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PUBLIEKSVERSLAG 2016
De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een moderne
universiteit met een rijke geschiedenis, die teruggaat tot
1632. Donateurs spelen vanaf het prille begin een grote rol.
Zij maken met giften extra voorzieningen mogelijk voor
wetenschappers en studenten en dragen er zo aan bij dat de
UvA een universiteit van uitstekende kwaliteit blijft.

‘TIJDENS MIJN STUDIE HEB IK FINANCIËLE
STEUN VAN HET FONDS ONTVANGEN.
NU IK ALUMNUS BEN, WIL IK GR AAG ANDERE
STUDENTEN DEZELFDE KANSEN BIEDEN’

Via het Amsterdams Universiteitsfonds leveren donateurs een bijdrage aan
de verdieping en verbreding van onderzoek en het behoud en de ontsluiting
van kwetsbaar academisch-cultureel erfgoed. Dankzij hen worden bovendien
subsidies verstrekt voor onderwijs, studentenactiviteiten en reis- en
studiebeurzen. Veel van deze voorzieningen kunnen zonder de steun van
donateurs geen doorgang vinden.
Dit verslag biedt een overzicht van de belangrijkste cijfers en feiten en geeft
bovendien een indruk van de activiteiten die donateurs van het Amsterdams
Universiteitsfonds mogelijk maken.

KOSTEN BEHEER
EN ADMINISTRATIE

€ 2.067.399

€ 108.813

2.275

DONATEURS

De gehele Jaarrekening, bestaande uit het Jaarverslag en de Resultatenrekening,
over 2016 zijn op te vragen bij het Amsterdams Universiteitsfonds via
universiteitsfonds@uva.nl.
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TOEKENNINGEN

*

Met aftrek van kosten
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INKOMSTEN UIT
FONDSENWERVING
Het Amsterdams Universiteitsfonds ontvangt in 2016 steun van 2.275
donateurs. Zij steunen het fonds met giften aan het Jaarfonds (166.606
euro), bestaande Fondsen op Naam (3.668.386 euro) en nieuwe Fondsen
op Naam (901.303 euro). De totale inkomsten bedragen 4.736.295 euro.

JAARFONDS
Het Jaarfonds is de jaarlijkse fondsenwervingscampagne onder alumni, medewerkers
en vrienden van de Universiteit van Amsterdam. Jaarfondsdonateurs dragen bij
aan speciale projecten op het gebied van academisch-cultureel erfgoed, onderzoek,
beurzen en studentenvoorzieningen. Binnen ieder van deze categorieën wordt
jaarlijks een voorbeeldproject voor de campagne geselecteerd. Donateurs bestemmen
hun gift voor een bepaalde categorie of kiezen voor verdeling van hun gift over
de categorieën.

JAARFONDS

€ 166.606
BESTAANDE FONDSEN OP NAAM

€ 3.668.386*

Grootste gift
€ 3.000

Gemiddelde gift
€ 83,24

Meest gegeven bedrag
€ 50

Aantal donateurs jaarfonds
1935

Aantal doorlopende giften
1267

Aantal nieuwe donateurs
225

NIEUWE FONDSEN OP NAAM

€ 901.303
*
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Uit de nalatenschap van mevrouw Trudie Vervoort-Jaarsma zijn in 2015 twee Fondsen op
Naam ingesteld: het Mr. Julia Henriëtte Jaarsma-Adolfs Fonds en het Madeleine Julie
Vervoort Fonds. In beide Fondsen op Naam is, na de afwikkeling van de nalatenschap
in 2016, 1.430.755 euro gestort, 2.861.510 euro in totaal.
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FONDSEN OP NAAM

NIEUWE FONDSEN OP NAAM

Het Amsterdams Universiteitsfonds beheert, inclusief het Jaarfonds, 73 Fondsen
op Naam. Een Fonds op Naam is een fonds met een specifiek doel, waarmee
particulieren en bedrijven zich langdurig verbinden aan de wetenschap en/of het
onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam.

In 2016 zijn er zeven nieuwe Fondsen op naam ingesteld.

