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VOORWOORD

BESTUUR
Bert Groenewegen (voorzitter)
Jacqueline Lommen (penningmeester)
Astrid van Eeten (secretaris)
Paul Burghouts (lid)
Sabine van Gent (lid)
Koen Becking (lid)
In 2019 hebben zes bestuursvergaderingen plaatsgevonden.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
De leden van de Auditcommissie, Inversteringscommissie en Fondsenwervingscommissie
genieten eveneens geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook hebben zij geen
financiële middelen aangevraagd en verkregen vanuit het universiteitsfondsbestuur,
noch hebben zij middelen besteed.
DEVELOPMENT & ALUMNI RELATIONS OFFICE
Stichting Universiteitsfonds Tilburg wordt ondersteund door medewerkers van
de afdeling Development & Alumni Relations van Tilburg University.
MANAGING DIRECTOR
Frederique Knoet is directeur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg, tevens hoofd van
de afdeling Development & Alumni Relations.

Geachte donateur,
Als voorzitter van Stichting Universiteitsfonds Tilburg bevind ik mij in een bevoorrechte positie. Ik ontmoet met
enige regelmaat onderzoekers en studenten die met dank aan het universiteitsfonds de kans krijgen om hun
dromen waar te maken. Hun bevlogenheid is voor mij een inspiratiebron. Aan de andere kant ontmoet ik veel
alumni en donateurs met wie ik het enthousiasme over de studietijd in Tilburg deel. Mensen die net als ik onze
Alma Mater een warm hart toedragen. Het Thank you evenement eind september was daarom voor mij een zeer
geslaagde en waardevolle bijeenkomst. Ik geniet ervan als donateurs net als ik zichtbaar geïnspireerd zijn door
de mooie, bevlogen verhalen en toekomstdromen van studenten en onderzoekers. Ondanks hun zeer verschillende achtergronden en bezigheden delen zij uiteindelijk één doel: een rol spelen in het verbeteren van de
wereld door kennis, onderzoek en onderwijs.
Stichting Universiteitsfonds Tilburg is inmiddels ruim 10 jaar actief en kan niet bestaan zonder betrokken donateurs. Die donateurs werven wij onder andere met belcampagnes. Ook in 2019 organiseerden we weer drie
succesvolle belcampagnes, zowel nationaal als internationaal. Daarin bellen huidige studenten met alumni om
verhalen uit te wisselen over studententijd toen en nu. Wat had mij dat als student destijds een mooie taak
geleken.
Het is mooi om te zien dat ook na 10 jaar, je nog steeds iets voor het eerst kunt doen. We hadden dan ook een
jaar met primeurs. Allereerst noem ik dan het eerste Fonds Op Naam. De zusters van de Sociëteit van Jezus,
Maria en Jozef en de nieuwe eigenaar van het klooster Mariënburg doneerden gezamenlijk € 500.000 aan het
‘Mariënburg Campus Fonds’. In 2019 startte het universiteitsfonds een LinkedIn pagina. Na een half jaar volgen
al 250 mensen hier het laatste nieuws rondom de mooie projecten en studentenbeurzen. We introduceerden
doneren via ‘Tikkie’, waardoor eenmalig donoren nog makkelijker is geworden. Ook konden donateurs aan het
Have a seat project voor het eerst op hun ‘eigen’ stoel zitten tijdens het Try your seat evenement. En wat te
denken van een eerste reis door de ruimte voor onze donateurs? Zij kregen de kans om een virtual reality ruimtereis te maken op de campus in de zogenaamde SPACEBUZZ. Tot slot nemen we afscheid van bestuursleden
Astrid, Paul en Koen. Dank jullie wel voor jullie inzet voor het universiteitsfonds.
2019 was in veel opzichten voor Stichting Universiteitsfonds Tilburg een geslaagde afsluiting van dit eerste
decennium, met ruim 810.000 euro opgehaald en 286.000 euro uitgekeerd aan beurzen en projecten. Met maar
liefst 5748 donateurs gaan wij een nieuw decennium in. Ik hoop de komende jaren nog meer betrokken alumni
als donateur te verwelkomen en zo nog meer te investeren in onderzoek en onderwijs. En om u, als donateur,
nog meer te laten inspireren door mooie ontmoetingen met donateurs, onderzoekers en beursstudenten.
Met vriendelijke groet,
Bert Groenewegen
Voorzitter Stichting Universiteitsfonds Tilburg

vlnr: Paul Burghouts - Astrid van Eeten - Koen Becking - Jacqueline Lommen - Bert Groenewegen - Sabine van Gent
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ALUMNI

DONATEURS
2019:

1.820

74.027

donateurs

€

hoogste
gift

5.748*

2019

6.934

DONATIES IN 2019

internationale
alumni

<€500

137

2 01 9

DIPLOMA’S IN 2019

111

PhD diploma’s

3.199

Masterdiploma’s

1.571

Bachelordiploma’s

500.000

1.753

€500-€2000
€2000+

56
11

3.898.347*

2019

€ 810.538
Belcampagnes 22%
Fonds op naam 62%
Have a seat
1%
Overig
15%

50

Post-masterdiploma’s

Data volgens alumnidatabase op 31-3-2020

TILBURG UNIVERSITY
Tilburg University streeft naar het verder brengen van de samenleving door ons begrip ervan te verdiepen. Verbonden met maatschappelijke partners, voeren we hoogwaardig onderzoek uit waarmee we ons richten op een aantal
uitdagende strategische thema’s, waaronder Empowering a Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing, en
Creating Value from Data. Deze drie komen terug in ons overkoepelende thema, de Digitale Samenleving. Innovatie vinden we door te onderzoeken, te leren en te begrijpen. Understanding Society.
Tilburg University is in 1927 opgericht en levert sindsdien haar bijdrage aan zowel mono- als multidisciplinair
onderzoek en onderwijs in mens- en maatschappijwetenschappen. Onze studenten ontwikkelen kennis, kunde en
karakter die nodig zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Wij leiden ze op tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, voorbereid op een leidende rol in de toekomstige samenleving. Dit doen we met hoog-waardig
4
academisch
onderwijs op een internationale en groene campus.

VRIJWILLIGERS IN 2019

125

183

Leden
besturen en commissies

23

mentoren

Coach Café
coaches

2.300+
uren door
in totaal 260
vrijwilligers

In 2019 hebben vele alumni zich ingezet als vrijwilliger voor de universiteit, sommigen zelfs op meer
dan een manier. Zo dragen leden van het Alumnipanel bij aan ons onderzoek met het beantwoorden van
surveys, geven alumni ons feedback en zijn ze bereid gastcolleges en lezingen te verzorgen voor onze studenten. Daarnaast hebben nog vele alumni zich ingezet in o.a. alumniverenigingen en studentenwerving.
* Sinds de oprichting van het Universiteitsfonds in 2008.

5

Jaarverslag 2019 - Stichting Universiteitsfonds Tilburg

Jaarverslag 2019 - Stichting Universiteitsfonds Tilburg

Mariënburg Campus Fonds
zet zustertraditie voort
“Het fonds zet de traditie van leren en kennis doorgeven
dat de zusters zijn begonnen in 1825 voort”, vertelt zuster
Laetitia Aarnink, provinciale overste van de Sociëteit van
Jezus, Maria en Jozef. “Wij hebben ons altijd extra ingezet
voor kinderen bij wie thuis niet voldoende geld was voor
onderwijs, en dan met name voor meisjes. We hebben in
dit klooster veel jonge mensen opgeleid, waarbij de
rijkere gezinnen de zorg voor de armere bekostigden. Ik
vind het prachtig dat we die traditie nu voortzetten en
internationale jongeren die anders niet de mogelijkheid
hebben om verder te studeren, die kans nu geven.”
Jurrian Lucas van Mariënburg Campus C.V., de voorzitter
van Stichting Universiteitsfonds Tilburg, Bert Groenewegen en zuster Leatitia ondertekenden de overeenkomst op vrijdag 6 december 2019 in de kapel van Mariënburg.

Belofte gehouden

De zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef en de nieuwe eigenaar van het klooster Mariënburg
waarin sinds 2016 Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is gevestigd, doneren samen € 500.000
aan het ‘Mariënburg Campus Fonds’. Dit fonds ondersteunt internationale studenten die het talent
maar niet de middelen hebben om aan JADS te studeren.
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Wim Broers, eigenaar van het klooster Mariënburg, deed
de zusters een belofte bij de aankoop van het klooster.
“Toen ik het klooster kocht met mijn bedrijf Kadans,
beloofde ik dat het altijd in mijn beheer zou blijven en dat
ik samen met de zusters een donatie zou doen. Ik
verkocht mijn bedrijf in 2017, maar heb het klooster
behouden. En nu is dus ook het ‘Mariënburg Campus
Fonds’ tot stand gekomen. Het oprichten van een fonds
bleek complex. Daarom ben ik erg blij dat Stichting
Universiteitsfonds Tilburg het fonds voor ons beheert.
Wij blijven natuurlijk betrokken. Dat geldt overigens ook
voor het gebouw. Het biedt nu al 117 jaar onderwijs, mijn
intentie is dat daar nog eens honderd jaren bijkomen.”

Eerste fonds op naam
Het is de eerste keer voor Stichting Universiteitsfonds
Tilburg dat het een ‘fonds op naam’ heeft. “Een unicum”,
vindt voorzitter Bert Groenewegen. “Tot nu toe richten
wij ons op projecten met een bepaald doel passend bij de
visie van de universiteit, namelijk impact maken op de
maatschappij. Daar zoeken we donateurs of fondsen
voor. Donateurs kiezen of ze financieel bijdragen aan een
project maar hebben er geen zeggenschap over. Bij het
‘Mariënburg Campus Fonds’ is dat anders. Wij beheren
het, doen de administratie en leggen verantwoording af
over onze werkzaamheden. De werving en selectie van
studenten ligt bij JADS.”
“De twee donateurs houden zeggenschap via een adviescommissie die betrokken is bij de selectie en bij de
besluiten die het fonds neemt. Het doel van het fonds
sluit overigens goed aan bij dat van onze stichting, want
met dit fonds maken wij ook impact op de maatschappij.
Ik hoop dat de studenten die hierdoor aan JADS kunnen
studeren, hun opgedane kennis gebruiken om hun land
van herkomst verder te helpen. Al zijn ze daar natuurlijk
vrij in.”

