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Het Amsterdams  
Universiteitsfonds  

ondersteunt activiteiten  
van studenten en maakt  
bijzondere voorzieningen 

voor de wetenschaps
beoefening mogelijk waarin 

de overheidsfinanciering  
niet voorziet.



voorwoord 

In dit jaarverslag over 2008 treft u een 
overzicht van de activiteiten en de resul
taten van het Amsterdams Universiteits
fonds (AUF) in 2008. Na een korte schets 
van de historie van het AUF in paragraaf 
2, leest u in paragraaf 3 meer over de 
diverse fondsenwervingscampagnes.  
Paragraaf 4 geeft een overzicht van de  
verstrekte subsidies en andere bestedingen 
en in paragraaf 5 komt het fonds beheer 
van het AUF aan de orde. Paragraaf 6 
gaat in op de samenstelling van het be
stuur, de organisatie en het beleid van  
het fonds. Het financiële jaarverslag, dat 
u vindt in paragraaf 7, is gecontroleerd  
en goedgekeurd door Maas Accountants.
 
Het bestuur van het Amsterdams  
Universiteitsfonds constateert dat het 
fondsenpakket wederom is verrijkt met 
een vijftal nieuwe Fondsen op Naam  
en dat de steun van alumni en vrienden 
van de Universiteit van Amsterdam (UvA) 
aan de Jaarfondscampagne eveneens is 
gegroeid. De internationale kredietcrisis  
is van grote invloed op het beleggings
resultaat van het AUF geweest: in 2008 
wordt een negatief rendement behaald  
van 21,97%. Hierdoor zal in 2009 de 
hoogte van de bestedingen zeer waar
schijnlijk lager uitvallen. 

In 2008 start voor de tweede keer de 
Jaarfondscampagne, die in 2006 / 2007 
is geïnitieerd door de Universiteit van 
Amsterdam in samenwerking met de 
Amsterdamse UniversiteitsVereniging 
(AUV). Met de Jaarfondscampagne  
is een oude traditie van geven voor de 
wetenschap nieuw leven ingeblazen. 
Doel van de campagne is het actief 
verwerven van giften ten behoeve van 
jaarlijks wisselende, specifieke en aan
sprekende projecten van de UvA, waarin 
de overheidsfinanciering niet voorziet. 
De revenuen van deze campagne worden 
door het AUF beheerd en jaarlijks uitge
keerd aan de geselecteerde projecten.  
Na een succesvolle start in 2007 onder 
een deel van de alumni en vrienden 
van de UvA, worden in 2008 voor het 
eerst alle afgestudeerden aangeschreven. 
Ruim 800 donateurs brengen in de Jaar
fonds en Fonds op Naamcampagnes 
gezamenlijk meer dan € 240.000 bijeen. 
Mede daardoor kan het AUF ook in 
2008 weer een groot aantal studenten, 
studieverenigingen, onderzoekers en 
instituten ondersteu nen bij de uitvoering 
van projecten die het studentenleven 
verrijken en de wetenschapsbeoefening 
bevorderen. Een impressie van enkele 
door het AUF ondersteunde activiteiten 
treft u verderop in dit verslag aan.
 
De samenstelling van het stichtings
bestuur is in 2008 ongewijzigd gebleven.  
Namens het bestuur van het Amster
dams Universiteitsfonds danken wij al 
diegenen die het fonds in 2008 finan
cieel of anderszins hebben ondersteund. 

Jaap Zwemmer — voorzitter 
Wim Koning — directeur
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Tot het doel behoort ook het verlenen van 
steun aan de Amsterdamse Universiteits
Vereniging, waaraan het Amsterdams 
Universiteitsfonds 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.

AmsterdAms  
Universiteitsfonds: 

historie en missie

Nog voordat het Athenaeum Illustre, de  
voorloper van de Universiteit van Amster
dam, wordt opgericht, zijn de eerste giften  
een feit. Al in 1632 is de Universiteits
bibliotheek een dankbare bestemming voor 
private giften: geld, en vaker nog privécol
lecties van verenigingen, oudstudenten en 
wetenschappers. De vroegere Aula van de 
UvA in de Oudemanhuispoort komt tot 
stand na een grote inzamelingsactie in 1889, 
waaruit ook de Amsterdamse Universiteits
Vereniging voortkomt, als beheerder van de 
resterende fondsen. Naast het vermogen van 
de vereniging worden in de loop der jaren 
ruim veertig fondsen verkregen uit giften en 
legaten ten behoeve van het studentenleven  
of de wetenschapsbeoefening aan de UvA. 
Uit de revenuen worden subsidies en  

beurzen verstrekt voor onderwijs, onderzoek,  
studentenactiviteiten en bijzondere projecten 
van de universiteit. Vanaf 1998 worden de 
vermogens en fondsen beheerd door de  
Stichting AUVFonds, die op 1 november 
2007 wordt omgedoopt in Stichting  
Amsterdams Universiteitsfonds. Met de  
naam wijzigen ook de statuten en structuur 
van het fonds. Reden daarvoor zijn de nieuwe 
activiteiten op het terrein van fondsenwer
ving: eind 2006 wordt de eerste Jaarfonds
campagne gelanceerd, in 2007 volgt de 
mogelijkheid een Fonds op Naam te vestigen. 
 