Een Fonds op Naam instellen kan in 2016 met een bedrag vanaf 30.000 euro,
indien het vermogen geheel mag worden besteed aan het beoogde doel.
Als alleen het rendement mag worden gebruikt voor uitkeringen, geldt een
ondergrens van 50.000 euro. Veel van de Fondsen op Naam staan open voor
giften van derden.

Vier Fondsen op Naam zijn ingesteld vanuit een nalatenschap. Donateurs die
nalaten aan het Amsterdams Universiteitsfonds zorgen dat nieuwe generaties
studenten en onderzoekers zich kunnen ontwikkelen en werken aan de wereld
van morgen.

Drie Fondsen op Naam ondersteunen het beheer, de ontsluiting en
digitalisering van de Circuscollectie van de Bijzondere Collecties en het
bevorderen van onderwijs en onderzoek en de presentatie van deze collectie.
Dit zijn het Hartmans Fonds, het Frankvoort-Van der Meer Fonds en het
Jaap en Rietje Best Circusfonds.
De Circuscollectie van de Bijzondere Collecties beslaat meer dan 23.000
affiches, 55.000 foto’s, 15.000 programmaboekjes, 7.000 boeken, 1.500 prenten
en tekeningen en vele recensies. Deze verzameling schaart zich onder de grote
internationale circuscollecties die voor onderzoek en onderwijs beschikbaar
worden gesteld.

‘MET MIJN GIFT DR AAG IK BIJ AAN DE
INSTANDHOUDING VAN HET CULTUREEL ERFGOED.
IK HOOP DAT DOOR DIGITALISERING IEDEREEN DIE
DAT WIL ER GEBRUIK VAN KAN MAKEN’
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FONDS GESCHIEDENIS (ANONIEM)
Dit fonds draagt bij aan promotieonderzoek
op het gebied van de geschiedenis, met een
voorkeur voor de ‘Gouden Eeuw’ ten tijde
van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden.

DR. J.A. KUIJPER FONDS
Vanuit dit fonds wordt promotieonderzoek
naar Internationaal Publiekrecht, het Recht
van de Internationale (Economische)
Organisaties en/of het Europees Recht
ondersteund.

TESTAMENTAIRE
BESCHIKKING

BEOOGD KAPITAAL:

GESTORT VERMOGEN

BEOOGD KAPITAAL

€ 50.000

€ 240.000

€ 1.200.000

FONDS EUROPA INSTITUUT
Vanuit dit fonds worden (jonge) onderzoekers
in het Europees recht en daaraan gerelateerde
rechtsgebieden ondersteund. Het betreft vooral
onderzoek op het terrein van het recht van de
Europese Unie, bij voorkeur in relatie tot
nationaal en internationaal recht.

FONDS STUDIE ZONDER GRENZEN
Dit fonds ondersteunt vluchtelingen die aan de
Universiteit van Amsterdam studeren of
onderzoek doen.

GESTORT VERMOGEN

BEOOGD KAPITAAL

GESTORT VERMOGEN

BEOOGD KAPITAAL

€ 300.000

€ 10.000

€ 50.000

€ 297.669

Circa

De instellers van het Fonds Europa Instituut met vanuit het Amsterdams
Universiteitsfonds Carolyn Wever (midden) en Jochem Miggelbrink (links)
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MARLEEN VAN VOLLENHOVEN FONDS
Dit fonds ondersteunt het beheer, de
ontsluiting en digitalisering van
boekenvakcollecties in beheer bij de Bijzondere
Collecties van de Universiteit van Amsterdam
en het bevorderen van onderwijs en onderzoek
met en de presentatie van deze collectie.

JAAP EN RIETJE BEST CIRCUSFONDS
Dit fonds draagt bij aan het beheer, de
ontsluiting en digitalisering van de
Circuscollectie door de Bijzondere Collecties
van de Universiteit van Amsterdam en het
bevorderen van onderwijs en onderzoek met en
presentaties van deze collecties.

