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In 2018 hebben vijf 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
Het Universiteitsfonds wordt ondersteund door medewerkers van
de afdeling Development & Alumni Relations van Tilburg University.
MANAGING DIRECTOR
Frederique Knoet is directeur van het Universiteitsfonds, tevens hoofd van
de afdeling Development & Alumni Relations.
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VOORWOORD

Geachte donateur,
Sinds september 2018 mag ik me voorzitter van Stichting Universiteitsfonds Tilburg noemen en dat biedt me
ook de kans dit voorwoord te schrijven. Ik was als alumnus en donateur van het Universiteitsfonds al langer
nauw betrokken bij de universiteit. Vooral om iets terug te doen voor mijn universiteit waar ik veel aan te
danken heb. Elk jaar is het een genot om tijdens de donateursbijeenkomst terug te komen op de campus. Het
afgelopen jaar heb ik daar professor Hein Fleuren een masterclass zien geven over hoe we data science kunnen
inzetten om ‘Zero Hunger’ werkelijkheid te maken. Ook heb ik daar kennis kunnen maken met studenten die
gesteund worden via het Universiteitsfonds. Ik sprak onder andere Sunday, die met zijn opleiding in Tilburg de
kans heeft gekregen zijn land Liberia te helpen opbouwen. Het is zo mooi om te zien wat de impact is van de
donaties aan het Universiteitsfonds. Het is dan ook een eer daar voorzitter van te mogen zijn. Een rol die ik met
veel plezier op me neem en waar ik energie van krijg. We zitten met het Universiteitsfonds in een absolute
stroomversnelling en helpen mooie ambities verwezenlijken. Maar ambities formuleren is één ding. Ze ook
uitvoeren, is iets heel anders. De universiteit heeft me gevraagd om als voorzitter van het fonds te helpen bij
die realisatie. En dat doe ik graag!
Waarom heeft de universiteit geld nodig van donateurs? Financieringsbronnen staan onder druk. Studentenaantallen groeien, maar middelen uit ‘Den Haag’ houden geen gelijke tred. Filantropie vormt een aanvullende
bron van financiering voor onderwijs en onderzoek. En zoals bij andere universiteiten in de wereld ligt het
redelijk voor de hand om ook de alumni daarbij te betrekken. Dit biedt mijn Alma Mater zowel financiële mogelijkheden als een enthousiaste community van alumni en stakeholders. Samen vergroten we de maatschappelijke impact van Tilburg University. In 2018 heb ik onze community van betrokken donateurs en vrijwilligers zien
groeien. Dit jaar steunden 1958 donateurs het Universiteitsfonds met bijna €350.000. Met deze inkomsten en
die uit het verleden hebben we dit jaar met meer dan €400.000 onderwijs-, onderzoeks-, en alumniprojecten
kunnen steunen.
Impact, daarin vindt u het woord ACT. Doen dus, daar houd ik van. U hebt dat ook gedaan en daar wil ik u van
harte voor bedanken. Ik ga me inzetten om nog veel meer alumni mee te laten doen, samen met mijn medebestuursleden en een fondsenwervingscommissie. Samen kunnen we de wereld via onderwijs en onderzoek een
beetje beter maken. We willen deze community laten groeien en daarmee fondsen genereren die prachtige
projecten mogelijk maken. We creëren ruimte voor kennisdeling en persoonlijke dan wel professionele groei.
Het gaat nog altijd om een universiteit en juist die kennis en kunde is wat het voor mij zo aantrekkelijk maakt.
Ik hoop dat u, net als ik, plezier beleeft bij het zien van wat er aan impact in 2018 is gerealiseerd. Ook hoop ik
u in grote getalen te ontmoeten op ons donateursevent op zaterdag 28 september 2019, waar geïnteresseerden
in onze projecten uiteraard ook van harte welkom zijn!

Met vriendelijke groet,
Bert Groenewegen
Voorzitter Stichting Universiteitsfonds Tilburg
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ALUMNI

70.228
2018

6.103
internationale
alumni

133

2 01 8

DIPLOMA’S IN 2018

132

PhD diploma’s

2.800

Masterdiploma’s

1.501

Bachelordiploma’s

68

Post-masterdiploma’s

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 met een focus op drie strategische
thema’s: Empowering a Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing, en Creating Value from Data. 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, vaardigheden 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 hoogwaardig academisch onderwijs op een internationale en groene campus.
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DONATEURS
2018:

1.961
donateurs

€28.000
hoogste
persoonlijke
gift.

