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Bestuur en Bureau
Bestuurssamenstelling
Drs. Joris van Eijck is in september 2009 afgetreden als
bestuurslid. Van Eijck heeft twee termijnen zitting gehad
in het bestuur. Eerst als portefeuillehouder jonge alumni
en communicatie, daarna als penningmeester. Het bestuur
is Van Eijck dankbaar voor zijn professionele en enthousiaste bijdrage.

Foto: Ivar Pel

De Utrechtse alumni vormen steeds meer een community. Dat zie je in de regio’s, op
de jaarlijkse universiteitsdag in Utrecht en ook buiten onze landsgrenzen. Zo waren
er dit jaar zes Utrecht lezingen in het buitenland, onder andere in Barcelona,
Stellenbosch (Zuid-Afrika) en New York.

Drs. Leneke Visser is in juni 2009 teruggetreden als directeur van het Utrechts Universiteitsfonds. Kenmerkend voor
de manier waarop zij haar functie bekleedde was haar
grote gedrevenheid. Daarmee heeft Visser alumni, studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht weten
te raken. Visser was ruim tien jaar directeur. Het bestuur
van het Utrechts Universiteitsfonds is haar zeer erkentelijk
voor alles wat zij voor het fonds heeft betekend. Jacomijn
Timmermans is Leneke Visser per juni 2009 opgevolgd als
directeur a.i. Timmermans bekleedde sinds 2007 de functie
van adjunct-directeur.

Daarbij tekent zich, met name onder de jonge alumni, een nieuwe trend af: alumni
zoeken hun Utrechtse netwerk steeds meer op voor kennis en persoonlijke ontwikkeling.
Dit zien we onder andere terug in workshops waarin jonge alumni worden gecoacht
bij het maken van loopbaankeuzes. Een goede ontwikkeling; als je ook na het behalen
van je titel voor je ontwikkeling de universiteit blijft opzoeken, wordt de band steeds
sterker.
De community wordt ook steeds zichtbaarder op het web. Onze website heeft maandelijks gemiddeld 6000 bezoekers en ook onze vernieuwde digitale nieuwsbrief met tips,
wetenswaardigheden en interessante aanbiedingen wordt, gezien de reacties, goed
gelezen. Er zijn diverse LinkedIn groepen voor alumni actief en sinds kort zijn alumni
ook te vinden op Twitter.
Daarnaast ben ik trots u te kunnen meedelen dat ons Utrecht Excellence Scholarship,
het programma voor excellente studenten uit het buitenland, in 2009 opnieuw vele
donaties heeft mogen ontvangen (in totaal ruim 80.000 euro). Wij doen er alles aan
dit succes in 2010 te continueren. Inmiddels studeren er zes talentvolle buitenlandse
studenten via deze alumnibijdragen in Utrecht. Een unieke kans voor henzelf en een
verrijking voor de universitaire gemeenschap.

Activiteiten Universiteitsfonds / Alumnibureau:
• Universiteitsbrede Alumniprogramma
• Subsidiëring van Studentenactiviteiten
• Bijzonder Hoogleraren
• Fondsenwerving en Sponsoring
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André Bolhuis,
voorzitter Utrechts Universiteitsfonds

Bestuur
• dr. J.H. André Bolhuis
portefeuille: bestuurszaken
• prof. dr. Jozien M. Bensing, vice-voorzitter
portefeuille: strategie en alumni
• prof. dr. Pieter Hooimeijer
portefeuille: bijzondere leerstoelen
• drs. Joris P.J. van Eijck, penningmeester (tot sept. 2009)
portefeuille: financiën
• drs. Ithar E. da Costa
portefeuille: marketing, PR en communicatie,
jonge alumni
• drs. Ieke Rozendaal
portefeuille: studenten, alumninetwerken
• mr. Yvonne van Rooy
portefeuille: relatie Universiteitsfonds en universiteit

Bureau
• drs. Jacomijn F. Timmermans,
directeur a.i. (vanaf juni 2009)
• drs. Leneke Visser,
directeur (tot juni 2009)
• drs. Robbert Jan Feunekes,
projectleider fondsenwerving
• Anneke Smit,
office manager
• drs. Joost F.H.C. Gunther,
communicatiemedewerker
• drs. Satish Sewraj,
administratief medewerker
• drs. Marco Houterman,
projectmedewerker
• drs. Catharien F. Hamerslag,
communicatiemedewerker

Medewerkers bureau 2010
M. Houterman, M. Otter, C. Hamerslag, R.J. Feunekes,
J. Timmermans, S. Sewraj, J. Gunther.
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Het Utrecht Excellence Scholarship-programma (UES)

Het Universiteitsfonds biedt faculteiten de mogelijkheid hoogleraren aan te stellen op een ‘bijzondere
leerstoel vanwege het Universiteitsfonds’. Op deze leerstoelen worden vaak hoogleraren benoemd die
bijzondere expertise hebben op een vakgebied dat niet is opgenomen in het normale curriculum. Hun
aanstelling vormt een waardevolle aanvulling op het reguliere onderwijs en onderzoek.

Het UES-programma maakt het mogelijk getalenteerde studenten
uit het buitenland aan de Universiteit Utrecht te laten studeren.
Zonder financiële steun is dit voor hen niet betaalbaar. Sinds de
start van de campagne voor dit programma, eind 2007, mag het
zich verheugen in een toenemende belangstelling van alumni.