De cirkel is rond
De studenten van JADS waarderen het dat het fonds is
opgericht. Aan het eind van de ondertekening geven drie
Iranese masterstudenten van JADS als dank een prachtige bos bloemen aan zuster Laetitia. Zij hadden niet
kunnen studeren aan JADS zonder een beurs. Het gebaar
doet de zuster- en de twee zusters die vanaf de eerste rij
de ceremonie bijwonen - glimmen van trots. En zo is de
cirkel rond: het Mariënburg Campus Fonds gaat verder
waar de zusters gestopt zijn.
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Zero Hunger Lab

ImpACT maak je samen
Stichting Universiteitsfonds Tilburg maakt beurzen voor studenten mogelijk en zet zich in voor
kleine en grote onderwijs- en onderzoeksprojecten van Tilburg University. De onderzoeksprojecten sluiten aan bij vragen uit de samenleving. Zo worden krachten gebundeld voor het
verbeteren van veerkracht, zorg en welzijn van individu en samenleving, voor verantwoord
gebruik van data en voor slimme oplossingen in het digitale tijdperk.
Sustainable Development Goals
Een aantal van deze projecten draagt in grote mate bij aan de Sustainable Development Goals
(SDG) van de Verenigde Naties. De specifieke SDG’s zijn per project vermeld.
sustainabledevelopment.un.org
Donaties en subsidies
Met eenmalige, reguliere en grote donaties aan het universiteitsfonds hebben we een bijdrage
kunnen leveren aan de volgende projecten. Per project staat aangegeven hoeveel gedoneerd is
aan het project of wanneer de subsidie is gerealiseerd uit donaties van de belcampagne en
hoeveel subsidie is uitgekeerd.

€0
€ 50.000

Geen honger meer in de wereld, een van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Tilburg University draagt hieraan bij met het Zero Hunger Lab. Door kennis van data science in te zetten voor het verminderen van
honger in de wereld, kunnen we echt het verschil maken. Het Zero Hunger Lab wil naast het optimaliseren van noodhulp, data science ook inzetten voor efficiëntere en effectievere hulp tijdens de wederopbouw van een land en om
regio’s te helpen om op de lange termijn zelfvoorzienend te worden. Professor Hein Fleuren startte het project binnen
voedselhulp en supply chain optimalisatie met een aantal masterstudenten waaronder Outreaching Honors Program
student Koen Peters. Het team boekte grote resultaten met het wiskundig model Optimus: zo zijn in Jemen 17% meer
mensen gevoed met hetzelfde budget. Dit succes heeft geleid tot de oprichting van het Zero Hunger Lab. Met de
subsidie die het Zero Hunger Lab in 2019 van het universiteitsfonds kreeg, konden de onderzoekers nieuwe samenwerkingspartners aantrekken en onderzoeken opstarten. Zo zochten ze voor de Voedselbank uit hoe het aantal klanten in
een wijk verklaard kan worden en hoe toekomstige klanten kunnen worden voorspeld. Ook ontwikkelden ze voor de
Welt Hunger Hilfe de mobiele app Child Growth Monitor, waarmee met beeldinformatie, augmented reality en kunstmatige intelligentie de groei van kinderen wordt bijgehouden en ondervoeding snel kan worden ontdekt. In een derde
project dat dankzij het universiteitsfonds kon worden opgestart, is bekeken of het eerder ontwikkelde model Optimus
breder kan worden ingezet. De positieve uitkomst van dit onderzoek leidt weer tot nieuwe initiatieven waarmee de
onderzoekers ook in 2020 gaan bijdragen aan het reduceren van honger in de wereld.

ontvangen donaties
uitgekeerde subsidie

Beurzen voor studenten

Pepijn Smits

Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid maakt het Stichting
Universiteitsfonds Tilburg het onderwijs op Tilburg University ook
toegankelijk voor talentvolle internationale studenten die hiervoor
zelf niet over de financiële middelen beschikken. Studeren binnen
de EU kost voor jonge mensen van buiten de EU veel geld, aangezien zij niet in aanmerking komen voor de korting die EU-studenten
krijgen op het collegegeld. Bovendien is het levensonderhoud in Nederland vaak veel duurder dan in hun thuisland.
Daarnaast biedt het universiteitsfonds ook beurzen aan excellente studenten en studenten die studie en topsport
combineren. In 2019 zijn maar liefst 25 beurzen verstrekt, waarvan zes topsportbeurzen en drie aanvullende
beurzen. De belangrijkste bronnen voor deze beurzen zijn donaties uit de belcampagne en het Have a Seat fonds.

Topsport student open water zwemmen, bacheloropleiding Nederlands Recht
“De Have a Seat beurs nam een groot aantal zorgen bij mij weg, waardoor ik
mij volledig kon focussen op de topsport en mijn studie Rechtsgeleerdheid.
Met de beurs kon ik in een trainingsstage extra oefenen op open water skills,
zoals boeien draaien. Het afgelopen jaar merkte ik tijdens wedstrijden namelijk
dat ik hierin nog stappen kon zetten. Dit is zeker gelukt tijdens deze stage en ik
heb het gevoel dat ik nu beter met deze omstandigheden om kan gaan in de races van het komende seizoen. Op de
lange termijn staat alles in het teken van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Daar wil ik uiteindelijk op het beste
van mijn kunnen zijn en gaan schitteren.”
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Professors for Development

€ 2.500		

€ 255

€ 12.500

€ 3.184

Professor Conny Rijken en haar onderzoeksteam van het ‘Datascience for Humanitairian Innovation’ project zetten
zich in om meer inzicht te krijgen in de risico’s die vluchtelingen lopen. Welke keuzes maken migranten en vluchtelingen en waarom? Hoe kunnen we hen beter ondersteunen? En hoe kunnen we hun leef- en veiligheidssituatie verbeteren? Dankzij de subsidie van het universiteitsfonds konden zij een vragenlijst opstellen die via een app op de mobiele
telefoon wordt verspreid onder Syrische vluchtelingen in Turkije. De app die hiervoor gebruikt wordt, is een bestaande
app van het bedrijf Upinion, dat is gespecialiseerd in het bereiken van die mensen die NGO’s willen helpen. Het onderzoek is gericht op kinderarbeid onder Syrische vluchtelingen omdat uit talloze rapporten en publicaties blijkt dat
kinderarbeid enorm is toegenomen in Turkije.

Pre-bachelor Vluchtelingen
€ 10.000		
€ 10.000

In 2019 hebben de Professors for Development samengewerkt met de Universiteit van Liberia en de Universiteit
van Namibië als vervolg op eerdere activiteiten om het academisch personeel en de programma’s van deze universiteiten te versterken.
In maart 2019 ontving de bibliotheek van de Universiteit van Liberia een collectie van 649 boeken over management en economie, geschonken door medewerkers van de economische faculteit. In 2019 hebben nog drie Liberiaanse studenten hun masterprogramma’s in Tilburg afgerond, wat het totaal op elf brengt. Deze alumni helpen het
academisch personeel van de Universiteit van Liberia te versterken.
Van 14 tot 21 juli 2019 bezochten emeriti Willem van Groenendaal en Gerard van Oortmerssen de Universiteit van
Namibië. Zij hebben de universiteit geadviseerd de academische organisatie te herstructureren om zo meer
onderzoeksgericht te worden en het onderwijsprogramma te reorganiseren. Daarnaast gaven ze advies over het
herstructureren van een centrum voor Onderzoek, Innovatie en Resource mobilisatie, en hoe een Innovation Hub
en het toekomstige Centrum voor Ondernemerschap te organiseren. Deze aanbevelingen hebben geleid tot een
mogelijk vervolg voor strategisch advies aan het bestuur van de universiteit en coaching van het management.

Ambitieuze, hoogopgeleide vluchtelingen lopen het risico in een achterstandsituatie te komen wanneer ze niet de
kans krijgen om hun eigen talenten verder te ontwikkelen. Dat is vervelend en demotiverend voor henzelf. Maar ook
zonde voor de maatschappij, want we laten talent liggen. Tilburg University kan dit talent helpen om toegang te
krijgen tot het hoger onderwijs in Nederland. Hiervoor is de pre-bachelor voor vluchtelingen opgezet in nauwe
samenwerking met Fontys Hogescholen, Boswell-Bèta en de Erasmus Universiteit. De vluchtelingen lopen tegen
verschillende problemen aan, zoals een taalbarrière of dat de diploma’s die ze in het land van herkomst hebben
behaald niet aansluiten bij de eisen die wij in Nederland stellen om toegelaten te worden tot een universiteit. Met het
pre-bachelorprogramma kunnen zij hun dromen najagen en hun leven verder op de rit krijgen.

Robert Ndung’u, 35, Kenia
Masteropleiding Victimology and Criminal Justice
In 2019 studeerden verschillende beursstudenten af, waaronder Robert Ndung ’u. Op
19 augustus 2019 behaalde hij zijn masterdiploma. “De beurs was een van de beste
dingen in mijn leven. Mijn missie na mijn afstuderen is om terug te gaan naar Kenia
en docent te worden aan de openbare universiteit van Kenia. Daar ga ik studenten
vertellen wat victimologie is met alle kennis die ik hier heb opgedaan. De dingen die
ik nu weet over slachtofferhulp, kunnen levens in mijn land veranderen. Ik heb
begrepen dat de slachtofferhulp in Nederland is begonnen als een NGO, dus we
kunnen het ook in Kenia starten. De overheid zal het vervolgens hopelijk ook gaan
toepassen zoals in Nederland. Met mijn kennis kan ik een goed systeem ontwikkelen
voor slachtofferhulp.”
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Whinell B. Togar, 26, Liberia
Masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen
Whinell, moeder van een driejarige zoon, kwam naar Tilburg University met twee grote
doelen. Ze wil als docent bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs
van de afdeling Massacommunicatie van de Universiteit van Liberia, dat leiders van de
toekomst opleidt. Daarnaast wil ze communicatiespecialist worden en haar eigen adviesbureau opstarten in communicatieonderzoek. Ze wil het glazen plafond doorbreken van het
in Liberia door mannen gedomineerde media- en communicatielandschap. “Dat blijkt al uit
het feit dat er geen vrouwelijke communicatiedocent aan de universiteit is. Ik wil laten zien
dat vrouwen het vermogen en de capaciteit hebben om net zo hoog te stijgen als hun mannelijke tegenhangers.” De
masteropleiding die ze met de beurs van het universiteitsfonds in Tilburg kan volgen, brengt haar dichterbij haar doelen
en het realiseren van haar ambities.
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E-learning voor het vak ‘Communicating with data’

Belcampagne		

Belcampagne		

€ 27.091

€ 12.500

Als kinderen leren lezen, kennen ze de betekenis van woorden, begrijpen de structuur van de taal en spreken ze de
taal vloeiend. Ze moeten de letters die ze zien koppelen aan de klanken. Dit proces loopt niet altijd goed, bijvoorbeeld
bij mensen met dyslexie. Dyslexie is niet puur een leesprobleem. Mensen met dyslexie hebben ook problemen met
het identificeren van klanken. “In ons lab hebben we aangetoond dat liplezen helpt bij het identificeren van klanken
die moeilijk te begrijpen zijn. Het liplezen ondersteund het auditief systeem.” Martijn Baart onderzoekt in welke
mate lip-leesinformatie het auditief systeem bij dyslectische lezers kan ondersteunen en aanpassen. Met de subsidie
van het universiteitsfonds kon hij een lip-leestraining ontwikkelen die in een open source applicatie beschikbaar
wordt gesteld zodat andere onderzoekers en mensen met dyslexie toegang hebben tot de training.