5.308*

DONATIES IN 2018
<€500

1.647

€500-€2000
€2000+

43
12

3.087.809*

2018

€ 348.407
Belcampagnes
Deans’ circle
Have a seat
Overig

53%
4%
7%
36%

VRIJWILLIGERS IN 2018

130

152

Leden
besturen en commissies

8

mentoren

Outreaching
coaches

2.150+
uren door
vrijwilligers
ingezet

In 2018 hebben vele alumni zich ingezet als vrijwilliger voor de universiteit. 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.
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Stichting Universiteitsfonds Tilburg 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. Een aantal projecten is verzameld in een ‘box’
waarmee de fondsenwervingscommissie in 2018 op pad is gestuurd.
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ImpACT
maak je samen
Beurzenprogramma
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Beurzenprogramma
Samen veranderen we levens

TILBURG
UNIVERSITY
IMPACT

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. Dankzij de giften van alumni van Tilburg University en bedrijven die
nauw betrokken zijn bij de universiteit, zijn er al diverse studiebeurzen toegekend aan
topstudenten uit de hele wereld.

Data Science voor humanitaire
innovatie
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Data science
voor humanitaire
innovatie
Samen een collectieve stem geven
aan stedelijke vluchtelingen
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TILBURG
UNIVERSITY
IMPACT

Wereldwijd zijn ruim 65 miljoen mensen op de vlucht. Gemiddeld verblijven vluchtelingen 17 jaar in een vluchtelingenkamp. In die jaren staat hun leven praktisch stil.
Daarom kiezen veel vluchtelingen ervoor het kamp te verlaten en in een stad te gaan
leven. Dit betekent dat ze grote risico’s lopen. Risico’s op uitbuiting, mensensmokkel
en -handel, slechte leefomstandigheden, armoede, een gebrek aan medische hulp en
gebrek aan onderwijs voor hun kinderen. Bovendien verdwijnen ze uit beeld voor
hulporganisaties. Welke keuzes maken migranten en vluchtelingen en waarom? Hoe
kunnen we hen beter ondersteunen? En hoe kunnen we hun leef- en veiligheidssituatie verbeteren? Als Tilburg University dit in kaart kan brengen, kunnen we de vluchtelingen veel effectiever hulp bieden.
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Digitale ontwrichting
Digitale
ontwrichting
Samen maken we de regio disruptieproof

Bitcoins, Uber, Airbnb, muziekindustrie en reisorganisaties; digitalisering en technologisering zetten de bestaande markten op hun kop. Innovatieve businessmodellen
en verrassende producten en diensten schieten als paddenstoelen uit de grond. Digitale en technologische ontwikkelingen hebben een groot effect op onze samenleving.
Ook in onze regio. Hoe zorg je ervoor dat digitalisering je bedrijf niet ontwricht maar
nieuwe kansen biedt? Door onderzoek naar deze effecten, krijgen we meer inzicht in
hoe onder andere het MKB hiermee om kan gaan. Samen met onze studenten kunnen
we branches of specifieke bedrijven begeleiden en adviseren over wat deze ontwikkelingen en trends voor hen betekenen.

TILBURG
UNIVERSITY
IMPACT

Inclusieve technologie
Inclusieve
technologie
Samen werken aan een
veerkrachtige samenleving

Nergens in Europa is het verschil in arbeidsparticipatie tussen reguliere werkenden
en mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt zo groot als in Nederland. De participatie van de eerste groep is hoog, die van de tweede groep is zeer laag.
Technologie kan bovendien een bedreiging vormen voor deze groep. Want: verliezen
diegene die nu nog wel werk hebben hun baan aan robots? Als het aan Tilburg University ligt niet. Wij willen robots juist inzetten om deze mensen aan het werk te houden
of te helpen. Door sociale technologie wordt Nederland inclusiever: all inclusive.

TILBURG
UNIVERSITY
IMPACT

Outreaching Honors Program
Outreaching
Honours
Programma
Steun de leiders en bestuurders
van de toekomst

TILBURG
UNIVERSITY
IMPACT
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Wie worden de leiders van de toekomst? En hoe zorgen we ervoor dat zij zo goed
mogelijk toegerust zijn om hun taak op zich te nemen? Binnen het Outreaching
Honours programma geeft Tilburg University ambitieuze en getalenteerde studenten
al sinds 2010 meer uitdaging en inspiratie. Dit programma biedt studenten de kans
om zichzelf naast het bestaande studieprogramma verder te ontwikkelen. Niet alleen
hun kennisniveau, maar ook het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. Het
helpt hen op weg om in de toekomst het verschil te kunnen maken in de continu
veranderende maatschappij.
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Pre-bachelor voor vluchtelingen
Pre-bachelor
vluchtelingen
Samen het talent van vluchtelingen
herkennen en stimuleren
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Societal Enterprise Solution Center
Societal Enterprise
Solution Center
Samen werken aan sociale innovatie
via ondernemerschap
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Kijk om u heen: ziektes, klimaatverandering, vluchtelingencrisis, milieuproblemen,
drukke steden, sociale onrust en werkeloosheid. Tilburg University gaat deze maatschappelijke uitdagingen aan en houdt daarbij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in haar achterhoofd. Stelt u zich dan de toekomst eens
voor: een beetje beter, mede dankzij de creatieve ideeën en het ondernemerschap van
studenten van Tilburg University. Wij geloven dat sociaal ondernemerschap geen
keuze maar een noodzaak is. Daarom is het nodig om de studenten van nu te
verbinden met maatschappelijke partijen, hen te leren over ondernemerschap en
samen te werken aan het verbeteren van kleine en grote maatschappelijke uitdagingen. We willen daarom een plek creëren waar hieraan dagelijks wordt gewerkt. Een
plek waar ideeën ontstaan die antwoord bieden op maatschappelijke uitdagingen.