In 2009 had het Universiteitsfonds in totaal 36 bijzondere leerstoelen in haar beheer. Zes bijzonder
hoogleraren zijn met eervol ontslag gegaan en er is één nieuwe bijzonder hoogleraar benoemd.
Een overzicht van al onze bijzondere leerstoelen is te vinden op: www.uu.nl/ufonds/bhl

Foto: Ivar Pel

Bijzonder hoogleraren

Excellente studenten
De Universiteit Utrecht investeert fors (circa 500.000 euro)
in het aantrekken van excellente studenten. Dit is echter
niet genoeg. Alumni en vrienden van het Utrechts Universiteitsfonds maken het mogelijk om meer studenten een
kans te bieden om naar Utrecht te komen. De bijdragen
komen direct en volledig ten goede aan de student.

Conflict- en veiligheidsrecht:
een toonaangevende leerstoel

Succes zet verder door
In 2008, het eerste wervingsjaar, is in totaal 38.870 euro
beschikbaar gekomen voor het UES-programma. In 2009
is de bijdrage van alumni aanzienlijk gestegen. Meer dan
1.750 alumni hebben bijgedragen aan het beurzenprogramma met een opbrengst van 68.000 euro. Een prachtig
resultaat! Met dit bedrag hebben zes excellente studenten
een beurs ontvangen:
• Ana María Guzmán Prieto uit Colombia
(Biomolecular Sciences)
• Difei Shen uit China
(International Economics and Business)
• Luciana Sani Kosasih uit Indonesië
(Conflict Studies and Human Rights)
• Hristo Stefanov uit Bulgarije (Business Informatics)
• Andreas Dietzel uit Duitsland (Sustainable Development)
• Aikaterini Pantoula uit Griekenland (Linguistics)
Daarnaast heeft het K.F. Hein Fonds dit jaar ook een beurs
beschikbaar gesteld (15.000 euro) voor een talentvolle student uit Afrika: Prince Yalley uit Ghana (Drug Innovation).

Eric Myjer, bijzonder hoogleraar conflict- en veiligheidrecht: “De inval in Irak in 2003, was
die gerechtvaardigd? En was het geoorloofd dat Israël fosfor gebruikte in de GAZA-strook?
Over dit soort vraagstukken gaat het bij conflict- en veiligheidsrecht. Het rechtsgebied
brengt een aantal onderdelen van het internationale recht over veiligheid en gewapend
conflict samen. Van de fase voorafgaand aan conflicten (regels van wapenbeheersing en
ontwapening of het recht met betrekking tot conflictpreventie) via het gewapend conflict
zelf (is het militair geweld rechtmatig en welke regels van oorlogsrecht gelden er) tot de
fase na afloop van het conflict (vredesakkoorden, heropbouw en ontwapening).”
Bij elkaar
“Om al deze onderwerpen bij elkaar te brengen heb ik in 2000 met mijn Engelse collega
Nigel White het tijdschrift Journal of Conflict & Security Law opgericht. In korte tijd
groeide het uit tot het meest toonaangevende internationale tijdschrift op dit gebied.”
Internationaal onderzoek
“In dit licht kun je ook de leerstoel zien. Wij brengen internationale juridische regels in
kaart, proberen ze te verduidelijken en kijken daarbij ook naar overlappende regels en
beginselen. In het onderwijs en onderzoek ligt het accent op het recht met betrekking
tot collectieve veiligheid en de rol van militair geweld, en op wapenbeheersingsrecht. Een
belangrijk en actueel onderzoeksproject is dat naar de niet-verspreiding van kernwapens.
Dit wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook participeren we in
een door de Europese Unie gesubsidieerd internationaal onderzoek naar de groeiende rol
van private militaire bedrijven in bijvoorbeeld vredesoperaties. Aan welke regels van het
internationaal recht hebben zij zich te houden? Hoe zit het met het gebruik van militair
geweld? En met de regels van het humanitaire oorlogsrecht en de mensenrechten?”

Benieuwd naar hun ervaringen?
Ga dan naar hun weblog, te vinden op www.uu.nl/
uesweblog. Zo schrijft Hristo: “At Utrecht you immerse
yourself into a magnificent international environment
and students life seamlessly combines academic and
leisure activities.”

Talent moet je steunen

In 1961 leerden Stan en Thea Tempelaars
elkaar kennen in Utrecht. Hij studeerde Natuurkunde, zij Biologie. Hij ging na zijn studie
werken bij het (toenmalige) Instituut voor Sonologie van de Universiteit Utrecht, zij begon
in het onderwijs. Omdat ze jonge buitenlandse studenten de gelegenheid willen geven in
Utrecht een master te volgen, hebben ze in
hun testament een legaat opgenomen voor
de Universiteit Utrecht. ”We hadden een hele
lijst met goede doelen gemaakt. Wat ons
in het UES-programma aanspreekt, is dat je
jongelui de mogelijkheid geeft zich breder te
ontwikkelen”, vertelt Thea. “Daarbij stevent
onze wereld af op zwaar weer”, vult Stan
aan. “Dus talenten die je tot ontwikkeling
kunt brengen, moet je steunen. Onderwijs en
onderricht zijn van groot belang, daar moet
je blijvend in investeren. Het is immens jammer als een talentvol kind, door gebrek aan
middelen, dat talent niet kan ontplooien.”
Dit project is mede mogelijk gemaakt met
een bijdrage van het UFonds/Alumnibureau

Foto: Ivar Pel

Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het UFonds/Alumnibureau
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Utrechts Universiteitsfonds voor studenten
Met garantiesubsidies steunt het Universiteitsfonds activiteiten die voor en door studenten worden
georganiseerd. Dat kunnen activiteiten van de Utrechtse studentenverenigingen zijn, maar ook initiatieven van individuele studenten. Daarnaast zijn er jaarlijks maximaal vier subsidies van 2.500 euro
voor innovatieve projecten. Het totale budget bedraagt 45.000 euro per jaar. De studentencommissie
van het Universiteitsfonds adviseert het bestuur en vertegenwoordigt het fonds tijdens verschillende
gelegenheden. Om de excellentie onder Utrechtse studenten te bevorderen, kent het Utrechts
Universiteitsfonds de Vliegenthart scriptieprijs.