De missie van het nieuwe Amsterdams  
Universiteitsfonds is door fondsenwerving  
bijzondere voorzieningen voor de weten
schapsbeoefening en activiteiten van studenten 
mogelijk maken waarin de overheidsfinancie
ring niet voorziet. Alumni en vrienden van de 
UvA krijgen zo de gelegenheid om bij te dra
gen 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.

Formeel luidt de doelstelling als volgt:  
de bevordering van de belangen van de  
Universiteit van Amsterdam en allen die bij  
de universiteit betrokken zijn, door:

*  het werven en beheren van financiële 
middelen;

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

*  het besteden van ter beschikking staande 
middelen zoals het verstrekken van reisbeur
zen, beurzen en stipendia, subsidies, rente
loze voorschotten, leningen en garanties;

*  het instellen en onderhouden van 
leerstoelen;

*  het instellen van prijzen.
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De naam Amsterdams 
Universiteitsfonds  

is van recente datum, 
de geschiedenis 

van geven voor de 
wetenschap in  

Amsterdam gaat terug 
tot de Gouden Eeuw.

Historie in beeld
A  Beeld van Minerva  
in de binnentuin van de  
Oudemanhuispoort.  
B  De Agnietenkapel  
is de locatie waar het  
Athenaeum Illustre, de  
voorloper van de UvA, in 
1632 de deuren opende. 

A B
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fondsenwerving  
in 2008

—
JAArfondscAmpAgne 2008:  
814 donAteUrs

Eind 2007 lanceert het Amsterdams Universi
teitsfonds de Jaarfondscampagne 2008. Na  
de positieve resultaten van de eerste Jaarfonds
campagne, waarvoor ongeveer de helft van  
de relaties van de Universiteit van Amsterdam 
werd aangeschreven, gaat er nu een donatie
verzoek naar alle alumni, vrienden en mede
werkers van wie de UvA over adresgegevens 
beschikt. Dat zijn er ruim 70.000. Zij kunnen 
in 2008 doneren aan de volgende projecten:

*  AUVstudentenreisbeurzen: deze beurzen 
stellen talentvolle studenten in staat een  
deel van hun studie aan een buitenlandse 

  universiteit te volgen of daar onderzoek  
te doen. Dit project maakte ook in 2007  
al deel uit van de Jaarfondscampagne.  
Het AUFbestuur besluit dit doel jaarlijks  
te laten terugkeren.

*  Bètabrugtraject: het Amsterdams Univer
siteitsfonds verleent beurzen aan jonge,  
vaak allochtone, aankomende studenten  
die het talent hebben voor een bètaopleiding 
maar de juiste vooropleiding missen.  
Het Bètabrugtraject stoomt hen klaar  
voor een universitaire bètaopleiding.

*  Allard Pierson Museum: een project dat 
de fotografie en digitale ontsluiting van 
de unieke gipsenbeeldencollectie van het 
archeologisch museum van de UvA mogelijk 
maakt. Een 3Dbeeldbank maakt de beel
den via internet wereldwijd toegankelijk.

*  UvAOrkest J.Pzn. Sweelinck: een project 
ter ondersteuning van het oudste symfo
nieorkest van Amsterdam, dat musicerende 
studenten de mogelijkheid biedt hun muzi
kale talenten op hoog niveau te ontplooien.

*  Promotiefonds docenten voortgezet 
onderwijs: docenten in staat stellen hun 
proefschrift te voltooien, om hun carrière
perspectieven te verbeteren en het acade
misch gehalte van het middelbaar onderwijs 
te verhogen.

—
viJf nieUwe fondsen  
op nAAm

In 2008 stellen donateurs vijf nieuwe Fondsen 
op Naam in: een apart deelfonds binnen het 
Amsterdams Universiteitsfonds waarmee een 
donateur voor langere duur een specifiek  
doel kan ondersteunen. De minimuminleg  
bedraagt € 30.000.

*  Fonds Artisbibliotheek (opgericht door een 
voormalig conservator van de Artisbibliotheek): 
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Na een succesvolle  
eerste Jaarfonds

campagne in 2007, 
lanceert het Amsterdams 

Universiteitsfonds 
rond vijf projecten de 
Jaarfondscampagne 

2008. Daarnaast stellen 
donateurs in 2008 

vijf nieuwe Fondsen 
op Naam in.

ArtisbibliotHeek 
De Artisbibliotheek aan  
de Plantage Middenlaan 
en het negentiende-
eeuwse bibliotheekin-
terieur B  staan op de 
rijksmonumentenlijst.  
De instandhouding ervan 
is het doel van het  
Fonds Artisbibliotheek.

CAmpAgnedoelen
A  Gepromoveerd  
schoolleider Hans Verhage 
is ambassadeur van het 
promotiefonds. 

c  Andjoe Sampat 
kan dankzij Bètabrug 
kiezen voor Scheikunde. 
d  Robert Lunsingh
Scheurleer, tot 1 mei 2009 
directeur van het Allard 
Pierson Museum, tussen 
de unieke gipsen beelden.