Zero Hunger Lab
Zero Hunger Lab
Samen voedselketens optimaliseren
om een einde aan honger te maken
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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, en bovendien zonde voor de
maatschappij, want we laten talent liggen. Nu presteren jonge vluchtelingen al goed
als ze op mbo niveau 3 studeren, terwijl we weten dat een groep meer in zijn mars
heeft. Tilburg University haalt jaarlijks vele internationale studenten naar Tilburg met
een beurs. Maar dit talent is al in ons land aanwezig. Wat is er mooier en eenvoudiger
dan ook hen te helpen hun dromen na te jagen en leven verder op de rit te krijgen? We
geven deze vluchtelingen een kans om zich hier verder te ontwikkelen en zorgen dat
ze na een pre-bachelor kunnen doorstromen naar een universitaire opleiding.

TILBURG
UNIVERSITY
IMPACT

Stel, er is sprake van een hongersnood door droogte, een humanitaire crisis vanwege
een oorlog of ergens in de wereld is een aardbeving geweest. Hoe zorg je ervoor dat
de getroffen mensen beschikken over voldoende voedsel? En hoe help je zoveel
mogelijk mensen met beperkte inzet van hulpverleners en middelen? Een enorme
hoeveelheid factoren speelt daarbij een rol; denk aan veiligheid, locatie, werking van
lokale agrarische productie en markten, infrastructuur, vervoer, faciliteiten in de
beschikbare haven. Hoe houd je rekening met al deze factoren? Hoe kies je het beste
scenario? Het antwoord: door de inzet van wiskundige modellen, oftewel data science.
Met behulp van data science kunnen we dit wereldwijde en urgente probleem helpen
oplossen. Tilburg University wil haar expertise en kracht bundelen en het Data Science
for Zero Hunger Lab oprichten om samen met partners een wereld te realiseren met
duurzaam en gezond voedsel voor iedereen.
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TILBURG AFRICA STUDENT &
KNOWLEDGE EXCHANGE PROGRAM

Towards Knowledge
Societies
Verschil in het rechtssysteem
Met de steun van donateurs maakt het Universiteitsfonds unieke kansen voor studenten mogelijk. Een
mooi voorbeeld hiervan is het project Tilburg Africa
Student & Knowledge Exchange, dat wordt georganiseerd door Tilburg University in samenwerking met
universiteiten uit Zimbabwe en Zuid-Afrika. Acht
studenten van Tilburg Law School mochten in de zomer
van 2018 afreizen naar Zimbabwe om met studenten
van Midlands State University te discussiëren over het
verschil in het rechtssysteem tussen Europa en Afrika.
Samen met studenten en docenten van de Midlands
State University hadden zij een week lang interactieve
colleges, presentaties en workshops waarin ze samen
aan de slag gingen. Naast de studenten van Tilburg
University namen ook prof. dr. Willem van Genugten en
prof. mr. Corien Prins deel aan het programma. Samen
met zes docenten van de Midlands State University en
de Zuid-Afrikaanse North-West University begeleidden
zij geheel vrijwillig de groep van in totaal zo’n 35
studenten. Iedere universiteit draagt zijn steentje bij
aan dit project, in de voorbereiding van de cursussen,
de accommodatie, de sprekers, ondersteuning en een
sociaal programma voor de avonden, inclusief de door
studenten georganiseerde bbq.

Ander perspectief
Eerstejaars Global Law student Daniel Knaap was een
van de geselecteerde studenten die de unieke kans
kreeg een ander perspectief te ontwikkelen op wereldwijde uitdagingen. Daniel geeft aan dat veel van de
onderwerpen die tijdens colleges in Tilburg aan bod
komen, vanuit een Europees perspectief zijn. Hij leerde
deze zomer over nieuwe onderwerpen en andere invalshoeken in het rechtssysteem: “Ik had nooit eerder stil-
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gestaan bij de onderwerpen die werden behandeld.
Bijvoorbeeld de Black Economic Empowerment in
Zuid-Afrika of het mijnenprobleem in Zimbabwe. Ook
de wetgeving in Zimbabwe is anders. De grondwet is
anders ingedeeld dan hier.” Daniel wil zich in zijn
toekomstige carrière op Afrika gaan specialiseren, deelname aan dit project heeft die keuze bevestigd. “Voor
mij was deze kans enorm waardevol. Het geeft je
perspectieven die je niet op een andere manier kunt
opdoen. Je kunt bepaalde situaties wel in het nieuws
lezen, maar om met studenten van daar hun visie
daarop te bespreken, is een fantastische ervaring.”

