––––––––––––––––––––
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Verkorte doelstelling
fonds
–––––––––––––––––––––
Faculteit der Geneeskunde
(leerstoelgroep Anatomie
en Embryologie)
–––––––––––––––––––––
Wijsbegeerte
–––––––––––––––––––––
Joodse en Protestantse
studenten Geneeskunde
–––––––––––––––––––––
Postdoctoraal onderzoek
door vrouwelijke biologen
–––––––––––––––––––––
Universiteitsbibliotheek /
Circuscollectie
–––––––––––––––––––––
(Groeps-)reisbeurzen
–––––––––––––––––––––
Juridisch onderzoek
–––––––––––––––––––––
Ondersteuning activiteiten
van de AUV
–––––––––––––––––––––
Bevordering samenwerking tussen UvA, samenleving en bedrijfsleven
–––––––––––––––––––––

Kapitaal per
Kapitaal per
01-01-2007 (in €) 31-12-2007 (in €)
–––––––––––––– –––––––––––––––

60.616
––––––––––––––
75.526
––––––––––––––

62.173
–––––––––––––––
77.467
–––––––––––––––

26.979
27.672
–––––––––––––– –––––––––––––––
19.022
19.511
–––––––––––––– –––––––––––––––
105.041
––––––––––––––
1.604.538
––––––––––––––
134.367
––––––––––––––

107.740
–––––––––––––––
1.595.021
–––––––––––––––
132.819
–––––––––––––––

225.173
230.958
–––––––––––––– –––––––––––––––

93.675
60.282
–––––––––––––– –––––––––––––––

Herman de la Fontaine Verwey

Naam fonds
–––––––––––––––––––––––––––
VandenEnde Fonds

–––––––––––––––––––––––––––
Walter Hoogland Fonds

–––––––––––––––––––––––––––
Spinozafonds (Spinoza Stichting
ter Bevordering van Medische
Hulp en Wetenschap)
–––––––––––––––––––––––––––
De la Fontaine Verweij Fonds

–––––––––––––––––––––––––––
Fonds Europese Studies
–––––––––––––––––––––––––––
Fonds Bijzondere Leerstoelen

–––––––––––––––––––––––––––
Knottenbeltfonds
–––––––––––––––––––––––––––

Verkorte doelstelling
fonds
–––––––––––––––––––––
Bijzondere leerstoel
‘Cultureel Ondernemerschap en Management’
–––––––––––––––––––––
Ondersteuning activiteiten Science Park
Amsterdam
–––––––––––––––––––––

Medische wetenschap
–––––––––––––––––––––
Bijzondere leerstoel
‘De wetenschap van het
handschrift’
–––––––––––––––––––––
Jaarlijkse scriptieprijs
Europese studies
–––––––––––––––––––––
Onderhouden en financieren van bijzondere
leerstoelen aan de UvA
vanwege de AUV en de
Stichting AUF
–––––––––––––––––––––
Studiereisbeurzen
mannelijke studenten
–––––––––––––––––––––

Kapitaal per
Kapitaal per
01-01-2007 (in €) 31-12-2007 (in €)
–––––––––––––– –––––––––––––––

PM
PM
–––––––––––––– –––––––––––––––

180.534
180.172
–––––––––––––– –––––––––––––––

4.282.876
4.326.310
–––––––––––––– –––––––––––––––

201.824
207.009
–––––––––––––– –––––––––––––––
31.162
30.963
–––––––––––––– –––––––––––––––

421.169
424.990
–––––––––––––– –––––––––––––––
119.844
119.873
–––––––––––––– –––––––––––––––
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Paul F. van der Heijden

Naam fonds
–––––––––––––––––––––––––––
Paul F. van der Heijden Fonds
–––––––––––––––––––––––––––
Walter Frankvoort Fonds

–––––––––––––––––––––––––––
Frankvoort-Van der Meer Fonds

–––––––––––––––––––––––––––
Edwin Bouw Fonds

–––––––––––––––––––––––––––
Bestuursfonds Projecten

–––––––––––––––––––––––––––
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Verkorte doelstelling
fonds
–––––––––––––––––––––
Onderzoek op het gebied
van mensenrechten
–––––––––––––––––––––
Bevordering van wetenschappelijk onderzoek
in de scheikunde
–––––––––––––––––––––
Bibliotheek Bijzondere
Collecties van de UvA /
Circusbibliotheek
–––––––––––––––––––––
Bevordering van wetenschappelijk onderzoek in
de economische
geschiedenis
–––––––––––––––––––––
Projecten en activiteiten
ten behoeve van de
wetenschapsbeoefening
en het studentenleven die
niet financierbaar zijn c.q.
passen binnen een van de
andere fondsen van AUF
–––––––––––––––––––––

Kapitaal per
Kapitaal per
01-01-2007 (in €) 31-12-2007 (in €)
–––––––––––––– –––––––––––––––
155.100
157.085
–––––––––––––– –––––––––––––––

6.000
6.154
–––––––––––––– –––––––––––––––

6.000
6.154
–––––––––––––– –––––––––––––––

6.000
6.154
–––––––––––––– –––––––––––––––

400.067
392.295
–––––––––––––– –––––––––––––––

Naam fonds
–––––––––––––––––––––––––––
Bestuursfonds Universitaire
Faciliteiten

–––––––––––––––––––––––––––
Ribbink-Van den Hoek
Familiefonds
–––––––––––––––––––––––––––
Reesink Fonds

–––––––––––––––––––––––––––

Verkorte doelstelling
fonds
–––––––––––––––––––––
(Co-) financiering van bijzondere algemene infrastructurele voorzieningen
ten behoeve van de
wetenschapsbeoefening
en het studentenleven
–––––––––––––––––––––
Bevordering van de
wetenschapsbeoefening
en het studentenleven
–––––––––––––––––––––
Bevordering van het
studentenleven aan de
Universiteit van Amsterdam
–––––––––––––––––––––

Kapitaal per
Kapitaal per
01-01-2007 (in €) 31-12-2007 (in €)
–––––––––––––– –––––––––––––––

358.801
328.019
–––––––––––––– –––––––––––––––

0
–––––––––––––– –––––––––––––––

30.000
–––––––––––––– –––––––––––––––

* per 1 januari 2008 samengevoegd tot Fonds Conrat-Bakkenhoven-Peletier
Figuur 9: Fondsen en Stichtingen onder beheer van de Stichting AUF
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Bezoekadres: Spui 25 - 27
Amsterdam
Postadres: Postbus 94325
1090 GH Amsterdam
T: 020-525 2138
F: 020-525 3191
universiteitsfonds@uva.nl
www.auf.nl, www.alumni.uva.nl/universiteitsfonds
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