Angst wegnemen
Belcampagne		
€ 11.000

In het nieuwe vak ‘Communicating with Data’ worden tweedejaars studenten economie en bedrijfseconomie opgeleid in datacommunicatie, wellicht de meest waardevolle vaardigheid van de toekomst. Studenten leren met datavisualisatie uitkomsten van onderzoek aantrekkelijk en intuïtief te presenteren aan hun publiek, zowel op schrift als
in presentaties. Bovendien worden zij individueel getraind met behulp van theatertechnieken, waaronder storytelling, waardoor zij de aandacht van het publiek kunnen grijpen en behouden gedurende hun presentaties.
Dankzij de bijdrage van het universiteitsfonds is het vak dit jaar gedigitaliseerd. Zo is er een ruime portfolio met
online videocolleges en screencasts opgenomen, waardoor studenten zowel het programmeren in R als het scripten
van een goede presentatie op eigen snelheid kunnen leren. Bovendien worden studenten driemaal met camera
opgenomen en middels een geanonimiseerd feedback systeem door medestudenten en docenten gecoacht tot
verbeteringen. Met ingang van 2020 zal het vak op het nieuwe Learning Management Systeem van de universiteit
(Canvas) gelanceerd worden als blended learning, waardoor steeds meer studenten online kunnen deelnemen en
kennismaken met ‘Communicating with Data’. Ook kunnen docenten hierdoor meer tijd steken in de offline
coaching en training van studenten gedurende het vak. De nieuwe digitale opzet heeft haar vruchten afgeworpen.
Het aantal studenten was verdubbeld terwijl de evaluatie van het vak steeg. Een succes dat zonder de investering
van het universiteitsfonds niet was gerealiseerd.

Voor angststoornissen is momenteel maar één goed onderzochte behandeling beschikbaar: cognitieve
gedragstherapie. Het is effectief en symptoomgericht, maar werkt niet bij iedereen. En dan zijn er weinig
alternatieven. Laura Kunst doet daarom een klinisch onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van
autonomieversterkende therapie voor angststoornissen. Met de subsidie vanuit het universiteitsfonds heeft zij de
gelegenheid om binnen dit project extra analyses te doen en artikelen te schrijven over het verband tussen
autonomie en angst, die belangrijk zijn voor het theoretische raamwerk van autonomieversterkende therapie. Het
resultaat zijn twee artikelen en een samenwerking met onderzoekers in Australië, wat internationale aandacht voor
de nieuwe behandelmethode heeft gecreëerd.

Lena Anna Kuklińska, 22, Polen
Bacheloropleiding Global Law & Outreaching Honors Program
Het Outreaching Honors Program wordt financieel gesteund vanuit het universiteitsfonds, onder andere met donaties van de Stichting Professor Cobbenhagen. “Dit
programma geeft mij de mogelijkheid me te verdiepen in bredere onderwerpen dan
rechten. Ik wil graag projectmanager of juridisch adviseur worden met een achtergrond in ondernemerschap. Als Outreaching Honors student krijg ik de kans om
andere ambitieuze studenten met verschillende achtergronden te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en nieuwe dingen te leren door deel te nemen aan verschillende
lezingen en workshops. Bovendien krijg ik de kans om mijn leiderschaps- en communicatievaardigheden te verbeteren. Kortom, Outreaching helpt me om een meer
‘volledig’ persoon te worden.”
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Taufiq Nur, 28, Indonesië
Masteropleiding Marketing Analytics
“Jarenlang heb ik geprobeerd een studiebeurs te krijgen om mijn ambities waar te
maken. Dus je kunt je voorstellen dat ik erg blij ben met deze beurs van het universiteitsfonds. Deze kans biedt mij een unieke ervaring waarin ik me kan oriënteren in
marketing research. Ik krijg meer diepgaand en actueel inzicht in de meest recente
ontwikkelingen op dit vakgebied in de wereld. Dit helpt mij zeker in een carrière als
onderzoeker. Ik dank de alumni die deze beurs hebben mogelijk gemaakt en deel
graag het positieve signaal met Indonesische studenten die in het buitenland willen
studeren: werk hard, dan wordt het ooit werkelijkheid.“
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Serious gaming tegen rugpijn

Samenwerken tegen alzheimer

Belcampagne

Belcampagne		

€ 24.216

€ 25.365

Chronische lage rugpijn gaat met grote individuele en maatschappelijke lasten gepaard. Goede medische verklaringen en behandeling zijn er voor veel patiënten niet. Jarenlang ontwikkelen, testen en evalueren laat zien dat het
aanbieden van de serious game LAKA tijdens revalidatie effectief is, efficiënt kan zijn en verder verbeterd kan
worden. In dit project worden data science technieken ingezet om deze serious gaming applicatie te verbeteren.
Hiermee wordt niet alleen de applicatie verbeterd, maar verkrijgen we ook meer wetenschappelijke kennis over de
mogelijkheden van data science methoden voor personalisatie van serious games in de biopsychosiale revalidatiezorg. Daarnaast versterkt het de praktische kennis over de toepassing van data science methoden in de reguliere
zorgverlening.
Naar dit thema van implementatie en opschaling van eHealth wordt onderzoek gedaan binnen de academische
werkplaats ‘Technological and Social Innovation for Mental Health’ van het Tilburgse onderzoeksinstituut Tranzo.
Onderzoeker Miel Vugts voerde samen met Ruud Scheijen, masterstudent Data Science, een dataverkenning uit.
Ze verkregen interessante inzichten in de reacties van patiënten in een serious game met behulp van zogenaamde
Markov Ketenmodellen en subgroepdetectie. Zo werden bijvoorbeeld verschillen in leerpatronen gevonden tussen
verschillende patiëntengroepen met betrekking tot de vraag of ze familieproblemen of financiële problemen
hadden. Het onderzoek is gepresenteerd tijdens een conferentie in Groningen en er verscheen een artikel over het
onderzoek in ICT&Health. Ook is een artikel in voorbereiding voor publicatie in een internationaal tijdschrift. De
analyses uit de masterscriptie worden verder verfijnt en uitgebreid. Er komen focusgroepen om meer te weten te
komen over hoe specifieke resultaten van de big data-analyses kunnen worden gebruikt om de zorg te verbeteren
door middel van serious games.

Tendai Justice Fushai, 29, Zimbabwe
Masteropleiding Data Science
Na mijn afstuderen kijk ik uit naar een korte vakantie waarin ik goed Nederlands wil
leren en een aantal stages wil doen. Daarna wil ik voor een derde diploma gaan in Technische Bedrijfskunde, waarmee ik mijn studententijd wellicht af zal sluiten. Dankzij de
gulle alumni van Tilburg University zijn mijn doelen dichterbij gekomen. Uiteindelijk
hoop ik dat, wanneer de tijd daar rijp voor is, ik kan bijdragen aan het bevorderen van
datagestuurde initiatieven in de publieke en private sector in zuidelijk Afrika.
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Alzheimer is de belangrijkste oorzaak van dementie. Met een vergrijzende maatschappij is dit een steeds groter
probleem. Daar komt nog eens bij dat de diagnose alzheimer ontzettend moeilijk te stellen is, zeker in een vroeg
stadium. Het multidisciplinaire onderzoeksproject van Dr. Marijn van Wingerden en Dr. Ruth Mark brengt twee
wetenschappers samen van verschillende faculteiten, met verschillende wetenschappelijke achtergronden, maar
met een gedeelde interesse in het geheugen. Dr. Marijn van Wingerden werkt aan computermethoden voor het
begrijpen van cognitie bij Mind Labs, terwijl Dr. Ruth Mark werkt aan klinische neuropsychologie en
geheugenstoornissen in samenwerking met de Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis. Het project genaamd Validation
of the Mind Labs Memory Test for early detection of Alzheimer’s disease heeft als doel het ontwikkelen van een online
platform voor het verzamelen van geheugendata. Met het online platform kunnen jonge en oudere volwassenen
vrijwillig bij dragen aan geheugenonderzoek en helpen zodoende met het verbeteren van de opsporing van de
ziekte van Alzheimer. Dit soort burgeronderzoek heeft een positieve impact op de participatiegraad en genereert
betrokkenheid. Door de ziekte van Alzheimer vroegtijdig op te sporen kan de het welzijn van oudere volwassenen
worden bevorderd.
Eerst wordt het online platform met studenten getest, in een later stadium volgt het testen bij het grote publiek.
Tevens zal dan ook een grote oudere populatie getest worden. De onderzoekers werken samen met twee studentassistenten die helpen bij de ondersteuning. De financiële steun van alumni heeft dit mogelijk gemaakt en helpt
zodoende bij een voorspoedige voortgang van het project. Naast deze subsidie van het universiteitsfonds heeft
ook het Herbert Simon Research Institute het project gesteund. Hiermee kan onder andere het online platform
ook getest worden bij gezonde ouderen en bij mensen met een milde cognitieve stoornis en vroege alzheimer.
Wanneer het project afgerond is, zijn ook donateurs van Stichting Universiteitsfonds Tilburg van harte welkom om
deel te nemen.