Verschil tussen theorie en praktijk
Pre-master studente Sarah el Yaacoubi geeft aan dat
het afgelopen jaar extra relevant was vanwege de politieke situatie die zich afspeelde in Zimbabwe: “We
waren er rond de tijd dat president Mugabe was
vertrokken. We merkten dat hoe langer we samenwerkten, we steeds meer in gesprek konden gaan met
de bevolking. Ze werden steeds opener. Ik heb zelfs nu
nog wekelijks contact met studenten uit Zimbabwe.
Ze vertellen me over de politieke situatie daar en
houden me op de hoogte. Het is toch wel echt een
hele andere wereld dan hier”. De verkiezingen gaven
aanleiding tot stimulerende discussies die in tegenstelling tot eerdere edities niet gingen over de aard
van het regime van Mugabe. Er werd meer gesproken
over mogelijke en te hopen verandering. Natuurlijk
spelen nog steeds kwesties als het op grote schaal
verdwijnen van belastinggeld, corruptie, de willekeur
van overheidsbeslissingen, de in veel opzichten
beperkte rol van het recht, grote gaten tussen de law
in the books en de law in practice, het gebrek aan een
goed investeringsklimaat en de enorme werkeloos-
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heid. Tegelijkertijd domineerde in de discussies tussen
de studenten onderling de mogelijke toekomstscenario’s voor het land bij het winnen van de ene of de
andere presidentskandidaat. Een van deze kandidaten
schoof op de donderdagavond tijdens het diner aan.
Hij is momenteel docent aan de Law School van
Midlands State University. Dit bood de studenten de
mogelijkheid de opgaven waar het land voor staat
vanuit zijn perspectief te vernemen.

Jonge mensen hun weg helpen vinden
Juist in deze tijden van nieuwe hoop wordt duidelijk
waarom dit project zo relevant is: jonge mensen
helpen hun weg te vinden in het opbouwen van het
land als na de aankomende verkiezingen daadwerkelijk sprake is – als zal dat langzaam gaan – van een
nieuw tijdperk. Sarah: “Ik vind dat dit project me
zoveel heeft gegeven. Het heeft me getriggerd om
buiten de kaders te denken van het Nederlandse recht
en om mijn kennis te verbreden. Leuk om na te denken
met andere studenten hoe de toekomst verbeterd kan
worden. Het is mooi dat Tilburg University deze
kansen biedt.”

Toekomst
Het project Tilburg Africa Student & Knowledge
Exchange maakt het mogelijk de in Tilburg aanwezige
kennis met studenten en docenten in diverse Afrikaanse landen te delen. Met de donaties aan dit
project creëren we een platform waar Afrikaanse
studenten kennis opdoen om maatschappelijke en
economische problemen op te kunnen pakken in
eigen land. Dit project wordt medegefinancierd door
diverse grote donateurs. Aan de vooravond van de
summer school van dit jaar werd duidelijk dat de
Nederlandse ambassade in Zimbabwe een subsidie
aan het project heeft toegekend. Dankzij met name de
inzet van alumnus Max van Dam in het voorbereiden
van de aanvraag, is een bedrag toegekend van 15.000,euro dat verspreid over een periode van 3 jaar besteed
kan worden. Het commitment van de ambassade
toonde zich ook via de aanwezigheid van de Nederlandse ambassadrice mevrouw Barbara van Hellemond tijdens de opening van de week, waar ze een
korte inleiding gaf over de Nederlandse investeringen
in Zimbabwe en beleidskeuzes die daarbij de komende
jaren gemaakt zullen worden. Tilburgse en Afrikaanse
studenten kunnen nog zeker de komende drie jaar
deze unieke kans ervaren en met uw steun hopelijk
nog veel langer.
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Samen maken we
het verschil
Belcampagne
Sinds 2009 nemen studenten jaarlijks contact op met alumni van Tilburg University. Ook dit jaar is
de kans groot dat u gebeld bent met de vraag ‘Hoe was uw studententijd op Tilburg University?’ Via
inspirerende gesprekken met alumni, waar studenten o.a. vertellen welke activiteiten de universiteit
het komende jaar voor alumni organiseert. Daarnaast vroegen de studenten de alumni betrokken te
zijn bij een aantal belangrijke projecten van hun Alma Mater. Alumni spraken met veel enthousiasme
over hun studietijd en het is fantastisch te merken dat zoveel alumni hun Alma Mater een warm hart
toedragen. Bijna 35% van de gesproken alumni gaf aan een donatie te willen doen. Onze studenten
spraken met bijna 4000 alumni, die vervolgens een schitterend bedrag van ruim €170.000,- hebben
toegezegd. Via deze donaties worden onder andere beurzen voor internationale studenten gefinancierd en verschillende onderzoeks- en onderwijsprojecten mogelijk gemaakt. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de fondsenwerving en besteding van de gelden op universiteitsbreed niveau gebeurd
in plaats van facultair niveau. Alumni van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences en
Tilburg School of Catholic Theology zijn dit jaar voor het eerst gebeld. Voor het eerst dit jaar hebben
we ook onze internationale alumni benaderd, een steeds groter wordende groep.