A

B

c

d
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—
fondsenwerving in ciJfers: 
BiJnA tweeënhAlve ton

In totaal brengen donateurs in 2008 
€ 243.540 bij elkaar. Er worden vijf nieuwe 
Fondsen op Naam ingesteld, met een  
gezamenlijke waarde van € 170.000. 
814 Donateurs brengen in totaal een bedrag 
bij elkaar van € 71.695 voor de projecten  
van de Jaarfondscampagne (figuur 1). Een 
derde van de donateurs geeft niet aan een 
specifiek project maar spreidt de donatie over 
alle projecten. Het totaalbedrag van deze 
giften, € 23.105, wordt gelijk verdeeld over  
de vijf projecten. Die krijgen daarmee elk  
een aanvullend bedrag van € 4.621 tot hun 

beschikking (figuur 3). Zes donateurs 
gaan een meerjarige verplichting aan met 
een lijfrenteschenking. Enkele donateurs 
doen een schenking voor een project  
dat geen deel uitmaakt van de Jaarfonds
campagne (figuur 2). Een van deze giften 
is bestemd voor het Centrum voor Milieu
recht, een uniek interdisciplinair instituut 
binnen de UvA. Naar aanleiding van  
het initiatief van deze donateur wordt het 
Centrum voor Milieurecht opgenomen  
in de Jaarfondscampagne 2009. 
De gezamelijke inleg van de vijf nieuwe 
Fondsen op Naam bedraagt € 170.000 
(figuur 4). De totale opbrengst van de 
campagnes in 2008 komt daarmee op 
ruim € 240.000 (figuur 5). 

De stichting Amsterdams Universiteits
fonds beheert alle ontvangen donaties en 
keert deze volledig uit aan de bestemde 
doelen, zonder aftrek van kosten.  
De campagnekosten worden gedragen 
door de Universiteit van Amsterdam.

de instandhouding en uitbreiding van  
de Artisbibliotheek van de UvA aan de  
Plantage Middenlaan 45.

*  Volkert van der Willigen Fonds (opgericht 
door UvAalumnus drs. V.M.A. van der 
Willigen): de bevordering van de studie van 
de Natuurkunde (Astroparticle Physics) en 
de Biologie (Ecologie) aan de Universiteit 
van Amsterdam.

*   Henri J. Diesbergen Fonds (opgericht door 
UvAalumnus en voormalig medewerker van 
de Universiteitsbibliotheek de heer drs. H.J. 
Diesbergen): de bevordering van onderwijs 
en onderzoek aan de UvA op het terrein van 
Economische ontwikkeling en Demografie.

*  Studentenuitwisseling ASC/AVSV (opge
richt door Vereniging van Reünisten ASC/
AVSV): buitenlandse studenten in de gele
genheid stellen kennis te maken met de UvA 
door middel van een kort studieprogramma, 
en zo internationaal meer bekendheid  
geven aan de Universiteit van Amsterdam.

*  SchreursKniesmeijer Fonds (opgericht 
door de heer C.L. Schreurs, lid van de kring 
Geschiedenis van de Amsterdamse Uni
versiteitsVereniging, en wijlen mevrouw 
drs. J.C.M. Kniesmeijer•, UvAalumna 
Geschiedenis): de ondersteuning van het 
academisch onderwijs en het wetenschap
pelijk onderzoek aan de UvA op het  
gebied van de Geschiedenis.

 
•  Naar aanleiding van het overlijden van Joke  

Kniesmeijer in december 2008 schrijft journalist  
Peter Brusse een In Memoriam in magazine  
SPUI (2009/1).

—
opBrengst JAArfonds
cAmpAgne 2008 (in euro’s)

—
UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck  9.065,00 

Promotiefonds docenten 

  voortgezet onderwijs  10.261,67 

Bètabrugtraject  15.898,33 

Allard Pierson Museum  7.590,84 

AUV-studentenreisbeurzen  5.774,16 

Donaties gespreid over alle doelen  23.105,00 

totaal  71.695,00

— 
opBrengst extrA  
proJecten (in euro’s)

—
Centrum voor Milieurecht  750,00 

Isaac Roetfonds  25,00 

Bijzondere Collecties  1.070,00 

totaal  1.845

— 
verdeling donAtie 
over proJecten JAArfonds
cAmpAgne 2008 (in procenten)

A  UvA-Orkest J.Pzn Sweelinck  B  Promotiefonds 
docenten voortgezet onderwijs  c  Bètabrugtraject  
d  Allard Pierson Museum  e  AUV-studenten- 
reisbeurzen  f  Alle 5 de doelen

—
fondsen op nAAm  
in 2008 (in euro’s)

—
Volkert van der Willigen Fonds 50.000

Henri J. Diesbergen Fonds 30.000

Studentenuitwisseling ASC/AVSV 30.000

Fonds Artisbibliotheek 30.000

Schreurs-Kniesmeijer Fonds 30.000

totaal  170.000

— 
totAAl inkomsten  
AmsterdAms Universi-
teitsfonds 2008 (in euro’s)