Mariana Torres Sánchez, 26, Colombia
Masteropleiding Labor Law and Employment Relations
“In Colombia heb ik bijna drie jaar als advocaat gewerkt in arbeidsrecht en sociale
zekerheid. Ik realiseerde me dat een studie in het buitenland me niet alleen zou
verrijken op professioneel gebied, maar ook op het persoonlijk vlak. Met deze mogelijkheid om te leren van een geavanceerd rechtssysteem zoals dat van Nederland, leer
ik andere rechtspraktijken te begrijpen. Zo kan ik nieuwe en betere ideeën aandragen
voor het rechtssysteem in mijn land. Het is een unieke ervaring, waar ik waarschijnlijk
geen toegang toe zouden hebben gehad als ik niet naar Tilburg was gekomen en de
beurs niet zou hebben gehad.”
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HAVE A SEAT

BELCAMPAGNE

Have a Seat, gestart in 2017, is een mooi initiatief dat alumni met de campus verbindt. En wel letterlijk:
door een stoel te adopteren, maken alumni samen beurzen voor studenten mogelijk. Deze stoelen
staan in de grootste collegezaal van het onderwijs- en zelfstudiecentrum CUBE. Wanneer je een stoel
adopteert, komt er een bordje met je naam op de stoel. Er is zelfs de mogelijkheid om hier nog een
quote aan toe te voegen. Via de website www.tilburguniversity.edu/haveaseat kunnen de studenten
zelfs contact leggen met de alumni op wiens stoel ze college volgen. De stoelen worden geadopteerd
voor een minimale periode van 5 jaar voor een vast bedrag van €50 per jaar. De opbrengsten worden
ingezet om studenten te steunen hun talent te ontwikkelen:
•
•
•

Studenten die in de problemen komen als gevolg van extreme externe omstandigheden en
een (kleine) financiële bijdrage nodig hebben om hun studie af te ronden.
Talentvolle topsportstudenten die financiële ondersteuning nodig hebben om naar een
wedstrijd of opleiding in het buitenland te gaan.
Internationale studenten die graag een masteropleiding in Tilburg willen volgen, maar zich dit
het niet zonder hulp kunnen veroorloven.

Samen maken we
het verschil
Door samen te geven, maken we echt het verschil. Met de belcampagne vragen we alumni ieder jaar
bij te dragen aan het jaarfonds. Dat doen we met een team van studenten dat een aantal weken aan
een stuk oud-studenten van de universiteit telefonisch benadert. Er vinden ontzettend veel leuke
gesprekken plaats, variërend van ‘loopt hoogleraar x nog steeds rond op de campus?’ tot ‘dan kom je
toch bij mij stagelopen!’. Die gesprekken leiden ook tot veel donaties. In 2019 zijn drie belcampagnes
gehouden, twee campagnes waarin Nederlandse alumni werden benaderd en een waarin met
internationale alumni is gebeld. Tijdens de campagnes is in totaal €156.681 toegezegd. Vanuit het
jaarfonds is er in 2019 €146.951 uitgekeerd aan projecten en beursstudenten.

Belcampagne 1
Looptijd:
Aantal alumni gesproken:
Aantal donaties:
Pledged:

24-01-2019 t/m 23-02-2019
1.390
463
€ 73.040,-

Internationale Belcampagne
Vrije stoelen						
Geadopteerde stoelen
Geadopteerde stoelen in 2019

Beurzen in 2019:
6 topsport beurzen: €3000
1 masterbeurs €12000

Looptijd:
Aantal alumni gesproken:
Aantal donaties:
Pledged:

13-05-2019 t/m 28-05-2019
416
65
€ 5.100,-

Belcampagne 2
Looptijd:
Aantal alumni gesproken:
Aantal donaties:
Pledged:

16

9-10-2019 t/m 16-11-2019
1.574
404
€ 78 541,-
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ACTIVITEITEN IN 2019

Vrienden van Cobbenhagen Lecture
Het jaar begon met de Vrienden van Cobbenhagen Lecture die dit keer werd
verzorgd door Anne Applebaum. Haar lezing over Democracy and Disinformation bracht Vrienden van Cobbenhagen, alumni, medewerkers en
studenten samen op de campus. Gedurende vier jaar (2017-2020) nodigen
de Vrienden van Cobbenhagen in samenwerking met Tilburg University
Society jaarlijks een internationaal bekende hoogleraar uit om een visie te
geven op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Hiermee leveren ze
een actieve bijdrage aan de internationale oriëntatie van de Nederlandse
politiek, onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. De Lecture heeft daarnaast
ook als doel een nieuw publiek aan te spreken en potentiële leden van de
Vrienden van Cobbenhagen te interesseren.
www.tilburguniversity.edu/cobbenhagenlecture

SPACEBUZZ
Op 23 mei landde de SPACEBUZZ op de campus. De SPACEBUZZ is een
raket waar basisschoolkinderen van groep 6/7/8 middels virtual reality een
levensechte ruimtereis kunnen maken. Dit revolutionaire Virtual Reality
non-profit educatie programma is ontwikkeld in samenwerking met Tilburg
University en ESA astronaut André Kuipers. Het doel van het programma is
kinderen te inspireren ambassadeurs van de aarde te worden, door ze een
andere kijk op onze planeet aarde te bieden. Tijdens de Dutch Technology
Week kregen scholieren van tien verschillende basisscholen uit Tilburg en
omgeving een opleiding tot astronaut en maakten ze een ruimtereis in een
levensechte raket. Maar ook onze donateurs en vrijwilligers kregen de kans
een reis naar de maan te maken. Tijdens dit unieke evenement gaf Max
Louwerse, hoogleraar Cognitive Psychology & Artificial Intelligence, een
presentatie over het project. Samen met andere wetenschappers van het
departement Cognitive Science & Artificial Intelligence doet hij onderzoek
naar de leerervaringen. “200 scholieren van basisscholen in Tilburg en
omgeving hebben een training tot astronaut gehad op school. Wij doen
metingen naar het leren in het lesprogramma en de ervaringen in virtual
reality.” Het evenement was een groot succes. Alle deelnemers aan de
virtuele ruimtereis gaven na afloop aan dat het hen aanspoorde tot anders
nadenken over onze planeet aarde, en de (ecologische) voetafdruk die wij
als mensheid dagelijks achterlaten.
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Try Your Seat events
In 2019 vonden de eerste ‘Try Your Seat evenementen plaats. Donateurs
van Have a Seat kregen de mogelijkheid in een kleine setting hun eigen
stoel uit te proberen en er natuurlijk een foto van te maken. Vervolgens
kregen ze een exclusieve rondleiding door CUBE.
Sven Mathijssen, alumnus Psychologie
“Toen ik hoorde van het Have a Seat project was ik meteen om! Laat talent
zich ontwikkelen, waar het anders niet had gekund. Ik heb Psychologie
gestudeerd. Toen ik 14 was, paste ik op twee hoogbegaafde kinderen. Voor
een van hen was het heel moeilijk een school te vinden die bij hem paste.
Ik heb de negatieve effecten gezien van een omgeving die in de weg staat
van het ontwikkelen van je talent. Daarom besloot ik om zo veel mogelijk
bij te dragen aan talentontwikkeling.”De quote op de stoel van Sven is
‘Asking is better than knowing’. “Het lijkt wellicht een open deur, maar
vragen stellen is verhelderend voor zowel docenten als studenten. Niet
alleen als een poging om waarheid te achterhalen, maar ook om te reflecteren op wat je denkt al te weten.”

Lancering online magazine
Op 29 augustus ging het nieuwe online Tilburg University Magazine live.
Het magazine biedt verse kennissnacks, interviews met alumni en onderzoekers, een ‘walk down memory lane’ op Via Nostalgia en een overzicht
van interessante evenementen voor alumni. Uiteraard heeft het universiteitsfonds haar eigen rubriek in het magazine waardoor alle alumni en
externe relaties van de universiteit kunnen lezen welke impact donaties
hebben. Het magazine verschijnt twee keer per jaar, steeds met een thema,
in zowel het Nederlands als het Engels. Met een nieuwsbrief worden de
lezers op de nieuwe thema-artikelen geattendeerd. Maar het hele jaar door
verschijnen er nieuwe artikelen, die ook via de social media kanalen van
de universiteit worden gedeeld. Neem dus regelmatig een kijkje op
www.tilburguniversity.edu/magazine
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ACTIVITEITEN IN 2019

Thank You & Back to Campus
Op zaterdag 28 september ontvingen het bestuur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg en het College van Bestuur van Tilburg University donateurs en vrijwilligers op het jaarlijkse ‘Thank you’ evenement. Het evenement vond plaats in CUBE, het nieuwste onderwijsgebouw op de campus
van Tilburg University. Een locatie die voor veel genodigden nieuw was.
Ook dit jaar was er een interessant programma met verschillende onderdelen. Na de opening door Paulina Snijders (lid CvB) en Jacqueline Lommen
(bestuur Stichting Universiteitsfonds Tilburg) begon de dag met een lunch
speciaal voor donateurs en vrijwilligers. Tijdens de lunch was er ruimte om
op een informele manier kennis te maken met de aanwezige beursstudenten en onderzoekers van gesteunde projecten. Na de lunch begon het
volgende onderdeel van de dag, Back to Campus: Healty Choices, een
evenement voor alle alumni van de universiteit. Back to Campus stond
volledig in het teken van het maken van gezonde, bewuste levenskeuzes.
Tijdens twee masterclasses werd dit thema verder besproken. Professor
Jantine Schuit (decaan TSB) gaf een lezing over de bevordering van een
gezond en actief leven voor kinderen en jongeren. Tijdens de lezing van
Bart Bronnenberg (TiSEM) en professor of practice Ronald de Jong (Chief
Human Resources Office en lid van het bestuur van Philips) ging het over
hoe de consument gezonde keuzes maakt. De dag werd onder begeleiding
van een jazzband afgesloten met een borrel voor alle genodigden. Alumni
die benieuwd waren hoe de campus zich heeft ontwikkeld, kregen de kans
om deel te nemen aan een rondleiding over de campus en door CUBE.

Op deze dag was er ook een speciale lunch in de Faculty Club voor onze
trouwe donateurs. Twee projecten werden tijdens deze bijeenkomst uitgelicht, een fonds om ondernemerschap te ondersteunen en de pre-bachelor
voor vluchtelingen. Studente Shamayel vertelde het gezelschap geëmotioneerd over de mogelijkheden en kansen die zij krijgt dankzij haar deelname
aan de pre-bachelor. “Als ik deze opleiding niet had kunnen volgen, was ik
waarschijnlijk nu een getrouwde vrouw en moeder geweest ergens in
Afghanistan”.
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Dies Natalis en de Class of ‘92
Op 21 november vierde Tilburg University haar 92ste verjaardag. De Dies
Natalis had dit keer het thema ‘Science under pressure’. Een aantal donateurs woonde deze academische zitting bij. Ook alumni die in 1992 zijn
afgestudeerd, de Class of ’92, waren aanwezig.