Deans’ circle
De Deans’ Circle bestaat uit een groep belangrijke financiële
supporters van Tilburg University. Met een structurele financiële bijdrage van €500 of meer per jaar maken zij beurzen voor
studenten mogelijk. Studenten die zonder financiële steun hun
studie niet kunnen volgen; studenten die deze kans wel verdienen
maar wegens omstandigheden in hun land van herkomst of
persoonlijke situatie om financiële redenen hun toekomstdromen
niet kunnen vervullen. Op 21 juni was de laatste Deans’ Circle
lezing met aansluitend een dinner. Een mooie bijeenkomst met
alumni en beurstudenten die mede door dit initiatief gesteund
worden. Tea Kipshidze, beursstudent van de Deans’ Circle vertelde
tijdens het diner wat de beurs voor haar betekent.
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HAVE A SEAT

Have a Seat is gestart in 2017 en heeft in 2018 een succesvol jaar achter de rug. 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 nieuwe onderwijs- en zelfstudiecentrum CUBE dat in september 2018 in gebruik werd genomen. Op 12 juni werd
CUBE officieel geopend in bijzijn van de burgemeester van Tilburg, Theo Weterings. Een bijzonder
moment voor Tilburg University, maar ook voor de eerste Have a Seat donateurs. Zij mochten voor
het eerst op hun stoel plaatsnemen. Ondertussen zijn al ruim 200 stoelen geadopteerd.
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.
Dankzij de donaties aan het Have a Seat project hebben in 2018 zes topsportstudenten een kleine
financiële ondersteuning gekregen waardoor zij studie en topsport beter konden combineren. Daarnaast hebben we twee studenten, Nolly Mlandu en Zahra Sultany, kunnen helpen hun opleiding af te
ronden. Iets wat hen zonder financiële steun nooit was gelukt.
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STICHTING PROFESSOR COBBENHAGEN

Stichting Professor Cobbenhagen (SPC) en het alumninetwerk Vrienden van Cobbenhagen, opgericht op
initiatief van een aantal alumni, bestonden al voordat
bij Tilburg University sprake was van een alumnibeleid. De stichting is ontstaan uit de Tilburgse Academische Economische Kring (TAEK) en is van oudsher
de reünistenvereniging van Tilburg University. Het
netwerk Vrienden van Cobbenhagen wordt nog altijd
gekenmerkt door een onafhankelijke karakter.
SPC heeft tot doel het vormen van een relevant
netwerk voor alumni. Een netwerk waar alumni
contacten en kennis kunnen opdoen die nuttig zijn
voor ofwel persoonlijke dan wel zakelijke ontwikkeling
en groei. SPC streeft er tevens naar het alumninetwerk
nauw aan de universiteit te hechten, zodat er blijvend
contact is tussen de universiteit en de leden van de
Vrienden van Cobbenhagen.
De universiteit heeft altijd financiële steun mogen
ontvangen van de Vrienden, wat enorm gewaardeerd
wordt. Dit is van onschatbare waarde geweest in de
ontwikkeling van het alumnibureau zoals we dat nu
kennen en het ontstaan van een aantal alumniverenigingen. Via het Universiteitsfonds steunt SPC diverse
initiatieven om de alumni gemeenschap te verbinden
aan de universiteit. Hiermee leveren zij een bijdrage
aan de impact van Tilburg University. In 2018 waren
dat onder andere de ontwikkeling van een online
magazine (verwacht in de zomer van 2019) en de
Vrienden van Cobbenhagen Lecture.