—
Opbrengst Jaarfondscampagne 71.695

Extra inkomsten overige projecten 1.845

Inkomsten Fonds op Naam 170.000

totaal 243.540

fig
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A 13%

B 14%

C 22%

F 32%

D 11%

E 8%



Bestedingen 
AmsterdAms Univer-

siteitsfonds 2008

—
JAArfondscAmpAgne:  
dAnkBAre Bestemmingen

—
studentenreisbeurzen:  
studenten verleggen hun grenzen
Uit de opbrengst van de Jaarfondscampagne 
ontvangt het AUVstudentenreisbeur
zenfonds € 8.875,16 aan giften. Daarmee 
profiteren zeventien extra studenten van een 
reisbeurs. De beurzen bedragen gemiddeld 
€ 500. Een van de begunstigden is Anne

marie Nadort. Voor haar masteropleiding 
Forensische wetenschappen onderzoekt zij 
in Australië een methode om de optische 
detectie van bloed te verbeteren.

—
Bijzondere lustrumreis voor 
UvA-orkest J.pzn. sweelinck
Het Sweelinckorkest ontvangt € 12.246 
aan giften, waarmee het twee belangrijke 
activiteiten kan financieren. Tijdens de 
lustrumviering studeert een orkest dat vol
ledig bestaat uit oudleden de 40e symfonie 
van Mozart in, onder leiding van dirigent 
Harmen Cnossen. Bovendien ontstaat op 
deze lustrumdag uit het huidige orkest The 
Sweelinck Jazz Orchestra, dat onder leiding 
van Henk Meutgeert een jazzprogramma 
opzet. De tweede bijzondere activiteit is een 
lustrumtournee naar China in de zomer van 
2009. Het Sweelinckorkest reist dan naar 
Shanghai voor een serie van vier concerten.

—
promotiefonds docenten voortgezet 
onderwijs blijft groeien
Het Promotiefonds docenten voortgezet 
onderwijs is ontstaan naar aanleiding van  
het advies ‘LeerKracht’ van de commissie  
Rinnooy Kan. Doel is docenten uit het voort
gezet onderwijs in staat stellen zich exclusief 
te richten op de voltooiing van hun proef
schrift aan de UvA, en daarmee het acade
misch gehalte van het onderwijs te verhogen. 
Dat kan met een vervangingssubsidie van  
€ 10.000, of met onbetaald verlof. Dat kost 
vanwege doorbetaling van lasten ongeveer  
€ 1.200 per maand. In 2008 is € 13.274,47 
aan giften ontvangen. Het Amsterdams 
Universiteitsfonds wil jaarlijks twee beurzen 
kunnen uitrijken. Om het fonds verder  
te laten groeien, wordt het promotiefonds 

een terugkerend project in de Jaarfonds
campagnes. Daarnaast wordt gezocht naar 
aanvullende financiering voor het fonds.

—
Allard pierson museum ontsluit 
unieke collectie
Met de € 11.491,84 die donateurs schenken 
aan het Allard Pierson Museum wordt de 
unieke collectie van gipsen beelden profes
sioneel in beeld gebracht. Driedimensionale 
modellen van deze foto’s worden vanaf eind 
2009 digitaal ontsloten via de beeldbank 
van het museum (http://dpc.uba.uva.nl/
archeologischecollectie). Met de ontslui
ting van 3Dmodellen loopt het museum 
voorop in Europa.

—
meeste steun voor Bètabrug
Van de vijf projecten in de Jaarfondscampagne 
krijgt het Bètabrugtraject de meeste steun. 
Donateurs brengen € 19.349,33 bij elkaar voor 
beurzen. In 2009 ontvangen vier studen
ten een beurs van € 1.400, in 2010 volgen 
nog eens vijf tot zeven beurzen. Een van de 
studenten die in 2009 aan het Bètabrugtraject 
deelnemen met een beurs van het Amsterdams 
Universiteitsfonds, is Annemarie Karijose
mito. Zij komt uit Suriname en bereidt zich 
voor op het toelatingsexamen geneeskunde. 

De uitgekeerde bijdragen liggen lager dan 
de genoemde inkomsten in figuur 1 op pagina 
10, waarin ook de lijfrenteschenkingen zijn 
verdisconteerd die gedeeltelijk de komende 
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Het Amsterdams  
Universiteitsfonds heeft in 
2008 via haar deelfondsen 
voor een totaalbedrag van 

€ 421.510 aan belang
hebbenden toegekend. 

Aan de vijf projecten van 
de Jaarfondscampagne 
wordt in 2008 feitelijk  
€ 43.399 uitgekeerd.  

Het resterende bedrag 
wordt vooral uitgekeerd 

aan reisbeurzen 
en projectsubsidies. met dAnk AAn 

de donAteurs
A  Wahib Belhachmi 
krijgt een beurs voor het 
Bètabrugtraject. B  Het 
Sweelinck-orkest viert het 
130-jarig bestaan met een 
lustrumreis naar Shanghai.

c  Annemarie Nadort
onderzoekt bloedsporen 
in Australië met een 
studentenreisbeurs.