Night University
Op donderdag 3 oktober zette de universiteit voor de zevende keer haar
deuren en ramen wagenwijd open tijdens Night University. Een avond
waarop bewoners van stad en regio, alumni, universitair medewerkers,
studenten en jongeren welkom zijn op de campus om te zien wat voor
onderzoek er in Tilburg zoal plaatsvindt. Zo deelt de universiteit de fascinatie voor wetenschap in brede zin en vindt ontmoeting plaats tussen
wetenschappers, studenten en externe belangstellenden. Daarbij wordt
veel samengewerkt met studieverenigingen, departementen, instituten en
externe partners. Het universiteitsfonds heeft dit initatief ondersteund
waarmee wetenschap en maatschappij bij elkaar komen.

Fonds op naam
Op 6 december om 16.00 uur trad het fonds genaamd ‘Mariënburg Campus
Fonds’ officieel in werking door het tekenen van een overeenkomst in de
Kapel van Mariënburg. Dit alles in het bijzijn van zuster Laetitia Aarnink,
provinciale overste van JMJ, Jurrian Lucas en Wim Boers van Mariënburg
Campus C.V. en de voorzitter van Stichting Universiteitsfonds Tilburg, Bert
Groenewegen. Een bijzondere bijeenkomst die het begin markeert van het
voortzetten van de traditie van de zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria
en Jozef in Mariënburg.
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TAKING ON TOMORROW’S CHALLENGES
Stichting Universiteitsfonds Tilburg wil op geheel eigen wijze bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van
vandaag en morgen. Een serieuze uitdaging!

DOELSTELLING
In 2019 heeft Stichting Universiteitsfonds Tilburg
haar statuten voor een deel gewijzigd. Het betreft
artikel 2. De wijziging maakt mogelijk dat we als
universiteitsfonds ook beleggingsmogelijkheden
hebben bij ontvangst van grotere giften en donaties,
zoals bij een fonds op naam. De statuutswijziging
heeft tevens mogelijk gemaakt dat het universiteitsfonds giften kan accepteren bedoeld voor langer
termijn (bijvoorbeeld 10 jaar). Het universiteitsfonds
streeft daarbij niet naar kapitaalvorming en wijst de
ontvangen bedragen zoveel mogelijk toe aan
projecten.
De doelstelling van Stichting Universiteitsfonds
Tilburg is verder ongewijzigd:
1. Het universiteitsfonds heeft ten doel de bevordering van het onderwijs, onderzoek en impact aan
Tilburg University en van al datgene dat daarmee in
ruimste zin verband houdt.
2. Het universiteitsfonds tracht dit doel te bereiken
door:
a. het werven van fondsen;
b. het onafhankelijk, zorgvuldig beheer en de
aanwending van geworven fondsen;
c. het beschikbaar stellen van financiële middelen
aan Tilburg University en haar medewerkers,
studenten en alumni;
d. het verrichten van alle verdere handelingen die
met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk zijn.

22

In de praktijk komt dit neer op het realiseren van geefprogramma’s zoals een belcampagne, een ‘middel en
major donor’ programma, fondsen op naam en
legaten en nalatenschappen voor het werven van
donaties. Daarmee worden een beursprogramma
(onder andere studiebeurzen voor studenten uit de
hele wereld), onderzoeksprojecten (Zero Hunger Lab)
en onderwijsprojecten (bijvoorbeeld Prebachelor voor
vluchtelingen) gerealiseerd.
Bij het werven van fondsen vervult de afdeling Development & Alumni Relations (DARO) voor Stichting
Universiteitsfonds Tilburg een initiërende en faciliterende rol. Zij organiseert een actieve vraag naar
fondsen en werkt ook aanbod gestuurd. Het bestuur
wordt bijgestaan door een investeringscommissie die
adviseert over de aanwending van de geworven
fondsen. De Auditcommissie ondersteunt het bestuur
bij het vormen van een opinie over de jaarrekening en
tussentijdse financiële rapportages.

BEHAALDE RESULTATEN

TOEKOMST

Met de donaties heeft Stichting Universiteitsfonds
Tilburg in 2019 met in totaal €286.404 bijzondere
studenten, onderwijs- en onderzoeksprojecten
gesteund.

Via samenhang tussen belcampagnes enerzijds en
actief relatiemanagement anderzijds (een middel en
grote gevers programma) willen we komend jaar meer
nieuwe donateurs werven in de drie segmenten van
donateurs. Daarnaast willen we ook meer doorgroei
binnen de groepen bewerkstelligen. In 2020 blijft de
aandacht gericht op relatiemanagement met het oog
op het werven van grote donaties bij particulieren.
Daarnaast zal aandacht worden gericht aan partijen
zoals vermogensfondsen, bedrijfsfondsen, ordes en
congregaties die gelijke missies en identiteit hebben
als Tilburg University, en waarbij samenwerking voor
de hand kan liggen.

•
•
•

25 studenten kregen een beurs
7 onderzoekers kregen geld voor hun onderzoek
2 onderwijsprojecten zijn gesteund

In 2019 hebben we in totaal 1820 aantal nieuwe donateurs verworven. Waarvan:
•
•
•

1753 reguliere donateurs (tot 500 euro per jaar)
56 middelgrote donateurs (vanaf 500 euro per
jaar)
11 grote donateurs (vanaf 2000 euro per jaar)

In 2019 heeft het universiteitsfonds een eerste fonds
op naam ontvangen in de vorm van het Mariënburg
Campus Fonds, waarin de Stichting Universiteitsfonds Tilburg en Zusters JMJ met Kadans een samenwerking zijn aangegaan om de zustertraditie van leren
en kennis doorgeven voort te kunnen zetten. Het
bestuur neemt zich voor om in vanaf 2020 verder in te
zetten op fondsen op naam, daar deze de mogelijkheid scheppen projecten voor een langere termijn
binnen de universiteit te verankeren.
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DONATIES 2019

JAARREKENING 2019

Fondsen

KERNCIJFERS
2019

2018

2017

2016

2015

Ontvangen donaties

€

810.538

€

348.407

€

400.119

€

394.282

€

397.770

Uitgekeerde donaties

€

286.404

€

424.383

€

251.969

€

515.077

€

334.275

Bankkosten

€

1.162

€

1.104

€

998

€

991

€

900

Reserve

€

980.402

€

457.430

€

534.506

€

387.354

€

509.140

BALANS PER 31-12-2019 (na resultaatbestemming, alle bedragen in €)
Activa

31-12-2019

Nog te ontvangen donaties

31-12-2018

Donaties

Uitkeringen

Annual Fund

€

180.236

€

158.951

Have a Seat

€

11.951

€

15.000

Major Giving Ongeoormerkt

€

50.000

€

0

Fonds op Naam Mariënburg Campus

€

500.000

€

0

Zero Hunger Lab

€

0

€

50.000

Pre-bachelor Vluchtelingen

€

10.000

€

10.000

Data Science voor Humanitaire Innovatie

€

2.500

€

12.500

0

1.250

Liquide middelen

980.402

456.180

Outreaching Honors Program

€

17.240

€

0

Totaal activa

980.402

457.430

Stichting Professor Cobbenhagen Fonds

€

0

€

20.000

31-12-2019

31-12-2018

Algemene reserve

980.402

457.430

Professors for Development

€

225

€

3.184

Totaal passiva

980.402

457.430

Tilburg Africa Student & Knowledge Exchange Program

€

800

€

519

Overige projecten Fonds

€

37.587

€

16.250

Totaal

€

810.538

€

286.404

Passiva

EXPLOITATIEREKENING 2019 (alle bedragen in €)
Baten

2019

2018

Ontvangen donaties

810.538

348.407

Totaal baten

810.538

348.407

286.404

424.383

Overige lasten

1.162

1.104

Totaal lasten

287.566

425.487

522.972

-77.080

Lasten
Uitgekeerde donaties

Exploitatieresultaat

TOELICHTING JAARREKENING
De Stichting Universiteitsfonds Tilburg is opgenomen
in de geconsolideerde jaarrekening 2019 van Tilburg
University. Voor de uitvoering van de werkzaamheden
voor de Stichting Universiteitsfonds Tilburg worden
middelen beschikbaar gesteld door Tilburg University.
Het universiteitsfonds wordt gefaciliteerd door de afdeling Development & Alumni Relations. Personele lasten
en overige lasten betreffende deze afdeling komen
derhalve terug in de jaarrekening van Tilburg University.
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UITGEKEERDE DONATIES (LASTEN)
In 2019 is in totaal €286.404 uitgekeerd aan of ten
behoeve van Tilburg University, haar medewerkers en
studenten, waarbij de toekenning plaatsvindt in lijn
met door het bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Tilburg vastgestelde criteria en in lijn met
eventueel door donateurs geuite wensen.

ciële stromen per afzonderlijk fonds is opgenomen in
dit jaarverslag.

EXPLOITATIERESULTAAT

Een groot deel van de donaties wordt toegezegd over
meerdere jaren. Ook de uitkeringen aan de projecten
kunnen worden verspreid over meerdere jaren. In 2019
is aanzienlijk meer ontvangen dan uitgekeerd. Dit
resulteert in een positief exploitatieresultaat. Bijna het
volledige positieve resultaat over 2019 is toe te
schrijven aan het nieuwe Fonds op Naam Mariënburg
Campus. Deze donatie is als eenmalige storting eind
2019 binnengekomen. De uitkeringen vanuit dit fonds
starten in 2020 en zullen gespreid over maximaal 15
jaren plaatsvinden.

De geldstromen van Stichting Universiteitsfonds
Tilburg zijn verdeeld over een aantal fondsen.
Ontvangen en uitgekeerde donaties worden gealloceerd aan deze fondsen. Een toelichting op de finan-

Het positieve exploitatieresultaat 2019 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van Stichting Universiteitsfonds Tilburg en daarbinnen geoormerkt per fonds.

ONTVANGEN DONATIES (BATEN)

OVERIGE LASTEN

De baten van Stichting Universiteitsfonds Tilburg
bedroegen in 2019 €810.538. De donaties aan de
Stichting Universiteitsfonds Tilburg bestaan uit:
• erfenissen en schenkingen;
• andere donaties, giften en begunstigingen;
• subsidies;
• sponsorgelden;
• alle andere wettig verkregen geldmiddelen.

In 2019 bedroegen de overige lasten van Stichting
Universiteitsfonds Tilburg €1.162. Dit betreft enkel
bank- en transactiekosten van betalingsverkeer.
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FINANCIËLE TOELICHTING FONDSEN

Binnen de Stichting Universiteitsfonds Tilburg worden de ontvangen en uitgekeerde financiële
middelen beheerd via een aantal afzonderlijke fondsen. Hieronder zijn in het kort per
afzonderlijk fonds de financiële stromen in 2019 toegelicht. Het universiteitsfonds heeft één
algemene reserve. Binnen deze reserve wordt geoormerkt wat er beschikbaar is per fonds.