Vrienden van Cobbenhagen Lecture
In 2018 is de bijdrage van de Vrienden onder andere
ingezet om de Vrienden van Cobbenhagen Lecture te
organiseren. 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, het 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. Op vrijdag 26 januari 2018 hield
professor Viktor Mayer-Schönberger de tweede
Vrienden van Cobbenhagen Lecture verzorgen, getiteld ‘Towards a digital society’. Viktor Mayer-Schönberger is professor Internet Governance and Regulation aan het Oxford Internet Institute (OII) van Oxford
University. Hij is tevens verbonden aan het Belfer
Center of Science and International Affairs van
Harvard University.
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De reis die Sunday Heagbetus heeft afgelegd van zijn thuisland Liberia totdat hij op Tilburg University
arriveerde, is op z’n minst bewonderenswaardig te noemen. Deze enorme doorzetter heeft zijn masterdiploma Economie (track Sustainability & Growth) meer dan verdiend.
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SUNDAY HEAGBETUS

‘Deze kans verandert 		
mijn leven’
Slangenbeet
Al vroeg staat Sunday op eigen benen. Wanneer hij 12 jaar
is, overlijdt zijn moeder aan een slangenbeet. Een jaar
later verliest hij als gevolg van dit voorval ook zijn vader.
Vanaf dat moment staat hij er alleen voor en krijgt bovendien de zorg voor zijn broers en zussen. Om zijn school
te betalen, wisselt hij in de avonden valuta en verkoopt
kerosine die men gebruikt in lampen. “Tijdens het geld
wisselen studeerde ik zo hard ik kon, want ik wist hoe
belangrijk school was.”

Kiezen voor duurzame toekomst
Bovenop alle uitdagingen raakt op zijn 19e Sunday’s
verloofde zwanger. Ze krijgen een dochtertje en willen
samen verder, maar hij realiseert zich dat een kindje extra
verantwoordelijkheid betekent. Hij besluit alsnog dat
studeren de beste manier is om een duurzame en goede
toekomst te verzekeren waarin hij voor zowel zijn gezin
als zijn familie kan voorzien. Hij vertrekt naar de hoofdstad Monrovia om aan de Universiteit van Liberia een
bachelor economie te volgen. “Om rond te komen begon
ik andere studenten te helpen als mentor en uiteindelijk
heb ik gedoceerd op verschillende middelbare scholen.
Soms kreeg ik wat geld of voedsel.” Na vier jaar hard
werken, behaalt hij zijn diploma. Hij krijgt een vrijwilligersbaan als onderzoeksassistent op de Universiteit van
Liberia. Aan capaciteiten heeft hij geen gebrek. Maar zijn
doelen had hij nog niet bereikt.

‘De tranen rolden over mijn wangen’
Hij heeft armoede ervaren en maakte zich dagelijks
zorgen over een slaapplek, zijn avondeten, zijn familie
en zijn toekomst. Vastbesloten investeert hij zijn zuurverdiende geld in een laptop om aanvragen voor studiebeurzen te doen en zo een masterprogramma in het
buitenland te kunnen volgen. De samenwerking tussen

de Universiteit van Liberia en Tilburg University bood
uitkomst. “Toen ik hoorde dat ik naar Tilburg University
mocht komen, kon ik het in eerste instantie niet geloven.
In de collegezaal besefte ik pas wat ik had bereikt en
rolden de tranen over mijn wangen. Deze kans is voor
mij als Liberiaan echt uniek en het verandert mijn leven.”

Enorme impact
Sunday voelt een enorme verantwoordelijkheid voor zijn
vrouw, zijn dochtertje, zijn broers en zussen, zijn universiteit, zijn landgenoten, zijn toekomst en die van het
land als geheel. “Ik probeer een inspiratiebron voor hen
allemaal te zijn en ik ben vreselijk dankbaar dat de
alumni van Tilburg University dit mogelijk hebben
gemaakt. Het stelt me in staat mijn eigen leven en dat
van anderen te veranderen. Ik ben namelijk lang niet de
enige die hiervan profiteert! Het is mijn doel is om
Liberia vooruit te helpen. Om mijn mooie land uit het
economische slop te halen.”

Diploma voor deze doorzetter
Na meerdere pogingen het tentamen Game Theory 1 te
behalen, bleek het hele vak opnieuw volgen de enige
mogelijkheid om zijn master af te ronden. Vanuit het
Universiteitsfonds kreeg hij een verlenging van zijn
beurs. Hij besloot niet alleen het vak Game Theory 1,
maar ook Game Theory 2 te doen om zijn kansen te
vergroten dat eerste vak te halen. Het lukte hem en hij
studeerde af op 14 januari 2019, met een extra vak.
Sunday is terug in Liberia en werkt bij de Universiteit
van Liberia. “Het is overduidelijk dat het Universiteitsfonds een enorme impact heeft gehad op mijn leven. Ik
ben dankbaar dat ik tot de opgeleide klasse in mijn land
behoor en dat ik van toegevoegde waarde ben voor de
Universiteit van Liberia en mijn land als geheel.”
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TAKING ON TOMORROW’S CHALLENGES
Tilburg University wil op een geheel eigen wijze bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving van vandaag en
morgen. Een serieuze uitdaging!