245 aanvragen, 186 gehonoreerd
In 2009 zijn 245 subsidieaanvragen binnengekomen
(in 2008: 255). Hiervan zijn er 59 afgewezen. Er zijn 186
garantiesubsidies toegekend, die verdeeld waren over
de categorieën:
• Cultuur
48
• Reizen
49
• Congressen & Symposia
43
• Sport
32
• Studie
5
• Almanakken
2
• Overig
7
Voor deze aanvragen is een bedrag van 67.690 euro aan
garantiesubsidies toegekend.
In 2009 is totaal 42.670 euro uitgekeerd aan de diverse
verenigings- en studentbegunstigers. Dit bedrag is als volgt
opgebouwd: 1.100 (2007), 15.995 (2008), 25.575 (2009).
Innovatieve projecten
In 2009 zijn twee subsidies geoormerkt als innovatief
project:
• ‘International Ambition’, door de vijf grootste
internationale studentenorganisaties, over het
opdoen van internationale (werk)ervaring
• ‘BIG AIR’, door boardsportvereniging Spin Utrecht,
een groot promotie-evenement voor de surf- en
snowboardsport, midden op het Neude (zie ook
het interview op de pagina hiernaast)
Studentencommissie: advies en representatie
De studentencommissie van het Utrechts Universiteitsfonds
bestaat uit vier Utrechtse studenten. Ze adviseert het bestuur van het Universiteitsfonds over de toekenning van de
subsidies en over het subsidiebeleid.
Daarnaast heeft de studentencommissie een representatieve taak. Studenten moeten het Universiteitsfonds weten te
vinden. Ook is het belangrijk dat studenten weten dat het
Universiteitsfonds/Alumnibureau na hun studie verantwoordelijk is voor de communicatie tussen hen en de universiteit. De studentencommissie is daarom vaak aanwezig bij
borrels van studenten- en studieverenigingen, activiteiten
waarvoor het Universiteitsfonds een garantiesubsidie heeft
toegekend en activiteiten van het Universiteitsfonds zelf.

Ook organiseerde de studentencommissie in 2009 een
borrel in het Academiegebouw, speciaal voor studenten en
studentenverenigingen die het Universiteitsfonds jaarlijks
met een financiële bijdrage steunen.
Vliegenthart Scriptieprijs
De Universiteit Utrecht zoekt en bevordert excellentie onder haar studenten. Het Universiteitsfonds heeft daarom in
2005 de Vliegenthart Scriptieprijs ingesteld. Dit gebeurde
ter gelegenheid van het afscheid van Hans Vliegenthart,
eminent chemicus en jarenlang bevlogen voorzitter van
het Utrechts Universiteitfonds. In 2009 stond de prijs open
voor master- of doctoraalscripties van de Geesteswetenschappen die met een acht of hoger waren beoordeeld.
De winnaar van de Vliegenthart Scriptieprijs 2009 (uitgereikt op 27 maart 2010) was Isis Butôt met haar scriptie The
Literary as Translation: The Linguistic Homelessness of the
Language of the Novel. Ze ontving een bedrag van 1.000
euro. Een eervolle vermelding ging naar Eveline Deneer
voor haar scriptie Le Système Hollandais: The importance
of Dutch seventeenth Century Painting to the Style Troubadour in France 1790-1830.
Jury Vliegenthart Scriptieprijs 2009
• prof. dr. J.F.G. Vliegenthart – voorzitter, emeritus
hoogleraar scheikunde
• prof. dr. M. Sarot – hoofd departement Godgeleerdheid
• prof. dr. H.W. von der Dunk – emeritus hoogleraar
contemporaine geschiedenis
• prof. dr. D. van Dalen – emeritus hoogleraar logica en
filosofie van de wiskunde

“De belangstelling was enorm en niet alleen uit Utrecht;
uit het hele land kwamen de mensen naar onze schans.”