GESTORT VERMOGEN

BEOOGD KAPITAAL

GESTORT VERMOGEN

BEOOGD KAPITAAL

€0

€ 100.000

€ 323.634

€ 300.000

Circa

Circa

KUIPER-OVERPELT STUDIEFONDS
Vanuit dit fonds worden talentvolle studenten
en onderzoekers uit ontwikkelingslanden of
fragiele democratieën ondersteund die een
opleiding aan de Universiteit van Amsterdam
willen volgen. De opleiding stelt hen in staat
om op constructieve wijze deel te nemen aan
de sociale maatschappij in hun land van
herkomst.
GESTORT VERMOGEN

BEOOGD KAPITAAL

€ 30.000

€ 250.000

OPGEHEVEN FONDSEN OP NAAM

INKOMSTEN UIT
BELEGGINGEN EN RENTE
Het vermogen van het Amsterdams Universiteitsfonds wordt belegd op
maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze. De inkomsten uit
beleggingen en rente bedragen, na aftrek van kosten, € 590.454.
RENTEBATEN EN BATEN UIT BELEGGINGEN

€ 292.378

RESULTATEN BELEGGINGEN

€ 374.217

KOSTEN BELEGGINGEN

€ 76.141

BELEGGINGSBELEID
Het beheer van het vermogen is ondergebracht
in een Maatwerk Duurzaam Beleggen
Mandaat. Dit betekent dat het vermogen op
maatschappelijk verantwoorde en duurzame
wijze wordt belegd. Het risicoprofiel van de
beleggingsportefeuille is matig defensief. De
doelstelling is zowel vermogensgroei op de
lange termijn als de zekerheid van inkomen.

Deze keuze impliceert een beleggingshorizon op lange termijn (langer dan
zeven jaar).
Het Amsterdams Universiteitsfonds maakt
gebruik van de diensten van Triodos
MeesPierson, een joint venture van ABN
AMRO MeesPierson en Triodos.

Vanwege volledige toewijzing van de beschikbare middelen zijn het Caspar van
Baerle Fonds, het Amstelfonds en het Amsterdams Fonds voor Verslavingsonderzoek
opgeheven.

‘DOOR TE GEVEN DR AAG IK BIJ AAN HET CONTACT
TUSSEN DE MAATSCHAPPIJ EN DE UNIVERSITEIT’
8
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TOEKENNINGEN
Het Amsterdams Universiteitsfonds kent in 2016 voor € 2.067.399 toe
aan subsidies voor bijzondere initiatieven, onderzoeken en projecten.
Studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam en aan de
opleiding verbonden studieverenigingen kunnen aanvragen indienen.

ONDERZOEK
De Universiteit van Amsterdam is toonaangevend in tal van
onderzoeksgebieden. Naast grote onderzoeken vinden vele kleinere
onderzoeksprojecten plaats die voor hun doorgang afhankelijk zijn
van aanvullende financiering.

Totaalbedrag

€ 2.067.399*

*

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 is gebleken dat een meerjarentoekenning
à 75.000 euro ten onrechte niet is meegenomen in het desbetreffende jaar. Dit bedrag is
in mindering gebracht op het totaal aan toekenningen.

ONDERZOEK

€ 1.454.402
ACADEMISCH-CULTUREEL ERFGOED

€ 74.469
STUDENTENVOORZIENINGEN

€ 152.195
BEURZEN

€ 461.333
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ONDERZOEK MARKERMEER

CINEMA CONTEXT

Het onderzoeksschip waarmee wetenschappers
van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA onderzoek gaan
doen naar de leefbaarheid van het Markermeer
kan dankzij een bijdrage uit het universiteitsfonds worden gebouwd. Met de boot kan op
een veilige en doeltreffende manier experimenteel veldonderzoek worden verricht.