DOELSTELLINGEN
Het Universiteitsfonds heeft als belangrijkste rol dat
zij het vehikel is waarmee Tilburg University fondsen
kan werven, deze fondsen op fiscaal aantrekkelijke
wijze kan aantrekken, en op transparante wijze kan
beheren en besteden. Het fonds heeft een heel warme
en sterke band met de universiteit en is er dicht
tegenaan gepositioneerd. Het onderzoek, onderwijs,
impact en de faciliteiten van de universiteit zijn de
(enige) doelen waarvoor fondsen geworven worden
en waar fondsen aan besteed worden. Stichting
Universiteitsfonds Tilburg is verantwoordelijk voor
het werven en beheer van deze fondsen. In april 2018
heeft het bestuur van Stichting Universiteitsfonds
Tilburg de statuten vernieuwd en een nieuwe voorzitter benoemd. Daarnaast zijn een investeringscommissie, een auditcommissie en een fondsenwervingscommissie
ingesteld.
Het
doel
van
het
Universiteitsfonds is scherper gedefinieerd alsook de
rol van het bestuur.
1. Het Universiteitsfonds Tilburg 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 Tilburg tracht dit doel onder
meer 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.
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In de praktijk komt dit neer op het realiseren van:
• beursprogramma’s voor internationale
studenten die zelf over onvoldoende financiële
middelen beschikken en voor talentvolle
studenten van Tilburg University die graag in
het buitenland aan topuniversiteiten willen
studeren en zich verder willen ontwikkelen.
• professionele belcampagnes, een ‘middle en
major donor’ programma ter ondersteuning van
de uitvoering van het doel van Stichting Universiteitsfonds Tilburg (onderzoek, onderwijs en
impact), plus actieve vermelding van mogelijkheden voor een fonds op naam en nalaten aan
de universiteit.

UITGANGSPUNTEN
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, maar werkt ook aanbodgestuurd. Voor het
beheer en de aanwending van de geworven fondsen
laat het bestuur zich bijstaan door een Investeringscommissie. Deze commissie bestaat uit alumni die
het bestuur adviseren over het aanwenden van ‘ongeoormerkte’ fondsen (fondsen waarvoor geen expliciete aanwending is aangegeven door de donateur).
Deze commissie hanteert bij het advies criteria die
door het bestuur zijn opgesteld in samenwerking met
Tilburg University. 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. De Fondsenwervingscommissie ondersteund
met het openstellen van een netwerk voor het werven
van donaties.
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BEHAALDE RESULTATEN

TOEKOMST

Geven aan een universiteit is investeren in de
toekomst. Met de donaties van totaal € 348.407 heeft
het Universiteitsfonds in 2018 bijzondere studenten,
onderwijs-, onderzoeks- en alumniprojecten gesteund.
Vier studenten kregen een beurs waarmee zij hun
masteropleiding konden starten aan Tilburg University. Twee studenten kregen een verlenging van hun
alumnibeurs. Dit geeft hen de basis voor een mooie
carrière en stelt hen in staat een bijdrage te leveren
aan de maatschappij. Twee studenten kregen via Have
a Seat een beurs waardoor zij hun opleiding konden
afronden en zes topsporters werden zo ondersteund
hun talent verder te ontwikkelen naast hun studie. We
hebben bijzondere onderwijsprojecten mogelijk
gemaakt, zoals het Tilburg Africa Student & Knowledge Exchange programma, waarin Tilburgse
studenten hun kennis delen met studenten in Afrika.
En we waren in staat onderzoek te ondersteunen dat
problemen van de maatschappij helpt op te lossen.
Onderzoek dat aansluit bij het motto van Tilburg
University: Understanding Society.
Het concept van de Deans’ Circle is gewijzigd omdat
het lastig is gebleken nieuwe mensen bij de kring te
betrekken. Deze donateurs zijn nu onderdeel van het
Middle Giving programma. De naam Deans’ Circle is
komen te vervallen. Net als andere donateurs van het
Middle Giving programma krijgen zij een stoel aangeboden van het Have a Seat programma. Zo kunnen zij
helpen de community van donateurs te laten groeien
door te zorgen dat iemand naast hen komt zitten.