A

B

c
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de nalatenschap van accountant en uitvinder 
Isaac Roet. Roet, die in 1944 in Auschwitz 
werd vermoord, bestemde deze middelen voor 
een prijsvraag ‘tot bevordering van de wereld
vrede door een meer efficiënte distributie.’ Elke 
drie jaar reikt een speciale commissie deze prijs 
uit. Een donateur bestemt zijn jaarlijks terugke
rende gift speciaal voor dit fonds. 

—
centrum voor milieurecht
Het Centrum voor Milieurecht van de UvA 
houdt zich bezig met de juridische aspecten 
van klimaatverandering. In een integrale 
benadering van de milieuproblematiek staan 
internationale en Europese aspecten van 
het milieurecht centraal. Een alumnus van 
de UvA wil graag bijdragen aan dit werk 
en besluit om met een lijfrenteschenking 
jaarlijks € 150 te doneren. Het initiatief van 
deze donateur en de importantie van het 
doel doen het AUFbestuur besluiten om het 
Centrum voor Milieurecht op te nemen in 
de Jaarfondscampagne 2009. De donaties 
worden in 2009 uitgekeerd voor de organi
satie van internationale expert meetings over 
creatieve oplossingen om juridische impasses 
op het gebied van het (internationale) milieu
recht te doorbreken.

jaren beschikbaar komen. Ook bestedingen 
die na 2008 worden gerealiseerd, zijn in deze 
paragraaf nog niet opgenomen.

—
eigen initiAtief

De Jaarfondscampagne inspireert drie dona
teurs om een bijdrage te schenken aan een 
ander project van het Amsterdams Universi
teitsfonds: de Bijzondere Collecties, het Isaac 
Roetfonds en het Centrum voor Milieurecht.

—
Bijzonder collecties
Voor haar verjaardag vraagt een donateur in 
plaats van cadeaus een bijdrage aan de Bijzon
dere Collecties van de Universiteitsbibliotheek, 
een project uit de Jaarfondscampagne 2007. 
De opbrengst van deze actie, € 1.070, schenkt 
zij aan de Bijzondere Collecties, die het geld 
gebruiken om er zeldzame en kwetsbare boe
ken mee te digitaliseren.

—
isaac roetfonds
Het Isaac Roetfonds is een Fonds op Naam 
binnen de Stichting Amsterdams Universi
teitsfonds dat is opgebouwd uit een deel van 

—
reisBeUrzen en 
proJectsUBsidies

Het grootste deel van de toekenningen is 
bestemd voor diverse reisbeurzen en projectsub
sidies.Een volledig overzicht van de bestedingen 
in 2008 is te vinden op www.auf.nl. Hieronder 
volgt een selectie uit de toekenningen.

—
 groepsreizen
Veel studenten en studieverenigingen hebben 
in 2008 een groepsreis gemaakt met een finan
ciële bijdrage van het Amsterdams Univer
siteitsfonds. Zo ook de stichting Historische 
Studiereizen, die een ‘Grand Tour’ naar de 
Kaukasus maakte. Hoogtepunt was het bezoek 
aan Edouard Sjevardnadze, voormalig presi
dent van Georgië en eerder Sovjetminister van 
Buitenlandse Zaken onder Michail Gorbatsjov.

—
 reisbeurzen
Elk jaar ontvangen ongeveer 250 studenten een 
reisbeurs van het Amsterdams Universiteits
fonds. Willemijn de Iongh deed voor haar studie 
Culturele antropologie onderzoek in Kenia. Ine 
Dorresteijn liep stage in Alaska en op de desolate 
Pribilofeilanden in de Beringzee voor haar stu
die Limnology and Oceanography. Sara Brewer 
was in India voor veldwerk in het kader van haar 
studie International Development Studies.

—
Bijzondere leerstoelen
Per 1 mei 2008 is Barbara Oomen benoemd  
tot bijzonder hoogleraar Rechtspluralisme.  
De leerstoel is ingesteld door de Stichting 
Amsterdams Universiteitsfonds.

bijzondere
bestemmingen 
A  Isaac Roet bestemde 
zijn nalatenschap voor  
een prijsvraag. B  Grand 
Tour naar de Kaukasus: 
studenten ontmoeten 
Edouard Sjevardnadze.  
c  Willemijn de Iongh  
bij de Masaï in Kenia. 

d  Ine Dorresteijn  
onderzoekt een vogel  
op de Pribilof-eilanden. 
e  Barbara Oomen is 
bijzonder hoogleraar 
Rechtspluralisme.

—
verdeling toeken-
ningen AAn specifieke 
doelen (in euro’s)

—
Groepsreisbeurzen 10.550

Individuele reisbeurzen 154.300

Studiebeurzen 4.400

Bijzondere leerstoelen 8.000

Overige projectsubsidies 180.961

A

c

e

d

fig
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fondsen heeft een andere doelstelling.  
Het bestuur bepaalt jaarlijks de beste
dingslimiet van elk deelfonds. In 2008 
zijn de volgende fondsen nieuw:  
Fonds Artisbibliotheek, Fonds Volkert 
van der Willigen, Fonds ASC/AVSV, 
SchreursKniesmeijer Fonds, Promo
tiefonds Voortgezet Onderwijs, AUF 
Jaarfonds en Henri J. Diesbergen Fonds. 
In 2008 zijn geen fondsen opgeheven.  
In onderstaand overzicht staan alle deel
fondsen opgesomd, met de vermogens  
en uitgekeerde bedragen in 2008.
 