Cinema Context, de eerste historische database
voor filmcultuur, wordt met steun van
donateurs geüpdatet zodat zij ook in de
toekomst een rol kan blijven spelen bij onderzoek. Dankzij de database, ontwikkeld door
toenmalig UvA-docent mediageschiedenis
Karel Dibbets, is het mogelijk netwerken en
patronen in de filmcultuur te analyseren. De
database bevat gegevens over bioscopen die
sinds 1900 in Nederland hebben gestaan en
bijna alle films die voor 1960 in een Nederlandse bioscoop hebben gedraaid. Ook bevat
zij informatie over de context waarin de films
vertoond zijn.
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ACADEMISCHCULTUREEL ERFGOED

BIJZONDERE LEERSTOELEN
De instelling van een bijzondere leerstoel aan
de UvA vindt altijd plaats vanwege
een stichting en voor een periode van vijf jaar.
Vanwege de Stichting Amsterdams Universiteitsfonds zijn de volgende bijzondere leerstoelen ingesteld.

Academisch-cultureel erfgoed heeft een grote toegevoegde
waarde voor universitair onderwijs en onderzoek en voor de
maatschappij. Het is daarom belangrijk dat deze collecties
behouden blijven en toegankelijk zijn voor studenten,
onderzoekers én publiek.

DE GESCHIEDENIS VAN HET JOODSE BOEK

bekleed door de heer prof. dr. Emile Schrijver.
AMSTERDAM-CHINA LOGIC CHAIR

bekleed door mevrouw prof. dr. Fenrong Liu.
HOGE-ENERGIE-EMISSIE VAN
MELKWEGSTELSELS

bekleed door de heer prof. dr. Marat Gilfanov.
GESCHIEDTHEORIE EN GESCHIEDENIS
VAN DE GESCHIEDSCHRIJVING
(ROMEIN-LEERSTOEL)

bekleed door de heer prof. dr. Wyger Velema.
DE WETENSCHAP VAN HET
HANDSCHRIFT IN RELATIE TOT DE
BESCHAVINGSGESCHIEDENIS, IN HET
BIJZONDER VAN DE MIDDELEEUWEN
(500-1500)

bekleed door de heer prof. dr. Jos Biemans
(foto).
INVLOED VAN ROMEINS RECHT
OP VERSCHILLENDE EUROPESE
RECHTSSTELSELS (CONRAT-LEERSTOEL)

bekleed door de heer prof. dr. Rick Verhagen.
MARIENE MICROBIOLOGIE

bekleed door de heer prof. dr. Lucas Stal.
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‘Vóór de uitvinding van de boekdrukkunst, halverwege de vijftiende eeuw,
werden boeken geheel met de hand
geschreven. Daarom noemen we zulke
boeken ‘handschriften’. Het doorgeven in de colleges Handschriftenkunde van kennis over schrift en boek én
over hun betekenis voor de mensheid
en onze cultuurgeschiedenis is mede
mogelijk dankzij de steun van het
Amsterdams Universiteitsfonds.’
Jos Biemans, bijzonder hoogleraar
Wetenschap van het handschrift in relatie
tot de beschavingsgeschiedenis, in het
bijzonder van de Middeleeuwen
(500-1500)

CONGRES MARIA SIBYLLA
MERIAN

DE BUITENKIST VAN DE
EGYPTISCHE MUMMIE

De Artis Bibliotheek van de Bijzondere
Collecties krijgt steun voor de organisatie van
een internationaal congres rond entomoloog
Maria Sibylla Merian (1647-1717) die aan het
eind van de zeventiende eeuw in Suriname
de metamorfose van insecten bestudeerde.
Aan het congres ‘Changing the Nature of Art
and Science. Intersections with Maria Sibylla
Merian’ nemen onderzoekers uit Denemarken,
Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en de
Verenigde Staten deel.

De buitenkist van de Egyptische mummie van
het Allard Pierson Museum kan dankzij een
bijdrage van donateurs worden gerestaureerd.
Na de restauratie zal de buitenkist met de
mummie en zijn versierde mummiekist worden
tentoongesteld. Hiermee beschikt het museum
over een unieke set.
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STUDENTENVOORZIENINGEN
De studietijd is naast een academische ook een persoonlijke
ontdekkingsreis. De ontwikkeling buiten de collegebanken
draagt daaraan bij. Daarom ondersteunt het universiteitsfonds
initiatieven die het studentenleven en de persoonlijke
ontwikkeling verrijken.