Snowboarden op het Neude
In 2009 organiseerde Helmer van Merendonk, toen vierdejaars student
technische bedrijfskunde, het snowboardevenement: BIG AIR.
“SPIN is een vereniging voor snowboarders, skateboarders, golfsurfers, wakeboarders
en kitesurfers. Ons doel is de boardcultuur in Utrecht stimuleren. Dat lukt goed; we
hebben inmiddels meer dan 200 leden. Eigenlijk dromen we al vanaf de oprichting,
over een groot evenement op het Neude, liefst met snowboarden. Toen het vijfjarig
bestaan van SPIN eraan kwam, besloten we: we gaan een BIG AIR organiseren, geïnspireerd op de twee BIG AIR-evenementen die Snowboard Holland in 2006 en 2007 in
Rotterdam heeft georganiseerd.
Haalbaarheid
Toen we als BIG AIR-bestuur een jaar van te voren begonnen met het onderzoeken van
de haalbaarheid, kwamen we erachter dat het, zo midden in de financiële crisis, heel
moeilijk was om sponsors te vinden. Bedrijven hadden minder geld te besteden, keken
de kat uit de boom en kwamen niet over de brug. We besloten ons op subsidieverleners te storten. En met succes; uiteindelijk hebben we van de gemeente, de provincie,
de Hogeschool en het Utrechts Universiteitsfonds een bijdrage gekregen. Toen konden
we met de voorbereidingen beginnen. We zijn daarbij geholpen door de mensen van
Snowboard Holland. Hun ervaring en expertise konden we goed gebruiken.
Spetterend weekeind
De week voorafgaand aan zaterdag 6 en zondag 7 juni was zwaar. Op dinsdag begonnen we met de bouw en op vrijdag hebben we, met hulp van vele SPIN-leden, nog tot
diep in de avond lopen klussen. Maar: zaterdagochtend scheen de zon en stond alles:
de schans, de tribune, de bar. Muziek klonk uit de speakers. Wat volgde was een spetterend weekeind vol wedstrijden, clinics en demo’s. Iedereen met snowboardervaring
kon zich inschrijven. De belangstelling was enorm en niet alleen uit Utrecht; uit het
hele land kwamen de mensen naar onze schans. Het was ook slopend: zaterdagavond
was er een feest in club Poema en zondagochtend stonden we om 7 uur weer op het
Neude voor de voorbereidingen voor dag twee. Het zal me altijd bijblijven; al die enthousiaste reacties, ook uit verrassende hoek. Zo besloot Kyteman, die met zijn band
in Utrecht aan het jammen was, spontaan op ons podium te komen optreden…”
Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het UFonds/Alumnibureau

Studentencommissie 2009 - 2010: Annet Vis, Bart Gombert, Mette de Jonge en Merlijn Kerkhof
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Illuster
Illuster is het magazine voor alumni van de Universiteit Utrecht.
Met onder andere interviews met wetenschappers en alumni, verhalen
over het werkende leven en een agenda vol interessante activiteiten
van en voor alumni. Illuster verschijnt vier keer per jaar.

Alumniprogramma 2009
De community van Utrechtse Alumni wordt steeds meer zichtbaar. Ook het bedrijfsleven en instellingen
spelen hierin een rol. Behoeften, wensen en kansen kristalliseren zich uit en de verschillende alumninetwerken spelen hierop in. Zo was er, onder andere, een lezing en rondleiding in Museum Boijmans van
Beuningen (Rotterdam), vonden er in Den Haag themadiners plaats en was er in Utrecht een filmdebat
en de workshop: ‘Help ik ben afgestudeerd’. De Universiteitsdag en de Utrecht Lezingen – in het buitenland: the Utrecht Lectures – zijn inmiddels een begrip.

28 maart: Universiteitsdag
Het thema van de universiteitsdag 2009 was: ‘De bouwstenen van ons bestaan, op zoek naar de essentie’. Tijdens het
ochtendprogramma vertelden Bernard de Wit en Thomas
Peitzmann over hun betrokkenheid bij de Large Hadron
Collider (LHC), de grootste deeltjesversneller in de wereld,
die na ruim twintig jaar in gebruik werd genomen.
’s Middags kon men naar een programma van eigen keuze.
In totaal waren er 16 verschillende programma’s georganiseerd door evenzoveel faculteiten, departementen of
opleidingen. Met name de faculteit Geowetenschappen
organiseerde, in samenwerking met de verschillende
betrokken (studie)verenigingen, een aansprekend
programma en ontving hiervoor de Universiteitsfonds
U-dagprijs van 1000 euro.
Foto: Ivar Pel

Regionaal alumniprogramma door het jaar heen
(divers)
Vast element in de programma’s van de regionale alumninetwerken is de Utrecht Lezing in hun regio. Daarnaast
ontwikkelen de netwerken, afhankelijk van de wensen,
behoeften en mogelijkheden, andere initiatieven. Zo verzorgde de directeur van Museum Boijmans van Beuningen;
Sjarel Ex (Utrechtse alumnus), een rondleiding door zijn
eigen museum. Amsterdam organiseerde, in samenwerking
met de Kamer van Koophandel, een workshop voor startende ondernemers. Op pagina 10 blikken de voorzitters
van de regionale alumninetwerken terug op de hoogtepunten van 2009.

September, oktober en november:
Utrecht Lezingen voor alumni
Traditiegetrouw stond het najaar in het teken van de
Utrecht Lezingen in de regio, georganiseerd door de regionale alumninetwerken.
• 3 oktober: Arnhem
• 9 oktober: Utrecht
• 9 oktober: Den Haag
• 12 oktober: Zwolle
• 10 november: Rotterdam
• 16 november: Amsterdam
• 17 november: Brabant
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Februari, april en mei: Utrecht Lectures voor alumni
in het buitenland
• 26 februari: Stellenbosch, Zuid-Afrika
	Rosemarie Buikema: The Arena of Imaginings:
Contemplating the Icon of Sarah Bartmann
• 8 april: Parijs
Louise O. Fresco: The Crisis: Source of Energy for
Sustainable Development
• 23 april: Washington, 24 April: New York
Paul Schnabel: I am OK, The Others are not Discontentment and Discontinuity in Dutch Society
in the First Decade of the New Millennium
• 6 mei: Barcelona, 7 mei: Madrid
Herman Philipse: Evolution and Ethics

Utrechts Universiteitsfonds / ALUMNIBUREAU - JAARVERSLAG 2009

Het alumniprogramma van 2009 was heel divers: er waren prominente sprekers bij Utrecht Lezingen, alumniborrels, workshops
en debatten met jonge alumni. Leneke Visser nam afscheid als directeur van het Utrechts Universiteitsfonds.
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Regionale alumninetwerken
De regionale alumninetwerken vervullen een belangrijke rol binnen het universitaire alumnibeleid.
Zij zorgen voor een landelijk bereik, zijn ambassadeurs van de universiteit en werken aan een florerend
universitair netwerk van alumni, waarin contacten onderling en met de universiteit centraal staan.