Fonds Stipriaan Luiscius Reisbeurzen Joodse en protestantse  
vrouwelijke studenten Geneeskunde

21.459  

Fonds Tera van Benthem Jutting Postdoctoraal onderzoek vrouwelijke biologen 15.130  

Hartmans Fonds UB/circuscollectie 83.549  

Graeve Francken Fonds (Groeps-)reisbeurzen 1.172.983 83.350 

Verenigingsfonds AUV Ondersteuning activiteiten van de AUV 176.102 3.000 

Caspar van Baerle-Fonds Bevordering samenwerking tussen UvA,  
bedrijfsleven en maatschappij

46.747 19.654 

VandenEnde leerstoelfonds Bijzondere leerstoel ‘Cultureel  
Ondernemerschap en Management’

PM PM

Walter Hoogland Fonds Ondersteuning activiteiten Science Park A’dam 134.719 5.000 

Spinoza Fonds  
(Spinoza Stichting)

Spinoza Stichting ter bevordering van  
Medische Hulp en Wetenschap

3.272.978 97.400 

De La Fontaine Verweij Fonds Bijzondere leerstoel ‘De wetenschap  
van het handschrift’

101.784 58.746 

Fonds Europese Studies Scriptieprijs studenten Europese Studies 23.245 766 

Fonds Bijzondere Leerstoelen Onderhouden en financieren bijzondere  
leerstoelen vanwege de AUV en het AUF

371.568 8.000 

Knottenbeltfonds Reisbeurzen mannelijke studenten 88.908 4.050 

Paul F. van der Heijden Fonds Onderzoek op het gebied van mensenrechten 121.065 750 

Walter Frankvoortfonds Bevordering wetenschappelijk onderzoek  
in de Scheikunde

10.772  

Frankvoort-van der Meer Fonds UB/circuscollectie 10.772  

Edwin Bouwfonds Bevordering van wetenschappelijk  
onderzoek in de economische geschiedenis

10.772  

Fonds Conrat-Bakkenhoven-Peletier Onderzoek van studenten, aio’s en  
medewerkers Rechtsgeleerdheid

131.197 6.000 

Bestuursfonds Projecten 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 het AUF

356.852 8.200 

Bestuursfonds Universitaire  
Faciliteiten

(Co-) financiering van bijzondere algemene  
infrastructurele voorzieningen van de weten-
schapsbeoefening en het studentenleven

224.370 30.000 

Ribbink-Van den Hoek Familiefonds Bevordering van de wetenschapsbeoefening 
en het studentenleven

20.000 10.000 

Reesink Fonds Bevordering van het studentenleven 23.264  

Fonds Artisbibliotheek UB/Artisbibliotheek 6.000  

Fonds Volkert van der Willigen Bevordering van wetenschappelijk onderzoek 
in de Natuurkunde en Biologie

0  

Fonds Studentenuitwisseling  
ASC/AVSV

Bevordering kennismaking van buitenlandse 
studenten met UvA en Nederland

30.000  

Schreurs-Kniesmeijer Fonds Bevordering van onderwijs en onderzoek  
van Geschiedenis

6.000  

Promotiefonds Voortgezet  
Onderwijs

Ter ondersteuning van docenten  
middelbare scholen bij de afronding van  
hun promotieonderzoek

93.274  

AUF Jaarfonds Alumni-jaarfonds ten behoeve van de weten-
schapsbeoefening en het studentenleven

0 43.399 

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

30.000

fondsBeheer

Het Amsterdams Universiteitsfonds biedt 
onderdak aan 48 deelfondsen. Elk van deze 
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fondsnAAm verkorte 
BeschriJving

vermo-
gen per  
31-12-08
(in euro’s)

Uitke-
ringen
in 2008
(in euro’s)

Studiefonds Gouda de Vries Reisbeurzen en studiebeurzen  
protestantse studenten

375.205 7.300 

Fonds Bijzondere Voorzieningen Ter vrije beschikking rector magnificus 67.908  

Wilmerink-Van Beeck-Vollenhoven 
Fonds

Reisbeurzen voor mannelijke studenten  
Natuurwetenschappen

140.423 1.700 

H.K. Nieuwenhuis Memorial Fonds 
(Stichting H.K. Nieuwenhuis Fonds)

Scriptieprijs studenten Economie 48.344 2.499 

Morpurgo Studiereisfonds Italië (Stich-
ting Morpurgo Studiereisfonds Italië)

