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Stichting Universiteitsfonds Tilburg (hierna: de stichting) heeft tot doel de bevordering
van het onderwijs, onderzoek en impact aan Tilburg University en van al datgene dat
daarmee in ruimste zin verband houdt. Tilburg University creëert maatschappelijke
impact via onderwijs en onderzoek. Daarbij richt zij zich op drie uitdagende, kansrijke
strategische thema’s: veerkrachtige samenleving, gezondheid & welzijn en waardecreatie
door data. Deze thema’s komen voort uit de Nationale Wetenschapsagenda en leveren
een bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Op deze
wijze geeft Tilburg University invulling aan haar motto ‘Understanding Society’ en geeft
zij anderen de kans om hun leven te veranderen of om impact te maken in de
maatschappij.
De stichting ondersteunt binnen- en buitenlandse studenten en vluchtelingen die zonder
(financiële) ondersteuning geen toegang zouden hebben tot een universitaire studie
De stichting stimuleert en draagt bij aan onderzoek dat niet wordt gefinancierd vanuit
andere geldstromen. De te steunen onderzoeken richten zich op het verbeteren van de
wereld.

Missie

De stichting werft fondsen waardoor de impact van Tilburg University op de samenleving in binnenen buitenland vergroot kan worden.
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Tilburg University levert met onderwijs en onderzoek een duurzame bijdrage aan een betere wereld.
De stichting wil de impact van Tilburg University in de samenleving vergroten door blijvend bij te
dragen. Dicht bij huis en ver weg. Nu en in de toekomst. Via fondsenwerving biedt de stichting extra
financiële mogelijkheden voor beurzen, onderwijs en voor onderzoek. Daarmee vergroot de stichting
ook de impact van de donateurs. Juist doordat de focus op fondsenwerving ligt, kan de stichting alle
energie richten op het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de plannen. Iedereen die
bijdraagt is voor de stichting belangrijk.

4.

Werven en besteden van middelen

Van wie en hoe?
Donateurs worden in de eerste plaats geworven onder alumni van Tilburg University, zowel
particulieren als bedrijven of instellingen. Ook richt de stichting zich op vermogensfondsen en aan de
doelstelling van de universiteit verwante instellingen zoals bijvoorbeeld religieuze instellingen. Zij
worden benaderd met gebruikmaking van belcampagnes, (e)-mailings en persoonlijke benadering.
Aan wie en hoe?
De middelen worden ingezet om studenten financiële te ondersteunen en onderzoek, dat niet op
een andere manier financieel wordt ondersteund, mogelijk te maken alles binnen de kaders van de
doelstelling en de missie en de visie van de stichting.

5.

Organisatie

De stichting slaat een brug tussen universiteit en maatschappij voor initiatieven die steun nodig
hebben en waarin de overheidsfinanciering niet (geheel) voorziet.

Bestuur

Directeur
Universiteitsfonds

Auditcommissie

Fondsenwervings
commissie

Investerings
commissie

Wetenschappelijke
adviesraad

Het bestuur bepaalt de strategie van het Universiteitsfonds, zorgt voor een onafhankelijk en
zorgvuldig beheer van de fondsen en is verantwoordelijk voor het werven van middelen.
Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Bestuurders worden benoemd
door het bestuur. De meerderheid van het bestuur, waaronder in ieder geval de voorzitter, bestaat
uit alumni van Tilburg University.
Eén lid van het bestuur, zijnde de penningmeester, is voorzitter van de Auditcommissie.
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De Auditcommissie ondersteunt het bestuur bij het vormen van een opinie over en de voorbereiding
van de besluitvorming op het gebied van de jaarrekening en tussentijdse financiële rapportages.
Deze commissie bestaat uit een afgestudeerde, de penningmeester van het Universiteitsfonds en een
medewerker van Tilburg University.
Eén lid van het bestuur is voorzitter van de Fondsenwervingscommissie.
De Fondsenwervingscommissie ondersteunt het bestuur door het beschikbaar stellen van een
netwerk voor het werven van donaties, dan wel zelf financieel een bijdrage te doen aan een van de
projecten van het Universiteitsfonds. Deze commissie bestaat uit de voorzitter van het
Universiteitsfonds en enkele alumni van Tilburg University.
De Investeringscommissie ondersteunt het bestuur door het uitbrengen van een advies over
ingediende en projectaanvragen ter besteding van niet-geoormerkte donaties. Deze commissie
bestaat uit alumni van Tilburg University.
De Wetenschappelijke Adviesraad ondersteunt de Investeringscommissie bij het beoordelen van
wetenschappelijke voorstellen en toetst deze op wetenschappelijke kwaliteit. Deze adviesraad
bestaat uit wetenschappers van Tilburg University.
Eén lid van het bestuur is lid van het College van Bestuur van Tilburg University. Hij/zij is niet de
voorzitter van de stichting.
Het bestuur van de stichting besteedt het werven en beheer van het vermogen uit aan de afdeling
Development & Alumni Relations Office (hierna: DARO). DARO legt in dat kader verantwoording af
aan het bestuur van de stichting.
Frederique Knoet is directeur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg. Tevens is zij Managing Director
van de afdeling Development & Alumni Relations Office.

6.

Beheer en de besteding van het vermogen

Het bestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de financiële administratie, uitgevoerd door de
penningmeester van het bestuur. De dagelijkse verantwoordelijkheid ligt bij de Managing Director en
de uitvoering wordt verzorgd door financiële medewerker(s) van DARO ondersteunt door de
Auditcommissie.

7.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur, de leden van de Auditcommissie, Investeringscommissie en
Fondsenwervingscommissie ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook hebben zij
geen financiële middelen aangevraagd en verkregen of besteed.

8.

Jaarrekening en begroting

De exploitatierekening van de stichting is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Tilburg
University. Voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de stichting 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 terug in de jaarrekening van Tilburg University en worden niet ten laste gebracht van
het Universiteitsfonds.
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De jaarrekening wordt gepubliceerd op de website van de stichting (www.tilburguniversity.edu/nl).
Voor specifieke doelen gedoneerd geld kan worden geoormerkt en gespreid worden besteed. In dat
geval wordt er gereserveerd conform afspraken die worden vastgelegd in een overeenkomst.
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