•

•

1 Regio Amsterdam
”Inhakend op de ZZP-trend hebben we, in samenwerking met
de Kamer van Koophandel, een workshop georganiseerd
voor alumni die zelf een bedrijf willen starten. De deelnemers
kregen veel praktische informatie en handvaten om met hun
bedrijfsidee aan de slag te gaan. De reacties waren heel positief.
De Utrecht Lezing 2009 richtte zich op de opkomende economieën van landen als China en India en de gevolgen daarvan
voor de geopolitieke verhoudingen. Sprekers waren Bas de Gaay
Fortman en Jan Lambooy. Waar we nu mee bezig zijn? Uiteraard
met de Utrecht Lezing 2010 en met een voorbereiding van een
boottocht langs stadsvernieuwingsprojecten in Amsterdam.“
Peter de Haan, voorzitter regionaal alumninetwerk Amsterdam

•

2 Regio Den Haag
”We
2 zijn actief: elke maand een jongeren- alumniborrel
in een café, maandelijks de Utrecht Tafel in Sociëteit De
Witte en elke twee maanden een themadiner. Onze Utrecht
Lezing had in 2009 als thema muziek; Leo Samana, componist en cultuurfilosoof, hield een voordracht, waarna twee
van zijn leerlingen onder andere een compositie van hem
ten gehore brachten. Een bijzondere ervaring waar ruim
100 alumni bij aanwezig waren. Onze ambitie is een warm
en effectief netwerk waarin mensen ook echt een beroep
op elkaar gaan doen. Waar is behoefte aan, welke verbindingen kunnen we leggen en welke rol kan de Universiteit
Utrecht daarin spelen? Onze marketinggroep ontwikkelt
daar momenteel ideeën over.“
Giap Tan, voorzitter regionaal alumninetwerk Den Haag

•

•
5

•
1

•
2

•

6 Regio Arnhem
”Onze Utrecht Lezing organiseren we altijd op een zaterdag in oktober. Eigenlijk zijn het twee lezingen, met daartussenin een lunch. Thema was de mondiale economische
depressie in historisch perspectief. Dr. Joost Jonker sprak
over de ontwikkeling van de geldmarkten in de Gouden
Eeuw en dr. Piet Keizer vergeleek de huidige crisis met
die van de jaren ’30 van de vorige eeuw. Bij beide spelen,
naast economische, ook sociale en psychologische factoren
een rol. Een geslaagd evenement, mede door de catering
die weer voortreffelijk werd verzorgd door het Hart van
Doetinchem.“
Nico Kok, voorzitter regionaal alumninetwerk Arnhem

•

4

6

•

•
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3

3 Regio Rotterdam
”Terugkijkend op 2009 was er grote belangstelling voor het Museum Boijmans van Beuningen, waar directeur Sjarel Ex – ook alumnus – de rondleiding verzorgde. Ook was er veel interesse voor de workshop personal
branding voor jonge alumni. De Utrecht Lezing was in het Researchgebouw van Unilever in Vlaardingen. Hoogleraar Gezondheidspsychologie Denise de Ridder sprak over de paradoxale effecten van gezondheidsvoorlichting. Waarom gaan mensen bijvoorbeeld meer eten als
ze geadviseerd worden kleinere porties te eten? Chris Dutilh, manager
duurzame ontwikkeling Unilever Benelux, sprak over de wens van veel
burgers om duurzaam te consumeren en hoe Unilever hierop inspeelt.“
Joost van Hilten, voorzitter regionaal alumninetwerk Rotterdam

•

5 Regio Zwolle
”Het hoogtepunt in 2009? Dan kies ik voor ons academisch
café. Volgens mij zijn wij het enige netwerk dat dit nog
in de oorspronkelijke vorm organiseert: drie promovendi
gaan op de zeepkist staan en vertellen over hun onderzoek. Altijd op de eerste maandag na de dies in maart, in
‘Tagrijn’, een grappig café in Zwolle. Iedereen, tot en met
de kroegbaas heeft er ontzettend veel lol in. We laten ons
verrassen door de onderwerpen – peptidebolletjes, privacybescherming van zieke werknemers, de ontwikkeling van
het jonge kind – en ervaren elke keer weer dat niet het
onderwerp, maar de presentatie bepaalt wie het meeste
applaus krijgt.“
Hans Harms, voorzitter regionaal alumninetwerk Zwolle