Studiereizen naar Italië 91.342 3.250 

Wilhelm Brandt Fonds Reisbeurzen talentvolle jongeren 44.150 2.000 

Hans Jongstra Fonds Promotieonderzoek Sociale geografie 357.234  

Van der Valk/Ruijgh Fonds Onderzoek Griekse taal- en letterkunde 19.617  

Wijbrands Fonds UB/beschavingsgeschiedenis 57.868  

Potgieter Fonds UB/Potgieterbibliotheek 186.476  

Rosenthal Fonds UB/Bibliotheca Rosenthaliana 32.679  

Kohnstamm Fonds Onderzoek Onderwijspedagogiek 345.404 14.538 

Isaac Roet Fonds Prijsvraag Economie en Vrede 43.584  

Sillem Fonds UB/geschiedkundige boeken 18.893  

Reich Fonds Reisbeurzen man. studenten Geneeskunde 77.222  

E. en M. Blaauw Fonds Publicaties Oogheelkunde 211.016 2.238 

Van Beuningen van Helsdingen Fonds Reisbeurzen studenten Geneeskunde 47.227 6.700 

Fonds Grevers Faculteit der Geneeskunde 
(leerstoelgroep Anatomie en Embryologie)

48.213  

Fonds Renat Acket Wijsbegeerte 56.923 3.150 
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De Stichting Amsterdams Universiteits
fonds is niet op winst gericht en is gerang
schikt als instelling zoals bedoeld in artikel 
6:33 wet IB 2001. De stichting is niet 
onderworpen aan vennootschapsbelasting 
en is niet btwplichtig. Stichting Amster
dams Universiteitsfonds is door de belas
tingdienst in zijn brief d.d. 26 december 
2007 (dossiernummer 20.354) aangemerkt 
als Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) per 1 januari 2008. Het fiscaal 
nummer van de stichting is: 8072.09.259.
De drie onderliggende stichtingen (Stich
ting 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.
 
De fiscale nummers van de drie onderlig
gende stichtingen zijn: Stichting Herman 
Karel Nieuwenhuis Fonds: 8167.68.535. 
Stichting Morpurgo Studiereisfonds 
Italië: 8167.65.535. Spinoza Stichting 
ter Bevordering van Medische Hulp en 
Wetenschap: 8071.57.570.

—
BeleggingsBeleid

Stichting Amsterdams Universiteitsfonds 
heeft met bankier Nachenius Tjeenk een 
zogenaamd neutraal risicoprofiel met 
alternatives afgesproken. De doelstelling 
van dit profiel is zowel vermogensgroei 
op de lange termijn als de zekerheid van 
inkomen. Daarnaast worden behoorlijke 
waardeschommelingen van de portefeuille 
geaccepteerd en is de beleggingshorizon  
ten minste vijf jaar. 

De internationale kredietcrisis heeft ook  
op het beleggingsresultaat van het Amster
dams Universiteitsfonds een grote invloed 
gehad: in 2008 werd een negatief rende
ment behaald van 21.97%. 

Het bestuur heeft het beleggingsbeleid met 
het oog op de lange termijn onveranderd 
gelaten. Het uiterst teleurstellende resultaat 
over 2008 heeft gevolgen voor de hoogte 
van de gelden die op korte termijn voor  
de doelstellingen van de deelfondsen 
beschikbaar zijn.

 over het 
AmsterdAms Univer-

siteitsfonds

—
sAmenstelling 
vAn het dAgeliJks 
BestUUr

per 31 
decemBer 2008

dAtUm vAn 
Aftreden

Prof. dr. J.W. Zwemmer 
(voorzitter)

13-01-2011•

Drs. G.P.J. Hogeweg 
(penningmeester)

29-01-2009••

Mr. J. Borren (lid) 25-02-2009•••

Prof. dr. K. van Dam (lid) 15-06-2011•

Prof. dr. A. Rijksbaron (lid) 22-12-2011• 

Mw. prof. dr. M. de Visser (lid) 30-01-2010•

Drs. W.K.B. Koning 
(gevolmachtigd directeur)

n.v.t.

•Herbenoeming voor een periode van 3 jaar is mogelijk

••Herbenoemd op 16 maart 2009 tot 1 januari 2012

•••Herbenoemd op 16 maart 2009 tot 1 januari 2011

—
fiscAle stAtUs
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stAn bentvelsen 
is hoogleraar Large 
Hadron Collider Physics 
aan de UvA en directeur 
van het Instituut voor 
Hoge Energie Fysica.  
Hij is nauw betrokken bij 
de experimenten in de 
Large Hadron Collider 
(deeltjesversneller) rond 
Genève, Zwitserland  
(zie ook het beeld op  
de voorzijde van dit 
jaarverslag). Het Volkert 
van der Willigen Fonds 
bevordert onder meer  
dit onderzoeksterrein 
(zie ook pagina 10).
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— 
BAlAns per 31 
decemBer 2008 (in euro’s) 2008 2007
—  — —
ActivA (in euro’s)

— 
Effecten 8.643.760 11.444.391

Vorderingen 189.164 237.315

Liquide middelen 430.807 292.754 

— 
Totaal vlottende activa  9.263.731 11.974.460

— — —
totaal Activa 9.263.731 11.974.460

— 
pAssivA (in euro’s)