ATLAS OF CONFLICT

AANKOOP ATLAS UIT 1714

De Bijzondere Collecties wordt financieel
ondersteund bij de organisatie van de tentoonstelling ‘Atlas of conflict’ waarin kunstenaar
Jasmijn Visser het conflict rondom de Falkland
Eilanden als casus neemt, om te experimenteren met andere manieren van het in kaart
brengen van geschiedenis, en meer in het
bijzonder van complexe internationale conflicten. Op deze eilanden komen veel historische
ontwikkelingen samen: ontdekkingsreizen,
kolonialisme, Darwinisme, internationale
oliehandel, de Argentijnse Junta en de
Koude Oorlog, globalisering en recent zelfs
Wikileaks.

De Bijzondere Collecties heeft met steun
vanuit het Amsterdams Universiteitsfonds de
zeldzame in 1714 door Gerard en Leonard
Valk gedrukte atlas Nova totius geographica
telluris projectio aangekocht. De atlas is zeer
compleet en bevat nog 47 van de 50 oorspronkelijke kaarten. Dit is uitzonderlijk, aangezien
oude atlassen vaak uit elkaar zijn gehaald om
de waardevolle kaarten los te verkopen.
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CONGRES ‘SENSES’

ANNA’S TUIN EN RUIGTE

Het jaarlijks CONGres van studievereniging
CONGO (voor de opleidingen Biologie, Biomedische wetenschappen en Psychobiologie)
had in 2016 als thema ‘Senses’. Onderzoekers
en hoogleraren praatten de studenten bij
over het belang van zintuigen, de manier
waarop insecten de wereld zien en beleven,
fantoompijn na het verlies van ledematen, de
relatie tussen waarnemen en handelen en een
smaakverandering of -verlies als gevolg van een
chemokuur of bestraling.

Anna’s Tuin en Ruigte krijgt steun bij de
aanleg van een groene studieomgeving op
het Science Park. Wetenschappelijke studies
over voedselproductie en lokale ecologische
systemen worden hier in de praktijk gebracht.
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AUV-SCRIPTIEPRIJS EUROPESE STUDIES
De beste afstudeerscriptie van de opleiding
Europese studies wordt elk jaar beloond met
de AUV-scriptieprijs Europese studies. Ross
McQueen ontvangt de prijs van 800 euro,
voor zijn scriptie getiteld ‘The impact of AKP
geopolitical visions on Turkey’s foreign relations and role as a regional power’. McQueen
werd tijdens zijn scriptie begeleid door Luiza
Bialasiewicz, hoogleraar Internationale relaties
van de Europese Unie (EU external relations).
De jury is lovend over de scriptie en schrijft in
zijn rapport: ‘Ross McQueen heeft uitstekend
werk verricht waarbij hij literatuur op het
gebied van geopolitiek aan de hedendaagse

Turkse geopolitieke retoriek heeft gekoppeld.
Vooral het door McQueen gemaakte historisch
overzicht van de Ottomaanse en later Turkse
geopolitieke visies en de samenvatting van de
huidige opvattingen verdienen lof, zeker omdat
de bronnen grotendeels uitsluitend in het
Turks beschikbaar waren. Het overzicht van de
historische ontwikkeling van de geopolitiek als
discipline en het voortbestaan van bepaalde
geopolitieke theorieën is zeer goed aangelegd,
en legt nadruk op het belang van het bestuderen van geopolitieke verkenningen en hun
effecten vandaag.’