•

4 Regio Utrecht
”Hoogtepunt van 2009 was de Utrecht Lezing door Feike Sijbesma,
voorzitter van de raad van bestuur van DSM en lid van de raad
van toezicht van de Universiteit Utrecht. Zijn lezing ‘De succesformule’ over grensoverschrijdend ondernemen trok ruim 150
mensen naar het Academiegebouw aan het Domplein. Innovatie,
duurzaam concurreren, investeren in tijden van crisis en de fascinatie voor China passeerden de revue. Wederom een geweldige
lezing, waarmee opnieuw bevestigd werd: onze Utrecht Lezing,
daar moet je bij zijn!“
Voor wie hem heeft gemist; de lezing is nog steeds online te
bekijken via www.uu.nl. Ga naar alumni > alumninetwerken >
regionale netwerken > Utrecht > Utrecht Lezing.
Juditha Melssen, voorzitter regionaal alumninetwerk Utrecht

•

7 Regio Brabant
”Wij zijn in 2004 als eerste netwerk begonnen de Utrecht
Lezingen in samenwerking met onder andere het bedrijfsleven te organiseren. We vragen ook een bescheiden
entree, waarbij begunstigers voordeliger uit zijn dan andere
alumni. Zo kunnen we doneren aan het Utrecht Excellence
Scholarship-programma. In 2009 waren we bij Schouten &
Nelissen in Zaltbommel, een toonaangevend trainings- en
adviesbureau voor persoonlijke en organisatieontwikkeling.
Wilmar Schaufeli, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie sprak over ‘Van burn out naar bevlogenheid’. Het
was een succes, uiteraard met borrel en diner waaraan ruim
70 mensen aanschoven. Vooraf was er een workshop voor
jonge alumni.“
Kees Ampt, voorzitter regionaal alumninetwerk Brabant

Jonge alumninetwerken:
Steeds meer accent op opleiding
en ontwikkeling
Het programma voor jonge alumni krijgt, dankzij de
daadkracht van het jonge alumni netwerk,
steeds meer voet aan de grond. Joost Groenendijk,
voorzitter Jonge Alumninetwerk:
“De borrels en de pubquiz houden we in ere, maar daarnaast richt het Jonge Alumni Netwerk zich steeds meer op
opleiding en ontwikkeling. In 2009 organiseerden we voor
het eerst de workshop: ‘Help, ik ben afgestudeerd’, waarin
35 pas afgestudeerden onder leiding van ervaren coaches
aan de slag gingen met hun carrière. Wat is echt belangrijk
voor je en waar wil je heen? Aan dit soort activiteiten is
veel behoefte; dat merkten we al tijdens de universiteitsdagen waar de workshops altijd snel vol zitten.
Het netwerk heeft een enorm potentieel en we zien dat
het ook steeds beter wordt benut. Het heeft iets logisch
dat je, ook na je buluitreiking, op je universiteit kunt
terugvallen. Het maakt de band sterker. Dit jaar organiseren we in februari en mei speciale coachingsdagen waarin
afgestudeerden, tegen een sterk gereduceerd tarief, een
gesprek van een uur krijgen. Wederom waren we binnen
no time volgeboekt. Ook nieuw in 2009 was het filmdebat
in het Louis Hartlopercomplex. Na afloop van de vertoning
van de film Boy A, was er een discussie over resocialisatie
van ex-gedetineerden. Onder leiding van de Utrecht Debating Society gingen het publiek, hoogleraar forensische
psychologie Frans Koenraadt, politieverslaggeefster Fleur
Besters en Sjef van Gennip directeur Reclassering Nederland met elkaar in debat.”

Voorzitters regionale Alumni Netwerken 2009-2010 vlnr: P. de Haan, G. Tan, J. van Hilten, J. Melssen, H. Harms, N. Kok en K. Ampt.
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Museum en Sterrenwacht Sonnenborgh presenteert , in samenwerking met het Universiteitsmuseum en de Universiteitsbibliotheek, de tentoonstelling ‘De hemel in kaart’. De tentoonstelling laat zien dat wat je aan de hemel ziet, letterlijk en figuurlijk, bepaald wordt door je
eigen standpunt. De doelgroep: gezinnen met kinderen van 9-14 jaar.
Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het UFonds/Alumnibureau

Fondsenwerving en sponsoring
Fondsenwerving en Sponsoring
Het bevorderen van filantropische bijdragen aan onderwijs, onderzoek en het universitaire leefklimaat in
brede zin is al een aantal jaar een gezamenlijk doelstelling van het Utrechts Universiteitsfonds en de Universiteit Utrecht. De wijze waarop het fonds hier invulling aan geeft is als volgt.

Bijdragen van begunstigers (Annual Program)
Veel alumni, bijna 7.500, zijn ook vaste begunstiger van
het Utrechts Universiteitsfonds. Zij onderschrijven daarmee
actief de doelstellingen van het fonds en zorgen er bovendien voor dat het in staat is subsidies te verstrekken aan de
studentengemeenschap en aan activiteiten die de alumnigemeenschap bevorderen. Ook veel studenten, circa 3.500,
zijn begunstiger. Zij betalen een gereduceerd bedrag. Hun
jaarbijdrage is echter minder belangrijk dan bewustwording
die het fonds wil bewerkstelligen, namelijk dat de band tussen
student-zijn en alumnus-zijn vanzelfsprekend en voor altijd is.
Een toename van het aantal begunstigers leidt vanzelfsprekend tot een toename van inkomsten uit het Annual
Program. Met trots kan hier gemeld worden dat het
gelukt is om de stijgende lijn van de laatste jaren ook
in 2009 door te trekken. Het bevestigt dat het Utrechts
Universiteitsfonds de goede weg is ingeslagen en dat de
betrokkenheid groeit.
Opbrengsten Annual Program
2009: € 194.680
2008: € 183.828
2007: € 162.892
2006: € 146.959
2005: € 117.878