— 
Eigen vermogen

Bestemmingsfondsen 8.853.589 11.413.451

Bestemmingsreserve 0 185.838

— 
Totaal eigen vermogen  8.853.589 11.599.289

Kortlopende schulden 410.142 375.171

— — —
totaal passiva  9.263.731 11.974.460 

— 
stAAt vAn BAten en 
lAsten over 2008 (in euro’s) 2008 2007
— — — 
Beschikbaar voor doelstellingen 

Baten uit eigen fondsenwerving

*  Giften en door vrijval vrijkomende toekenningen 238.441 256.202

*  Overige baten 2.917 0

— 
Beschikbaar uit fondsenwerving 241.358 256.202

Resultaat beleggingen

*  Beleggingsopbrengsten  387.689 420.937

*  Koersresultaat  (2.836.672) (8.046)

*  Kosten effecten (74.599)  (70.692)

— — —
subtotaal  (2.523.582) 342.199

— 
Totaal beschikbaar voor doelstellingen (2.282.224)  598.401

Besteed aan doelstellingen

*  Uitkeringen 421.510 318.751

Kosten van de eigen organisatie

*  Kantoorkosten 12.440 19.385 

*  Algemene kosten  22.919 23.307

*  Bijzondere kosten  6.607 7.648

— — —
totaal kosten  41.966 50.340

— — —
totaal besteed aan doelstellingen 463.476 369.091

— — —
saldo van baten en lasten (2.745.700) 229.310

— 
De resultaatsverdeling is als volgt

*  Ten gunste (laste) van de Bestemmingsfondsen  (2.745.700) 229.310



—
donAteUrs ziJn  
troUwe vrienden

De Jaarfondscampagne 2008 is de tweede cam
pagne van het Amsterdams Universiteitsfonds. 
Een aanzienlijk aantal donateurs die in 2007  
hebben gegeven, doneert in 2008 opnieuw. Maar 
liefst 316 donateurs uit 2008 – 38,8% – gaven ook 
al in 2007. Twee jaar campagne voeren levert het 
Amsterdams Universiteitsfonds dus niet alleen 
een mooi financieel resultaat op, maar ook een 
schare trouwe donateurs. De meerderheid geeft 
ook gestalte aan hun betrokkenheid bij de UvA  
in de vorm van een of meer lidmaatschappen.  
Zo is maar liefst 65% van de donateurs die in 
2008 bijdragen aan de Jaarfondscampagne lid van 
de Amsterdamse UniversiteitsVereniging (AUV). 
Daarnaast is 24% lid van de Amsterdamse Acade
mische Club (AAC) en 20% lid van de Vereni
ging Vrienden van de Universiteits bibliotheek 
(VVUB). Vooral leden met een gecombineerd 
lidmaatschap doneren vaak: ongeveer een derde 
van alle VVUBleden die daarnaast lid zijn van  
de AUV of de AAC geeft aan het AUF.

 
—
individUele  
reisBeUrzen in 2008

In 2008 kende het Amsterdams Universiteits
fonds 262 individuele reisbeurzen toe. De meeste 
begunstigden zijn studenten die vanwege hun 
opleiding een half jaar in het buitenland studeren 
of voor hun masterscriptie onderzoek of veldwerk 
verrichten buiten Nederland. Bestemmingen ver 
weg zijn populair: voor Europa worden relatief 
weinig beurzen aangevraagd. Hoewel de meeste 
reizen richting de Verenigde Staten en Canada 
gaan, winnen de nietwesterse bestemmingen 
het getalsmatig van de westerse. De verdeling 
van de toekenningen over de facultaire gebieden 
komt globaal overeen met de verdeling van het 

aantal studenten over de faculteiten. Studenten 
van de Faculteit der Maatschappij en Gedragswe
tenschappen weten het Amsterdams Universiteits
fonds het best te vinden, gevolgd door de studenten 
Geneeskunde. Voor de eveneens grote Faculteit der 
Geesteswetenschappen is hier nog winst te behalen.

—
fAcUltAire verdeling 
vAn stUdentenreis-
BeUrzen in 2008 (in aantallen)

Tandheelkunde (ACTA)

Geneeskunde (FdG)

Rechtsgeleerdheid (FdR)

Economie en Bedrijfskunde (FEB)

Geesteswetenschappen (FGw)

Maatschappij- en  

  Gedragswetenschappen (FMG)

Natuurwetenschappen,  

  Wiskunde en Informatica (FNWI)

Interfacultaire instituten

7

75

17

23

30

87

17

6

totaal 262

—
lidmAAtschAppen 
donAteUrs (in procenten)

soort  
lidmAAtschAp

% vAn de do-
nAteUrs

% doneren-
de leden

AUV

AAC

VVUB

AUV/AAC

AUV/VVUB

AAC/VVUB

AUV/AAC/VVUB

48,4%

11,9%

9,5%

7,7%

6,5%

2,2%

2,0%

6,9%

16,0%

12,4%

10,4%

29,6%

31,5%

19,2%
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Bezoekadres: Spui 25 – 27
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94325, 1090 GH, Amsterdam 

Telefoon: 020 525 2138 
Fax: 020 525 3191

universiteitsfonds@uva.nl
www.auf.nl, 

www.alumni.uva.nl/universiteitsfonds
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