Het Amsterdams Universiteitsfonds stelt beurzen beschikbaar aan
bachelor- en masterstudenten, promovendi en medewerkers. Er zijn
individuele reisbeurzen voor studenten die tijdelijk in het buitenland
studeren, veldwerk doen of stage lopen. Studiebeurzen worden alleen
bij hoge uitzondering verstrekt, bijvoorbeeld aan studenten die zonder
hulp hun opleiding niet kunnen voltooien. Studieverenigingen
kunnen een groepsreisbeurs of een projectsubsidie aanvragen.
Medewerkers kunnen een projectsubsidie aanvragen voor initiatieven
op het gebied van erfgoed en overige wetenschappelijke projecten. Ten
slotte is er een promotiebeurs voor promovendi die werkzaam zijn als
docent in het voortgezet onderwijs.
REISVERSLAG VAN EEN STUDENT
NAAR HARTENLUST KLASSIEKE TALEN STUDEREN IN NEW YORK

H.K. NIEUWENHUIS-SCRIPTIEPRIJS
De H.K. Nieuwenhuis-scriptieprijs is vernoemd naar Herman Karel Nieuwenhuis, in 1929 de
eerste cum laude afgestudeerde student Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze
scriptieprijs van 2.250 euro is in het leven geroepen om economisch en bedrijfskundig academisch onderzoek te stimuleren. Dit jaar is als prijswinnaar gekozen Dorinth van Dijk (Business
Economics cum laude) met zijn thesis ‘The predictive power of Funda’. De winnende scriptie
heeft volgens het juryrapport de hoogste scores gekregen voor de relevantie van de
onderzoeksresultaten en ook voor het innovatieve karakter van de onderzoeksvraag.

ISAAC ROET PRIJS
De Isaac Roet Prijs wordt toegekend aan een
student of alumnus van de Amsterdam Business School die met zijn of haar projectplan de
overtuigingen van de in 1944 in Auschwitz
omgebrachte uitvinder en econoom Isaac Roet
- de bevordering van wereldvrede door economische interactie - uitdraagt. Leana Budico,
MBA-student aan de Amsterdam Business
School, heeft de Isaac Roet Prijs 2016 ter waarde van 5.000 euro gewonnen met haar project
voor het aantrekkelijk maken van Chisinau, de
hoofdstad van Moldavië.

BEURZEN

Figen Geerts studeert voor haar opleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur een semester aan
Hunter College in New York. Daar volgt ze de taalgerichte vakken ‘Attic Orators’ en ‘Tacitus’ en de
theorievakken ‘Classical New York’ en ‘American Art 1900-1960’.
‘Ik heb tijdens mijn semester in New York
minder Grieks en Latijn moeten lezen dan aan
de UvA, maar ben wel dieper ingegaan op de
culturele context van een tekst en heb veel
aandacht besteed aan het toepassen
van sociale en literaire theorieën. Tijdens
werkcolleges discussieerden we over de teksten
en de secundaire literatuur. Ook moesten we
wekelijks een paper schrijven over de gelezen
stof. Op deze manier kon ik mijn Engelse
schrijfvaardigheid verbeteren en leerde ik
schrijven volgens academische conventies.
Mijn uitwisselingsprogramma heb ik verlengd
om mijn scriptie te kunnen schrijven.’

Leana Budico ontving de Isaac Roet Prijs op
vrijdag 15 september tijdens het business seminar
UvA in Carré
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INDIVIDUELE STUDIEREIZEN
Studie, stage of veldwerk brengt UvA-studenten naar alle uithoeken van de
wereld. Reisbeurzen zijn – afhankelijk van reisduur en bestemming – tussen 450
en 700 euro groot. Dit jaar ontvangen 241 studenten een reisbeurs. In totaal
verstrekt het fonds voor 142.200 euro aan individuele reisbeurzen.

AZIË
EUROPA
26 studenten
Liselot Spierenburg
studeert een semester
aan de Universität Bern
in Bern, Zwitserland

NOORD-AMERIKA

OCEANIË

98 studenten
Babs Kamsteeg studeert
een semester aan The New
School in New York City,
Verenigde Staten

ZUID-AMERIKA
26 studenten
Anouk van ’t Hof doet
haar buitenlandstage voor
de opleiding Tandheelkunde in Ecuador
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36 studenten
Cyriel Vanmaekelbergh
studeert een semester
aan de Hong Kong City
University in Hong Kong,
China