Specifieke projecten - Utrecht Excellence Scholarships
Het Utrechts Universiteitsfonds maakt zich sterk voor specifieke projecten die een financiële impuls verdienen. Een
voorbeeld hiervan is het Utrecht Excellence Scholarship. Het
fonds vindt het belangrijk talentvolle studenten uit het
buitenland in de gelegenheid stellen om hun opleiding in
Utrecht te voltooien. Deze studenten krijgen hiermee een
veelbetekenende kans om hun toekomst vorm te geven. Tegelijkertijd wordt de universiteit in staat gesteld talenten aan
te trekken. Dit werkt stimulerend richting bestaande studenten en bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Op pagina 5
van dit jaarverslag leest u meer over deze campagne.
Bevriende fondsen - gezamenlijke doelstelling
Het K.F. Hein Fonds is al jaren een belangrijke en bijzondere
sponsor van de universitaire gemeenschap. In 2009 stelde
het K.F. Hein Fonds aan negen universitaire projecten een
totaalbedrag van 75.558 euro ter beschikking. Bovendien
heeft het fonds de K.F. Hein Scholarship ingesteld, een beurs
van 15.000 euro voor een talentvolle student uit Afrika.
Genootschap Noorthey kent jaarlijks een beurs van 7.000
euro toe aan een veelbelovende student uit Oost-Europa
die de bacheloropleiding van het University College volgt.
Deze scholarship is toegekend aan Iula Strat uit Roemenië.
Daarnaast heeft Genootschap Noorthey in 2009 een eenmalige ondersteuning van 3.500 euro verstrekt aan de Keniase
studenten James Wangu en Evans Kirigia.

Subsidies K.F. Hein Fonds
Projectbestemming
Ontdekkingsreis bijzondere collecties Universiteitsbibliotheek
Hemelkaarten, tentoonstelling Sonnenborgh
Darwin's erfenis, symposium departement Biologie
Medieval-Renaissance Music Conference, Muziekwetenschap
Film ‘Gemengde Gezinnen’, Sociale Wetenschappen, afdeling Adoptie
Geschiedenis van het volksonderwijs, internationale conferentie
Vlinderfestival Botanische Tuinen
Concert tijdens de 15th Economic History Conference
20 jaar Erasmus Students Network, internationale jaarbijeenkomst

Fondsenwerving specifieke universitaire projecten
Subsidiënt/Sponsor
Bedrag
Bestemming
Alumni
€ 68.013
UES-programma
K.F. Hein Fonds
€ 15.000
UES-programma
KLM Bluebiz
€ 15.499
UES-programma
K.F. Hein Fonds
€ 75.558
Universitaire projecten
Genootschap Noorthey
€ 14.000
Scholarship University College Utrecht
Gemeente Utrecht
€ 5.434
Cultuursubsidie studentenverenigingen
ZuidamUithof
€ 750
Pubquiz Jonge Alumni
Rabobank
€ 16.000
Utrechtse Introductie Tijd

Overige werving specifieke projecten
De fondsenwerving van het Utrechts Universiteitsfonds
richt zich niet alleen op alumni, maar ook op organisaties.
Dit gebeurt door directe werving en door bemiddeling en
advisering bij werving. Deze inspanningen hebben in 2009
voor de academische gemeenschap een totaalopbrengst
van ruim 210.000 euro gegenereerd.
Fondsen op naam
Het Universiteitsfonds biedt de mogelijkheid tot het
instellen van een fonds op naam. Dit is een fonds dat bij
leven of door een testamentaire bepaling wordt opgericht.
Het Universiteitsfonds beheert het fonds uit naam van
de initiatiefnemer. Op deze manier kunnen substantiële
schenkingen geoormerkt worden, waarbij de initiatiefnemer de naam, het doel en de besteding van de schenking
bepaalt. Op dit moment beheert het Universiteitsfonds de
onderstaande fondsen op naam:

• Het A.F. Monnafonds, ingesteld in 2001 ten behoeve van
het Mathematisch Instituut.
• Het Fonds Internationaal Economisch Recht, ingesteld in
2004 door een schenking van emeritus hoogleraar Pieter
VerLoren van Themaat (1919-2004). Het fonds heeft tot
doel het onderwijs en onderzoek op het terrein van het
internationaal economisch publiekrecht te bevorderen.
• Het Martijn Zwart Fund, ingesteld in 2005 en bedoeld
voor talentvolle Neerlandici uit de Verenigde Staten en
Canada, die een verdieping volgen aan het James Boswell Instituut.
• Het Muziekfonds is ingesteld in 2008 door een schenking
van de stichting Vrienden van het Collegium Musicum
Ultrajectinum en het Utrechts Symfonie Orkest. Doel
van deze schenking is het bevorderen en ondersteunen
van klassieke muziek binnen de Utrechtse academische
gemeenschap.