TILBURG UNIVERSITY ANNUAL FUND &
BELCAMPAGNES
In 2019 is €180.236 aan donaties ontvangen in dit
fonds. Dit is inclusief het aan 2019 gealloceerde deel
van meerjarige giften van eerdere belcampagnes. In
2019 is €158.951 uitgekeerd aan projecten en beurzen
voor studenten. Niet alle binnengekomen donaties
zijn uitgekeerd. Dit is grotendeels het gevolg van het
feit dat in 2019 geen aanvraagronde voor financiële
ondersteuning heeft plaatsgevonden. Dit reden hiervoor is dat er niet genoeg financiële middelen zijn om
elk jaar een volledige aanvraagronde in te richten.
Jaarlijks wordt er een groot deel gereserveerd voor het
uitkeren van beurzen en het resterende bedrag is niet
toereikend om te verdelen over een aantal interessante projecten. Het in 2019 niet uitgekeerde deel van
de donaties (positief resultaat) wordt toegevoegd aan
de algemene reserve van het universiteitsfonds en zal
in 2020 worden aangewend voor de nieuwe
aanvraagronde binnen het Annual Fund, die in het
voorjaar zal plaatsvinden.

HAVE A SEAT
In 2019 is €11.951 aan donaties ontvangen. Er is
€15.000 uitgekeerd aan één masterbeurs en zes
topsportbeurzen voor studenten van TiU. Het extra
uitgekeerde bedrag (negatieve resultaat) wordt opgevangen door de algemene reserve van het fonds.

FONDS OP NAAM MARIËNBURG CAMPUS
In 2019 heeft dit nieuwe Fonds op Naam de volledige
meerjarige donatie van €500.000 in een eenmalige
storting ontvangen. Het totale bedrag zal vanaf 2020
geleidelijk over een maximale periode van 15 jaar
worden uitgekeerd aan beurzen voor studenten aan de
Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch.

ZERO HUNGER LAB
In 2019 is een aantal kleinere slapende fondsen
binnen het universiteitsfonds gesloten. Bij deze
fondsen stond een gezamenlijk saldo van €50.000.
Dit bedrag is in 2019 in zijn geheel besteed aan de
financiering van het Zero Hunger Lab.

PRE-BACHELOR VLUCHTELINGEN
In 2019 is €10.000 aan donaties ontvangen. Dit
gehele bedrag is in 2019 uitgekeerd om het Pre-bachelor programma mede te financieren.

DATA SCIENCE VOOR HUMANITAIRE
INNOVATIE
In 2019 is voor dit project €2.500 aan donaties
ontvangen. Er is in 2019 één uitkering gedaan van
€12.500. Met deze donatie is een onderzoek gefinancierd voor Syrische vluchtelingen in Turkije. Het extra
uitgekeerde bedrag (negatief resultaat) wordt opgevangen door de algemene reserve, specifiek vanuit de
ongeoormerkte giften.

ONGEOORMERKTE GROTE GIFTEN
In 2019 is €50.000 aan grote giften ongeoormerkt
gedoneerd. Met deze donaties zijn in 2019 nog geen
uitkeringen gedaan. Het gehele bedrag (positieve
resultaat) wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
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resultaat) wordt toegevoegd aan de algemene reserve
van het universiteitsfonds. Het programma bevindt
zich in een transitiefase. In overleg met de donateurs
is besloten tot een tijdelijke pauze en ‘redesign’ in
2019, gevolgd door een doorstart. In 2020 en daaropvolgende jaren zal de opgebouwde algemene reserve
bij het universiteitsfonds worden ingezet voor de
financiering van het vernieuwde programma.

STICHTING PROFESSOR COBBENHAGEN
FONDS
Vanaf 2019 ontvangt het universiteitsfonds geen donaties meer vanuit de Stichting Professor Cobbenhagen.
Vanuit de reserve is in 2019 €20.000 uitgekeerd aan
Development & Alumni Relations van Tilburg University ter financiering van haar brede alumniactiviteiten.
Van dit bedrag is €15.000 gebruikt voor de Vrienden
van Cobbenhagen Lecture en €5.000 voor Tilburg
University Magazine, het nieuwe online magazine voor
alumni en externe relaties van de universiteit. In 2014
en 2015 zijn de donaties van de Stichting Professor
Cobbenhagen niet volledig uitgekeerd, waardoor een
algemene reserve in het fonds is ontstaan. In 2020
wordt de rest van de reserve aangewend voor deze
brede alumniactiviteiten, dit alles in nauw overleg met
de donateur, Stichting Professor Cobbenhagen.

PROFESSORS FOR DEVELOPMENT
In 2019 is €225 ontvangen aan donaties. In 2019 is
€3.184 uitgekeerd. Dit bedrag betreft een vergoeding
voor kosten die zijn gemaakt door twee professoren die
in Namibië werkzaamheden hebben verricht voor dit
project. Het extra uitgekeerde bedrag (negatieve resultaat) wordt opgevangen door de algemene reserve.

OUTREACHING HONORS PROGAM

TILBURG AFRICA STUDENT & KNOWLEDGE EXCHANGE PROGRAM

Dit programma heeft in 2019 €17.240 aan donaties
ontvangen. In 2019 hebben geen uitkeringen plaatsgevonden. Het niet uitgekeerde bedrag (positieve

In 2019 is €800 ontvangen aan donaties en €519 uitgekeerd aan een studentenbeurs. Het positieve resultaat
wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

OVERIGE PROJECTEN
In 2016 is een aantal restposten binnen het universiteitsfonds samengevoegd in een fonds voor overige
projecten. Dit fonds wordt sindsdien gebruikt voor
donaties die niet gekoppeld zijn aan een specifiek
programma of project, of aangewend voor projecten
die een kortdurend en ad-hoc karakter hebben.
In 2019 heeft de afdeling Library & IT Services van
Tilburg University oude hardware verkocht en de
opbrengst ter waarde van €11.394 gedoneerd aan het
universiteitsfonds. Deze donatie is toegevoegd aan
het fonds Overige projecten.
In 2019 is tevens €7.240 aan donaties ontvangen
vanuit de afdeling Impact van Tilburg University.
Impact medewerkers krijgen vergoedingen voor werkzaamheden die zij verrichten buiten de universiteit.
Deze vergoedingen worden deels overgemaakt als
donatie aan het universiteitsfonds. Verder zijn er nog
enkele kleine donaties ontvangen voor totaal €202.
Vanuit dit fonds is een bijdrage gedaan van €5.000
aan de Night University, het wetenschapsfestival dat
jaarlijks wordt georganiseerd door Tilburg University.
Daarnaast is er een noodbeurs uitgekeerd aan een
student voor €1.250.
Sinds 2019 wordt het fonds Overige projecten ook
gebruikt voor Tilburgse studenten die deelnemen aan
het Top China Program. Philips doneert daarbij gelden
aan het fonds, die worden gebruikt voor beurzen voor
studenten die stagelopen in China. Voor dit
programma heeft het fonds in 2019 €18.750 ontvangen
en is €10.000 uitgekeerd. Het positieve verschil van
€8.750 wordt verklaard uit één beursbetaling die reeds
in 2018 heeft plaatsgevonden.
Het totale niet uitgekeerde positieve resultaat van
2019 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
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DONATEURS 2019

Sander den Dekker

Suzan Elshout

Marjolein Gijselaers

Roger van Heck

Anneke Dekkers

Wilko Elsinga

Gerard Gilissen

Stefan Heesakkers

Bart Delnoije

Henk-Dirk Elting

Raymond Godding

Marcel van Heeswijk

DANKZIJ DE STEUN VAN ONZE DONATEURS IN 2019 HEBBEN WE VELE STUDENTEN, ONDERZOEKERS EN

Mehmet Faruk Demircioglu

Guus van den Elzen

Toby de Goede

Anneke von Heijden

DOCENTEN KUNNEN HELPEN HUN AMBITIES TE VERWEZENLIJKEN. ZONDER DEZE DONATEURS* HADDEN WE

Joost Derks

Hans van Engelen

Alexander de Goeij

Marlie van der Heijden

DAT NIET KUNNEN DOEN. DANK U WEL!