32 studenten
Daniëlle Wagenaar
studeert een semester aan
de University of Melbourne
in Melbourne, Australië

AFRIKA
23 studenten
Nienke Dek studeert
een semester aan de
Ecole de Gouvernance
et d’Economie in Rabat,
Marokko
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AANVULLENDE STUDIEBEURZEN

VERSLAG VAN EEN GROEPSREIS
VERDUURZAMEN CACAOTEELT WEST-PAPOEA

Sefa, de faculteitsvereniging voor studenten Economie en Bedrijfskunde, organiseert jaarlijks een
International Development Project. In dit project dragen masterstudenten hun kennis en kunde over
aan de bevolking van een ontwikkelingsland. In 2016 doet Sefa onderzoek naar mogelijkheden om de
cacaoteelt en -industrie in West-Papoea te verduurzamen. Vincent Altorffer doet verslag van de reis.
‘West-Papoea is door de ligging en vruchtbare
grond zeer geschikt om cacao te verbouwen.
Toch komt het potentieel niet tot zijn recht.
Door middel van onderzoek en gesprekken
met boeren, handelaren, opkopers en onderzoekers brengen wij de stand van zaken
omtrent cacao in kaart en zoeken we mogelijkheden om de productie te verbeteren. Meerdere
hoogleraren van de UvA en de universiteit van
Papoea hebben met ons meegedacht tijdens dit
project. We hebben inzicht gekregen in lokaal

verzamelde data en concrete investeringskansen kunnen identificeren. Dit betekent dat
onze belangrijkste doelstelling van het onderzoek is bereikt. De reis naar Papoea heeft ons
enorm geraakt en wij zijn erg gemotiveerd om
nog een stapje verder te gaan. Wij zullen dit
jaar nog een bedrijvenseminar organiseren
waarin wij onze bevindingen presenteren in de
hoop bedrijven te enthousiasmeren om te
investeren in een van de mooiste en pure
gebieden van de wereld: West-Papoea.’

Tien UvA-studenten hebben een aanvullende studiebeurs ontvangen, de totale waarde van
deze beurzen bedraagt 43.752 euro. Deze beurzen worden incidenteel verstrekt aan studenten
die vanwege bijzondere omstandigheden hun studie niet kunnen voltooien. De financiële steun
helpt hen door de laatste fase van hun studie of promotie.

‘ Zonder de royale bijdrage van het Julia Henriëtte JaarsmaAdolfs Fonds, had ik zeer waarschijnlijk mijn proefschrift voor het
Amsterdam Center for International Law niet kunnen voltooien.
Die bijdrage is voor mij van onschatbare waarde geweest’
TIM STAAL, PROMOVENDUS INTERNATIONAAL PUBLIEKSRECHT

AMSTERDAM EXCELLENCE SCHOLARSHIPS
Zestien getalenteerde studenten van buiten de Europese Unie kunnen dankzij de Amsterdam
Excellence Scholarships een masteropleiding aan de UvA volgen. Zij ontvangen ieder een
volledige studiebeurs van 25.000 euro. Acht van deze beurzen worden gefinancierd door
het universiteitsfonds.

‘Deze beurs heeft een enorme impact op mijn leven. Ik kan
de opleiding volgen die ik wil en zo mijn toekomst vormgeven’
NAIDA HADZIOMEROVIC, STUDENT PUBLIC INTERNATIONAL LAW
(ONDERZOEKSMASTER)

VOLKERT VAN DER
WILLIGENBEURS
FNWI-masterstudenten Janna Goldstein
(rechts op de foto) en Julia Heinen (links)
ontvangen de Volkert van der Willigenbeurs
2016 uit handen van de naamgever (midden).
Goldstein ontvangt de beurs voor studenten
astrodeeltjesfysica, Heinen voor studenten
in het vakgebied biologie en ecologie. De beurzen stellen jonge onderzoekers in staat een
stimulerende studiereis te maken en onderzoek
te doen.
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BEKOSTIGING VAN
HET FONDS