Bedrag
€ 13.000
€ 12.160
€ 6.500
€ 5.000
€ 9.898
€ 6.500
€ 7.500
€ 5.000
€ 10.000

Ter gelegenheid van haar 425-jarig  bestaan, brengt de Universiteitsbibliotheek Utrecht een
verzameling artikelen uit die is gewijd aan haar Bijzondere Collecties: oude handschriften,
gedrukte werken en kaarten die, onder andere, afkomstig zijn uit de Utrechtse kloosterbibliotheken.
Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het UFonds/Alumnibureau
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Financiën
De inkomsten uit fondsenwervende activiteiten zijn in het jaar 2009 opnieuw gestegen. Het Annual Program
(jaarbijdragen van begunstigers) is wederom gegroeid, hoewel iets minder dan in voorgaande jaren. Het Utrecht
Excellence Scholarship programma is fors gegroeid en hét succes van 2009 te noemen.
Ondanks deze stijgende inkomsten heeft het jaar 2009 een negatief resultaat. In de toelichting op deze pagina’s
wordt verklaard hoe dit tot stand is gekomen. Samenvattend gaat het om drie factoren:
•		de investering in fondsenwerving en het aantrekken van nieuwe begunstigers;
• de gestegen lasten voor financieel beheer;
• de afname van het aantal bijzondere leerstoelen.
De investering in fondsenwerving is in beginsel eenmalig en moet zich verspreid over een langere periode terugverdienen. Kostenbeheersing voor financieel beheer is een van de doelstellingen voor volgend jaar. En met een
afname van het aantal bijzondere leerstoelen zal ook volgend jaar rekening moeten worden gehouden. Door
winst op de beleggingsportefeuille laat het overall resultaat van 2009 een positief beeld zien.

Toelichting op de jaarcijfers, baten
* Bijdragen begunstigers
De bijdragen van begunstigers zijn met bijna 6%
gestegen t.o.v. 2008
* Universitaire bijdrage ten behoeve van
Fondsenwerving & sponsoring
-	De universiteit brengt met ingang van 2009 de personeelslasten niet meer in rekening. Deze lasten worden
nu in mindering gebracht op de jaarbijdrage van de
Universiteit Utrecht.

Stichting Utrechts Universiteitsfonds

Lasten
Alumniprogramma
Studenten
Bijzondere Leerstoelen
Administratie & Bureau
Stichting Universiteitsfonds
Utrecht Excellence Scholarships
Personeel
Onvoorzien
Totaal lasten

Resultaten bedrijfsvoering

* Bijzondere Leerstoelen
Er is sprake van een verminderd aantal bijzondere leerstoelen. De inkomsten uit de bijdrage die de faculteiten
hiervoor betalen zijn daarom ook lager.
* Utrecht Excellence Scholarships
Dit zijn de inkomsten uit bijdragen van alumni en het
K.F. Hein Fonds.

Jaarcijfers 2009
Baten
Bijdragen begunstigers
Bijdrage Universiteit Utrecht
Bijzondere Leerstoelen
Werving Utrecht Excellence Scholarships
Deelnemersopbrengsten
Overige en bijzondere baten
Renten en dividend
Totaal baten

-	De universitaire bijdrage is mede gebaseerd op de ontwikkeling van een programma Fondsenwerving en Sponsoring. De opbrengsten daarvan komen direct ten goede
aan de verschillende universitaire projecten waarvoor
geworven is en zijn daarom niet zichtbaar in de resultatenrekening. Op pagina 12 en 13 van dit verslag vindt
u een overzicht van de resultaten uit het programma
Fondsenwerving en Sponsoring.

2009
€ 194.680*
€ 150.108*
€ 80.000*
€ 83.038*
€ 9.085
€ 7.017
€ 39.533*
€ 563.461

€ 332.152
€ 55.949
€ 34.495*
€ 91.445*
€ 111.051*
€ 77.416*
€ 0*
€ 1.782
€ 704.290

– € 140.828

Resultaat op verkoop effecten
€ 212.712
		
Vermogen
Algemene reserve
€ 1.783.168
Herwaarderingsreserve
€ 76.519

2008
€ 183.828
€ 607.130
€ 100.417
€ 33.877
€ 12.161
€ 2.450
€ 75.378
€ 1.015.241

€ 321.995
€ 58.079
€ 49.954
€ 65.288
€ 61.333
€ 38.870
€ 468.545
€ 21.667
€ 1.085.731

– € 70.490
€ 27.922

€ 1.711.284
€0

Baten
2009

* Renten en dividend
De inkomsten uit rente en dividenden zijn door de ontwikkelingen in de financiële sector fors verminderd ten
opzichte van 2008.
2008
Toelichting op de jaarcijfers, lasten
* Bijzondere Leerstoelen
Als gevolg van een verminderd aantal bijzondere leerstoelen zijn er ook minder stipendia uitgekeerd.

Lasten
2009

Vermogen
2009

* Administratie & Bureau
De gestegen lasten voor deze post ten opzichte van 2008
zijn een gevolg van verhoogde kosten voor financiële administratie en controle. Beheersing van deze kosten is een
nadrukkelijk aandachtspunt.
2008

2008

* Stichting Universiteitsfonds
De stijging van de lasten voor deze post ten opzichte van
2008 vloeien voort uit een investering die is gedaan ten
behoeve van de werving van nieuwe begunstigers. Hiervoor zijn door het bestuur uit het vermogen en buiten de
begroting om middelen vrijgemaakt.
* Utrecht Excellence Scholarships
Het overschot van 5.622 euro wordt veroorzaakt door het
feit dat de toekenning van de scholarships plaatsvindt
voordat het boekjaar 2009 wordt gesloten. Deze toekenning is noodzakelijk omdat de talentvolle studenten in het
academisch jaar 2009/2010 starten. Het overschot wordt
doorgeschoven naar de toekenning van scholarships in
2010.
* Personeel
Zie toelichting hierboven.

* zie toelichting
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