Inge Derriks

Jan Engelen

Henry de Goeij

Bernd Heijnen

David Dick

Agabek Enoukyants

Truyke van Gool

Robert Heines

Ryan van der Aa

Piet de Bekker

Rosalie de Bont

Melchor Cabezas Bono

Han Diebels

Tom Erkens

Bert Goos

Stef Hellegers

Bart van Aalst

Ronald van Berchum

Jeroen Bonten

Manon van Caem

Marieke Dieden

Angelique van Erp

Anne-Marie de Gouw

John Heller

Edward van Acht

Joost van den Berg

Peter van der Boom

Joris de Caluwé

Ruud Diender

Brigitte van Erp

Frank van der Gouw

Inge van Helvert

Sylvie Adolfse

Lambert van den Berg

Henry van der Borg

Herman Camphuis

Colette van Dijck

Jos van Erp

Liedewij de Graaf

Walter van Helvoirt

Jan Adriaanse

Marjoleine van den Berg

Erik Borgman

Paula Camps

Koos van Dijken

Angelique van Es

Stan de Greef

Norbert van den Hemel

Jerney Adriaens

Lucas van den Bergh

Bas van den Born

Sann Carriere

Douwe Dijkstra

Daan van den Eshof

Dianne Griep

Eli Hendriks

Guido Aerts

Hugo van Berkel

B.F.M. Bos

Hans Ceelaert

Enrico Dijkstra

Liesbeth van den Essen-Cox

Bert Groenewegen

Martijn Hengeveld

Rob van den Aker

Tim Berkelaar

Anneke van den Bosch

Gurkan Celik

Paul Dijkstra

Jesse Essens

Pierre Groetelaars

Ron Hennes

Bianca van Akkermans

Frank Berkers

Steffen Bosch

Joanne Chan

Peter-Paul Dings

Sander Eussen

Bas van Groezen

Paolo Herdé

Hanne Albers

Kristel Berkhof

Simone Bosma

Erwin Charlier

Roel Dirks

Mirjam Evers

Johanna Gröne

Piet-Hein van Herk

Marc Albert

Eline van Berlo

Gert-Jan Bosman

Houda Chraihi

Ljubica Djordjevic

Oscar van Ewijk

Dirk de Groot

Carlijn Hermans

Albert Ansink

Ron Berndsen

Maartje Bosman

Jan-Michiel Cillessen

Anney Dohmen

Jolijn Faber

Gabriel de Groot

Jos Hermans

Martijn Antzoulatos-Borg-

Ata Bertay

Michel Boukens

Claudy Claus

Jean Dols

Marijn Feddes

Wil de Groot

Rik Hermans

stein

Pavlo Bespalov

Hans Bouma

Nigel Claus

Fleur van Dongen

Mariëtta Feiken

Petra Groot Nibbelink

Alexander Hesseling

Patrick Ariëns

Aart Jan Bette

Menno Bouma

Randolph Claus

Bart Donkers

Rene Ferrier

Jacques Grubben

Sander Heutink

Arnout Arntz

Bart van Beurden

Martien Bouwmans

Hanneke Clement

Koen van Doorn

Alexander Fesak

Bas Gruijters

Arie van den Heuvel

Annemarie van Asseldonk

Joost Beurskens

Jurgen van Boxtel

Piet Hein Clijsen

Bert Driessen

Kees van Fessem

T.J.M. Gruisen

Niek van den Heuvel

Jeroen van den Assem

Harro Beusker

Anneke Bramer

Mehmet Çoban Kilinç

Nick Driessen

Omid Feyli

Sonja Guikers

Theo van den Heuvel

Wim van Assenbergh

Corné Biemans

Bob van den Brand

Oswald Coene

Jan Drissen

Slava Filatov

Pepijn van der Gulden

Tom van den Heuvel

Meindert Attema

Wilco Biemolt

Wilbert Brands

Mignon Coenen

Jeroen Dubach

Lineke Flinkenflogel

Kim Guldenmundt-van

Mies Hezemans

Ria Baars

Albert Biesheuvel

Janna Brans

Chrit Cohlst

Marcel Duckers

Lieke Fransen

Lammeren

Ed Hilterman

Dennis Baas

Dick Bijl

Marijn Brans

Chris Cooijmans

Piet Duffhues

Jurgen Freijzer

Bas Gunnink

Lars Hodel

Rosalia van Baest

Stijn Bijl

Dennis van Breemen

Kees Cools

Paul van Duijnhoven

Miriam Frijns

Pia Gutierrez Zarate

Hans van Hoeij

Andrea Bakhuizen

Olivier Blanson Henkemans

Ruud Brekelmans

Peter Coppens

Geert Duijsters

Michiel von der Fuhr

Ivo Habets

Paul Hoeijmans

Mark Bakker

Roel Bleize

Thirza Brinkhoff-Reesink

Jerom Coppus

Marlie van Dun

Sabine Gabriël

Marjon Habets

Rob Hoeijmans

Henk Balk

Ritchie de Blieck

Frans Broeders

Jeffrey Coremans

Bertiene Dunning

Rianne Gabrielse

Paul Hagenaars

Aniek Hoeijmans-Verhoeven

Remko ten Barge

Vilmar Bliekendaal

Ronald van Broekhoven

Coen Cransveld

Pam Dupont

Sebastiaan Geene

Jessica Hagoort

Marco Hoeks

Bertine Bargeman

Jacqueline Blom

Sjaak Bronkhorst

Roelof Crasborn

Hans van Duuren

Ad van Geesbergen

Marieke Hakkert

Freek Hoeksema

Didier Barrois

Wies Blom

Bart de Bruijn

Armand Cremers

Alexander van Eerden

Henk van Gemert

Jozef van Hal

Eric Hoepelman

Luuk Barten

Sandra Blom-Broekema

Ronald de Bruijn

Eva Creyghton

Paul van de Eerden

Sabine van Gent

Lowies Halman

Bert Hoeven

Stefan Bary

Kristian van Bockel

Victor de Bruin

Inez Crolla

Astrid van Eeten

Willem van Genugten

Peter Hamers

Don van der Hoeven

John Bastiaansen

Daniel van den Bogaard

Jan Bruineman

Peter Croonen

Anouk van Eeuwijk

Rob Gerlings

Harry Handels

Elise Hofhuis

Jacqueline Bastiaansen -

Stefan van den Bogaard

Roger de Bruyckere

Jos Custers

Lidwien Eggermont

Jeroen Gerrits

Joost Hanegraaf

Edwin Hofma

Kruijff

Vincent van den Bogaart

Anouk Buijs

Bert Daemen

Sylvester Eijffinger

Roger Gerritzen

P.H.M. Hangx

Paul Hofman

Yuri van Bavel

Niko Böhnert

Ronald Buijsse

Sven Dallau

Jaap-Wil Eijkenduijn

Dirk van Gerven

Jeroen Hanskamp

Jos Hofs

Toine van Beckhoven

Antoine de Bok

Jos Buijvoets

Ayrin van Dal-Peters

Simeon van Eijl

Maurice Gevers

Marko Hardeman

Tycho Holleman

Koen Becking

Felice Bok

Brent Burg

Brenda van Dam

Adrianus van den Eijnden

Miriam Gianotten

Pascal van den Hark

Houke Holswilder

Leon op de Beek

Remko Bokkers

Paul Burghouts

Ruud van Dam

Michel van Eijs

Maurice de Gier

Nick Hartman

Mariël Holtermans

Stephan Beekhuijsen

Saskia van Bon

Jacqueline Buurkes

Yvonne Daniels

Linda van Ekeren

Silvia Giesberts

Johan van Hasselt

Karin Holthuis

Almer de Beer

Jean-Pierre Bongaerts

Melissa Buyens

Marcel Das

Cristel Elias

Eveline van der Giessen

Hein Havens

H.G.M. Holtus

Remco Beijer

Frank Bongers

Rini Buys

Jos Deckers

Walter van den Elsen

E.M. Gijsbers

Arthur Hayen

Jan Hommen
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* Enkel donateurs vermeld die toestemming hebben gegeven voor publicatie van hun naam.
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Martin Hommersom