BESTUUR

Het Amsterdams Universiteitsfonds wordt ondersteund door het Bureau
Alumnirelaties en Universiteitsfonds van de UvA. De dagelijkse leiding
valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van het bureau.
De ondersteuning betreft diensten voor het Amsterdams Universiteitsfonds
inzake administratie, communicatie, werving en relatiebeheer.
In 2016 zijn 3,5 fte van het Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds door de UvA beschikbaar gesteld. Deze medewerkers hebben een aanstelling bij de universiteit en vallen wat betreft
bezoldigingsbeleid onder de CAO Nederlandse Universiteiten. De UvA draagt de personele
kosten, circa 300.000 euro. Voor deze ondersteuning stelt het universiteitsfonds 60.000 euro
beschikbaar als tegemoetkoming.

KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE
Wervingskosten donateurs

€ 53.007

Drukwerk

€ 23.924

Accountantskosten

€ 11.397

Administratiekosten

€ 10.000

Notariskosten

€ 6.841

Licentiebijdrage

€ 3.025

Overige kantoorlasten

€ 619

Het bestuur beheert de toevertrouwde vermogens, beoordeelt subsidieaanvragen en verstrekt
subsidies en beurzen voor projecten op de gebieden onderwijs, onderzoek, studentenactiviteiten
en erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor
het werven van nieuwe fondsen. Het Amsterdams Universiteitsfonds is een onafhankelijke
rechtspersoon en heeft een onbezoldigd bestuur. De directeur en de ambtelijk secretaris hebben
een aanstelling bij de UvA.

SAMENSTELLING BESTUUR EN DIRECTIE
Per 31 december 2016
Mevrouw mr. M.M. Ulrici B.A. (voorzitter)
Mevrouw drs. A. Vermeer-Janse RA (penningmeester)
Mevrouw prof. dr. L. Gunning
De heer prof. dr. J.C. Kennedy
De heer jhr. drs. J. Six
De heer prof. dr. W. Stiekema
Mevrouw C.E. Wever (gevolmachtigd directeur)
De heer drs. R. de Bois (ambtelijk secretaris)
* Herbenoeming voor een periode van drie jaar is mogelijk

Datum van aftreden
18-10-2019
01-01-2018
01-01-2019*
09-10-2018*
01-07-2017*
01-03-2019*

‘Dankzij de steun van donateurs kan het universiteitsfonds veel mogelijk
maken. Van bijzondere onderzoeksprojecten en het behoud van erfgoed
tot evenementen en beurzen voor studenten. Het is ontzettend leuk al die
verschillende initiatieven te zien en dankzij donateurs veel initiatieven
mogelijk te maken. Hiervoor zet ik me graag in’
MICHAËLA ULRICI, VOORZITTER AMSTERDAMS UNIVERSITEITSFONDS

HISTORIE
Geven voor wetenschap en onderwijs kent aan de Universiteit van Amsterdam een lange traditie. Het
Athenaeum Illustre, de voorloper van de UvA, is in 1632 opgericht door kooplieden en
burgers van Amsterdam. Weldoeners die de wetenschap en het academisch erfgoed een warm hart
toedragen, vinden sindsdien in de universiteit een dankbare bestemming voor private schenkingen.
In 1889 zamelen alumni geld in voor de bouw van een nieuwe aula. Daarnaast richten zij de
Amsterdamse Universiteits-Vereniging op. De alumnivereniging beheert het verzamelde
vermogen en keert beurzen uit. In 1998 wordt Stichting AUV-Fonds opgericht om de vermogens
van de verschillende deelfondsen te beheren. In 2007 verandert deze stichting haar naam in
Stichting Amsterdams Universiteitsfonds en gaat zich actief richten op fondsenwerving.
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Stichting Amsterdams Universiteitsfonds
bezoekadres: Spui 21, Amsterdam
postadres:
Postbus 94325
1090 GH Amsterdam
telefoon:
020-525 2138
website:
www.auf.nl
e-mail:
universiteitsfonds@uva.nl
IBAN:
BIC:

NL24ABNA0453215653
ABNANL2A

RSIN:

8072.09.259
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