
Hofvijverkring
Haagse alumni met een 
hart voor kennis steunen 
de Universiteit Utrecht



Toponderzoek van de Universiteit Utrecht steunen. 
Betrokken zijn en blijven bij die universiteit. De band 
met andere UU alumni versterken. Dat is waar de 
Hofvijverkring voor staat.

Voordelen voor leden
Als lid van de Hofvijverkring 
ontvangt u uitnodigingen voor 
diverse universitaire evenementen, 
zoals de Dies Natalis en de Opening 
van het Academisch Jaar. Ook 
wordt u uitgenodigd voor speciale 
Hofvijverkring-bijeenkomsten in 
Utrecht en Den Haag, waar onder 
meer de Hofvijverkring-fellows een 
toelichting geven op de resultaten 
van hun werk en waar de gelegenheid 
bestaat voor netwerken. Zo wordt 
u bijgepraat over het toponderzoek 
aan de Universiteit Utrecht dat u zelf 
mogelijk maakt. 

Word ook lid
De Hofvijverkring verwelkomt graag 
nieuwe leden, om samen met hen 
het beurzenprogramma voor jonge 
onderzoekers mogelijk te maken.  
Leden van de Hofvijverkring verbinden 
zich voor een periode van minimaal 
vijf jaar aan een jaarlijkse (fiscaal 
aftrekbare) bijdrage van Euro 500,-. 
De schenking wordt vastgelegd in 
een schenkingsovereenkomst met 
het Utrechts Universiteitsfonds, 
dat de financiële middelen van de 
Hofvijverkring beheert. Voor jongere 
alumni bestaat de mogelijkheid van een 
lidmaatschap tegen een lager tarief.

Op de Universiteit Utrecht wordt op veel 
gebieden internationaal toponderzoek 
gedaan. Niet al dit onderzoek kan 
gefinancierd worden uit bestaande 
middelen. In 2014 besloot een aantal 
alumni uit de regio Den Haag een 
geefkring op te richten, om zo samen 
een bijdrage te leveren aan het Utrechts 
wetenschappelijk onderzoek. De leden 
van de Hofvijverkring kiezen zelf welke 
onderzoeksprojecten zij ondersteunen. 

Visiting scientists
De Hofvijverkring heeft met haar 
eerste project de komst van zeven 
visiting scientists op het innovatieve 
onderzoeksgebied van de regeneratieve 
geneeskunde mogelijk gemaakt. Deze 
scientists werkten in Utrecht mee aan 
onderzoek naar de regeneratie van 
weefsels voor botten en gewrichten, 
hart en vaten, nieren en lever en voor  
de transplantatie van stamcellen.

Hofvijverkring Fellowships
Met het tweede project – de 
Hofvijverkring Fellowships – steunt 
de Hofvijverkring veelbelovende jonge 
onderzoekers met een beurs van 5.000 
euro. Zo krijgen zij de gelegenheid 
belangrijke internationale congressen 
te bezoeken of om gedurende twee 
of drie maanden onderzoek te doen 
aan een buitenlandse universiteit. 
Zij kunnen hierdoor van gedachten 
wisselen met vooraanstaande hoog-
leraren en andere medewerkers. Dat 
is belangrijk voor het onderzoek en 
de persoonlijke ontwikkeling van 
de jonge Utrechtse onderzoekers. 
Bij de keuze van de bursalen laat de 
Hofvijverkring zich leiden door UU-
hoogleraren die onderzoeksleider zijn 
in de focusgebieden van de universiteit. 
Er wordt onder meer gekeken naar 
criteria als interdisciplinariteit, 
weten  schappelijke kwaliteit en 
maatschappelijke relevantie.

DOOR HAAGSE ALUMNI VOOR DE UNIVERSITEIT UTRECHT

Hofvijverkring

Tijdens de lustrumbijeenkomst van de Hofvijver
kring in juni 2019 namen vier jonge onderzoekers 
hun Hofvijverkring Fellowship in ontvangst.

Hofvijverkringleden op bezoek bij Utrechtse 
onderzoekers die werken in de regeneratieve 
geneeskunde.
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Utrechts Universiteitsfonds

Het Utrechts Universiteitsfonds verbindt van oudsher studenten 
en medewerkers van de universiteit, haar alumni en ook de stad 
Utrecht met elkaar.

Het fonds, opgericht in 1886 en daarmee het oudste in zijn soort 
in Nederland, steunt studentenactiviteiten, zorgt voor het behoud 
van academisch erfgoed en maakt onderwijs en onderzoek 
mogelijk waarvoor overheidsfinanciering ontbreekt. De hulp van 
veel vrijwilligers en de financiële steun van ruim 14.000 vrienden 
en donateurs zijn daarbij onontbeerlijk. Met uw bijdrage aan het 
Utrechts Universiteitsfonds ondersteunt u de missie van het fonds: 
het bevorderen van de groei en bloei van de Utrechtse universitaire 
gemeenschap. Door te geven aan de wetenschap draagt u 
uiteindelijk bij aan een betere toekomst.

Steun Utrechts onderzoek
Word lid van de Hofvijverkring

uu.nl/hofvijverkring 
uuhofvijverkring@gmail.com