Maikel Jaspers

Jan Klinckenberg

Astrid Lansbergen

Frederique Marks

Melanie Mutsaers

Alex Pepermans

Arjan Reubzaet

Hannie van Hooff

Margo Jenniskens-Janssen

Linda van Klink

Martin Laurijssen

Marcel Martens

Geeta Nanda

Teun Pepers

Ben Reuling

Bob Hoogendoorn

Pieter Jolen

Marco van Klink

Tamara Lauw

Nieke Martens

Richard Neggers

Stanley Pesik

Hans Reusch

Evelyne Hooghiem-

Arjan de Jong

Ton van de Klok

Stijn Lauwers

Saskia Martens

Ton Nelissen

Arjen Peters

Oscar Reuvers

stra-Keijsers

Frank de Jong

Frederique Knoet

Mattie Leboux

Richard Martinus

Marieke Neve

Dirk Peters

Gerard Riemen

Antoin Hoogstad

Leendert de Jong

Math Knollmuller

Chris Leegwater-Vinke

Piet Massuger

Hedvig Niehoff

Geert-Jan Peters

Sven van de Riet

Harmen Hoogwerf

Lieke de Jong

Emile Knops

Colinda Leemans

Colette Mathijssen

Bas Nielander

Michelle Peters

Sanne Rietveld

Marc ten Hoor

Pieter de Jong

Niels Koek

Claud Leermakers

Eric Mathijssen

Laura Niemeijer

Saskia Peters

Trude Rietveld

Huguette Hoorens

Ferenc Jongejan

Rosalien Koemans

Michiel de Leeuw

Sven Mathijssen

Wim Nieuwenhuis

Frank Philippart

Elbert Rigter

Bart Hoorn

Merwin de Jongh

Wilfred Koerse

Bob van Leeuwen

René Matser

Pieter Nieuwint

Thijs Pieters

Corry van Rijckevorsel-Maas

Loes Hopmans

Jorg Jonkers

E.M. Koerts

Hilde van Leeuwen

Harry Medema

Joachim Nieuwland

Arjen Pijfers

Arie Rijkers

Johannes van der Horst

Margreet Jonkers

Urschi van der Koetje

Judith Leijzer

Marc van der Meer

Sylvia Nijhoff

Mark Pijlman

Loes Rijksen

Nazanin Hosseini

Bart Joosen

Paul Koetsier

Paul Lendemeijer

Olke Jan van der Meer

Marie-Anne Nijhuis

Jan Pijnenborg

Cristel Rijnen

Olav Houben

Boudewijn Joosen

Jan de Kok

Gerard Lensen

Ritske van der Meer

Joos Nijtmans

Lonneke van der Plas

Erik van Rijswick

Rob Houben

Paul Joosten

Leon de Kok

Olaf Leurs

Jan-Willem van der Meere

Lars Nillesen

Rob van de Plas

Tom Ritzen

Kim Houmes

Roos Joosten

Bianca van de Kolk

Hans-Georg van Liempd

Frank Meertens

Ton Nilsen

Petra Ploeg

Coby Roelofs

Andriette van Hout

Pim Jörg

Derk-Jan Koning

Frans van Liempt

Okke Meeuwes

Cathy Noordergraaf-Jansen

Dennis van der Pluijm

Merla Roels

Maudy van Houwelingen

Remco Jorna

Martijn Koning

Ronald Lievens

Marcel Meeuwessen

Christine van Noort

Angelique Pluijmakers

Femke Roestenburg

Nienke Houwers

Lida Kaaij

Hans Konings

Peter van Limpt

Marc Meeuwis

Marjolein van Noort

Dennis van de Pol

Jan-Maarten Rompa

Michael de Hue

Rob van Kaathoven

Onno Kooijman

Marcel van der Linden

Lex Meijdam

Andries Nouwens

Edward van de Pol

Carolien Ronkaerts

Hans van Huet

Ahlam Kadi Ouahabi

Bram Kools

Victor van der Linden

Roy van der Meijden

Nicolette Nuijs

Jan van der Pol

Max Roodenburg

Wil van Huigevoort

Kiril Kalev

Esther Koreman

Paul Lindenaar

Marijn Meijers

Caroline Nuiten-Zielhorst

Eduard Ponds

Patrick de Rooij

Erna Huijskens

Dorien Kalkman

Marieke de Kort

H.G.J. Linders

Petra Mergaerts

Peter van den Oetelaar

Bob Pooler

Peter de Rooij

Jacqueline Huisman

Cass Kamp

Petra Koselka

Martin Linssen

Leon Mertens

Gerben van Oijen

Denise Poot

Joop van Rooijen

Rene Hultermans

Peter Kappert

Wessel Kouw

Martina van der Logt - van

Henk van de Merwe

Wibo van Ommeren

Gerard Popelier

Marcel Roomer

Dorien van den Hurk

Joeri Kapteijns

Maartje Kouwenberg

IJzendoorn

Erik-Jan Metselaar

Charlotte van Ooijen

Marleen Portengen

Petra de Roover

Annette Hurkmans

Marco Karremans

Petra van Kouwenberg

Marielle de Loo

Dion Meuwissen

Roos Oomen

Norbert Pot

Peter van Rooyen

Margot Icking

Mirjam Keetels

Bart van Kraaij

Arjen Looijen

Gon Mevis

Hetty Oomens

Hans Priem

Marco van Roozendaal

Maria IJzermans

Anouk Keetels-Peters

Etienne Kramer

Paul Looman

Kitty Miao

Serge Oonincx

Zwier van Puijenbroek

Tjitske Roselaar

Frans Imandt

G.J. de Keizer

Jeffrey Kramer

Benedicta van Loon

Sjoerd Michels

Erwin van Oosten

Larissa Put

Dick van Rosmalen

Anika Jacobs

Jan van Kemenade

Wilfred Krens

Cees van Loon

Coert Michielsen

Jeroen van Oosterhout

Paul Quadakkers

Rogier van Rosmalen

Juraiska Jacobs

Peter Kemp

Julia Krings

Jeanne de Loos

Gerlinde Mikolik

Ingeborg Oostlander

Martijn Quicken

Yanou Rouws

Paul Jacobs

Erik van Kempen

Guido van der Kroef

Raúl López

Ilse Miltenburg

Marc van Oppen

Sanneke van Raaij

Florin Rugina

Stephan Jacobs

Jan Kemps

Annelijn Kroes

Brigitte Lops

Gerard Mimpen

Raïscha O’Prinsen

Mark Raaphorst

Jean-Pierre Ruijs

Jan Jansen

Stef van Kessel

Ton Kuijlen

Sjef L’ortye

A.M.I. de Miranda

Fons Otten

Tim Raats

Linda Ruiters

Jorien Jansen

Bob Kessels

Harrie Kuijpers

Marko Lotens

Jeroen Moeleker

Rob Otten

Pieter Rambags

Marion Rutgers

Nicky Jansen

Guy Kessels

Carine Kuijten

Krista Lucassen

Esther Mohammed Hosseini

Wilma den Ouden

Kim Rambelje

Lambert Rutges

Patrick Jansen

Lennart Kessels

Susan van de Laak

Ellen Lueb

Tessa Molenaar

Amanda Overdiep

Joop Ras

Michel Rutte

Steffanie Jansen

Robin Ketelaars

Pieter Laan

Patrick Luidens

Sander Mols

Jos Paffen

Tim Reeskens

Irfan Sabotic

Arnoud Janssen

Robert van Keulen

Remy de Laat

Sander Luijsterburg

Bas Monster

Pedro Papen

Leendert van Reeuwijk

Jos Sanders

Artino Janssen

Stephan Kienhuis

Ellen Laffeber-Dijkshoorn

Henk Maas

Constant Moolenaar

Gert-Jan Pasman

Hasina Reha

Jules Sanders

Frans Janssen

Rutger Kiezebrink

Laurens ‘t Lam

Isje Maas

Mark van de Moosdijk

Menno de Pater

Sjon Reijers

Tiny Sanders

Jacques Janssen

Rob Kiffen

Gisela Lammers

Igor Madzura

Thijs de Mos

J.I.M. van der Pauw

Sander Reijners

Barkin Saritas

Janneke Janssen

Laurens Kleijntjens

Wilbert Lammers

L.H.M. Maessen

Ian Mouser

Edwin Peeters

Marc Reina Tortosa

Eric Sas

Joos Janssen

Jan Klein

Jos van Lange

Charlotte Malafosse

Joris Mulder

Michiel Peeters

Gilbert Relou

Wim Sastrokarijo

Michiel Janssen

Jenna Kleingeld

Lidwien van Langen

Shi Yee Man

Lindsay Mulder

Steve de Peijper

Anouk Rennen

Ton Schakel

Niek Janssen

Annemiek Kleinhuis

Johan Langerak

Henri Mandemaker

Richard Mulder

Peter Pennartz

Marianne van Rens

Martin Schalken

Steffie Janssen

Paul Kleppe

Bert van Lankveld

Robbert Manders

Senne Musters

Olaf van der Pennen

Karim Ressang

C.A.T. Schalken
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Gijs van Schalkwijk

Anique Smeets-Maas

Nick Tammel

Coronus Veraa

Wouter Wachtels van den

Heleen Westmaas

Susan Wiltink

Matthijs van Zanten

Wouter Scheepens

Hans Smit

Annelies Teelen

Anke Verbraak

Berg

Theo Weterings

Diana Winkelhuijzen

Roel Zeevat

Johan Scheerhoorn

Remco Smith

Wim Teeuwen

Christel Vereijken

Coen van Wagenberg

Vincent Wiegerinck

Loes Winsemius

Pieternel van Zetten

Patrick Scheers

Harold Smits

Janneke Tegels

Koen Verhaag

Dirk Wasser

Mark Wiertz

Jouke de Winter

Edwin van Zoelen

Luc Scheidel

Monique Smits

Carel ten Teije

Jelle Verhage

Harry Wasseveld

Joost Wiesman

Marcel de Wit

Margot van Zon

Theo Schelfhout

Veronica Smits

Bart Theunissen

Marga Verhagen

Gea de Weerd

Roy Wijers

Jasper Woeltjes

Jos Zonnenberg

Sanne Schepers

René Smolders

Roger Theunissen

P.A.M. Verhagen

Esther de Weert

Ans van Wijk

Loes van der Wolf

Jacqueline van Zutphen

Chantal de Schepper

Joost Smulders

Stan Theunissen

Jozef Verheggen

Jacco Weijers

Rogier van Wijk

Yi Na Wu

Sjaak van der Zwan

Rémi van Scherpenzeel

Ad Snijders

Arnold Theuws

Jan Verheij

Benedikte Welten

Merel Wijlaars

Geert van der Wulp

Sven de Zwart

Arold Schers

Jan Snijders

Bas Theys

Ivo Verheijden

Douwe van der Werf

Tessa Wijnen

Carol Xiaohui Ye

Annemiek Zwetsloot

Annelies Schipper

Angelo Somers

Karianne Tieleman

Wim Verhoeven

Jan-Willem Werker

Hans van den Wijngaard

Mya Thway Yee

Alumnivereniging VAPT

Sander Schippers

Patty Sondagh

Johan Timmermans

Jan Verhulst

Mascha Werner-Hoeks

Katinka de Wijs

Mao-Fa Yeh

Stichting Dames Spoorenberg

Theo Schmit

Arno Souren

Mick Timmermans

Ward Verkuylen

Niek Westenberg

Veronika Wilking

Sebastiaan van Zaanen

Herman Schoenmakers

Joanna Spek

Helen Timmers

Jan Verleisdonk

Eelco Westland

M.E. Willemsen

Arjen Zandstra

Marieke Schoenmakers

Hilda Spelt

Jules Timmers

Sabine Vermeltfoort

Stephanie Schoenmakers

Luc Spiegels

Pauline Timmers

Mark Vermeulen

Riette ten Scholten Linde

Peter Spit

Fini Toebosch

Remco Vermeulen

Ilse Scholtes

Etienne Spits

Aimée van Tol

Bart Vernooij

Piet van der Schoof

Rob Spitters

Simon Tolboom

Martijn Veron

Casper Schouten

Hans Staaijen

Ana Tolentino

Vincent Verouden

Jaap Schouten

Bernard Staarink

Margriet Toonen

Roland Verschaeve

Tijn Schraa

Stephanie Staats

Hafize Topcu

Jurjen Verschoor

Mariël van Schravendijk

Stefan Starke

Selcuk Topcu

Brigit Verschuren

Ralf Schreurs

Christian Staupe

Simone Torremans

Romana Verstraeten

Lucas Schrievers

Christiaan ter Steege

Jan-Willem Traas

Martijn Verwijs

Frank Schrijvers

Peter-Jan van Steenbergen

Peter Trommar

Wendy de Vet

Marcel Schroder

Erik Steenwelle

Liande Troost

Paul Veugelers

Yolan Schroeder

Willem Jan Stegeman

Marcel van Tuijl

Henk van Viegen

Irene Schrotenboer

Mark Steinen

Peter Tuijtelaars

Inge van Vijfeijken

Arjen Schuitemaker

Erik van Stek

Mustafa Uriakhel

Marjon Vinck

Marieke Schurink

Jeroen Stekelenburg

Bart Urlings

Carlijn Vis

Josine Schuts

J.J.M. Stevens

Cees de Valk

Edwin Visser

Moniek Segeren

Rodney Stewart

Artem Vdovenko

Anja Visser-Nieraeth

Marco Sep

Anja Stoutjesdijk

Annemarie ter Veer

Koen Vissers

Rene Severens

Rob Stovers

Frans van der Veer

Paul Vlaardingerbroek

Dorien Sijm

Rob van Straaten

Patrick van Veghel

Vincent van Vlerken

Ineke Sijtsma

Roel Straetemans

Robin Vek

Ton Vloet

Ingrid Sinot

Dorothé Straver

Anke ten Velde

Barry ter Voert

Gerard Sipkens

Jos Streppel

Toon van der Velden

Jo Vogten

COLOFON

Stijn Sips

Hans Strijbosch

Ada van der Velden-Westervelt

René Voogt
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Ivona Skultétyová

Ineke Stroo

Michelle te Veldhuis

Jochem Vos

Alexandra Slabbekoorn

Luc Swaab

Christian Veldkamp

Maurice Vranken

Joost Slabbekoorn

Miriam Swaans

Tineke Veltman

Arno Vriends

John Slenter

Harrie de Swart

Edwin van de Ven

Judy van Vroonhoven
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Henriette Sluijters-Rijnen

Lotte Swart

Eveline van de Ven

Thijs van Vugt

Fotografie: Maurice van den Bosch, Dolph Cantrijn,

Shira Sluis-Vinkenburg

Els Sweeney-Bindels

Frank van de Ven

Miel Vugts

Tim Hengeveld, Wilfried Scholtes (Beeldveld)

Margaux Smeets

Doke Sweens

Ruud van de Ven

Corla de Waal Malefijt

Oscar Smeets

André van Swelm

Martin Vendel

Geert-Jan Waasdorp
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