In 2018 is een start gemaakt met het Major Giving
Programma voor het Universiteitsfonds. Daarbij
wordt de samenhang gezocht met de door de universiteit gedefinieerde impact thema’s. Ter ondersteuning van dit programma is een fondsenwervingscommissie opgericht. Het voorzitterschap van het bestuur
is inmiddels gecombineerd met het voorzitterschap
van de fondsenwervingscommissie. Verder wordt er
nauw samengewerkt met het Impact Team van Tilburg
University. Dit team zet onderzoeksprogramma’s met
de samenleving op, in de thema’s Empowering a Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing, en
Creating Value from Data. Samenwerking met dit
team zorgt ervoor dat projecten met de samenleving
versterkt worden door donaties vanuit de samenleving, met name vanuit de alumnigemeenschap.
In 2019 worden deze initiatieven doorontwikkeld en
zal volop worden ingezet op relatiemanagement, het
werven en beheren van relaties die het Universiteitsfonds omarmen en ook het belang ervan uitdragen.
De fondsenwervingscommissie zal verder worden
uitgebreid zodat er een breder draagvlak ontstaat en
meer relaties en alumni van de universiteit actief
kunnen worden benaderd.
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JAARREKENING 2018
KERNCIJFERS
2018

2017

2016

2015

2014

Ontvangen donaties

€

348.407

€

400.119

€

394.282

€

397.770

€

378.572

Uitgekeerde donaties

€

424.383

€

251.969

€

515.077

€

334.275

€

228.023

Bankkosten

€

1.104

€

998

€

991

€

900

€

794

Reserve

€

457.430

€

534.510

€

387.358

€

509.144

€

446.545

BALANS PER 31-12-2018 (na resultaatbestemming, alle bedragen in €)
Activa
Nog te ontvangen donaties

31-12-2018

31-12-2017

1.250

6.801

Liquide middelen

456.180

527.709

Totaal activa

457.430

534.510

31-12-2018

31-12-2017

0

0

Algemene reserve

457.430

534.510

Totaal passiva

457.430

534.510

2018

2017

Ontvangen donaties

348.407

400.119

Totaal baten

348.407

400.119

424.383

251.969

Overige lasten

1.104

998

Totaal lasten

425.487

252.967

Exploitatieresultaat

-77.080

147.152

Passiva
Nog te betalen kosten

EXPLOITATIEREKENING 2018 (alle bedragen in €)
Baten

Lasten
Uitgekeerde donaties

TOELICHTING JAARREKENING
De Stichting Universiteitsfonds Tilburg is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2018 van Tilburg University. Voor de uitvoering van de werkzaamheden voor het 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 en worden niet ten laste gebracht van het Universiteitsfonds.
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DONATIES 2018
Fondsen

Ontvangen

Uitgekeerd

Tilburg University Fund

€

171.245

€

274.298

Have a Seat

€

23.342

€

6.074

Stichting Professor Cobbenhagen Fonds (SPC)

€

58.008

€

83.000

Outreaching Honors Program

€

28.075

€

0

Professors for Development

€

225

€

0

Deans’ Circle

€

15.250

€

24.000

Tilburg Africa Student & Knowledge Exchange Program

€

12.200

€

3.012

Overige projecten

€

40.062

€

34.000

Totaal

€

348.407

€

424.383

BATEN

EXPLOITATIERESULTAAT

De baten van Stichting Universiteitsfonds Tilburg
bedroegen in 2018 €348.407. De baten (inkomende
donaties) zijn in lijn met het langjarig niveau en
bedragen 348.407 euro. Het bedrag ligt iets lager dan
de afgelopen jaren. Dit heeft vooral te maken met het
wegvallen van de donatie van DAF (100k€ per jaar). Dit
is deels opgevangen door extra inkomsten bij andere
fondsen.

De geldstromen van het Stichting Universiteitsfonds
Tilburg zijn verdeeld over een aantal fondsen.
Ontvangen en uitgekeerde donaties worden gealloceerd aan deze fondsen. Een groot deel van de donaties wordt toegezegd over meerdere jaren. Ook de
uitkeringen aan de projecten kunnen worden verspreid
over meerdere jaren. In 2018 is aanzienlijk meer uitgekeerd dan is ontvangen, dat resulteert in een negatief
exploitatieresultaat. Dit is met name een gevolg van
een substantiële reservering uit de projectaanvraagronde van 2017. Een groot deel van de projecten
waarvoor toen financiering is toegekend, is pas in 2018
van start gegaan. Het bestuur heeft besloten het negatieve resultaat als gevolg van fasering in de tijd ten
laste te brengen aan de algemene reserve van Stichting
Universiteitsfonds Tilburg.

OVERIGE LASTEN
In 2018 bedroegen de overige lasten van Stichting
Universiteitsfonds Tilburg €1.104. Dit betreft enkel
bankkosten betalingsverkeer.

UITGEKEERDE DONATIES
In 2018 is in totaal €424.383 uitgekeerd aan of ten
behoeve van Tilburg University, haar medewerkers,
studenten en alumni, waarbij de toekenning plaatsvindt in lijn met door het bestuur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg vastgestelde criteria en in lijn met
eventueel door donateurs geuite wensen.
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TOELICHTING FONDSEN

De besluitvorming tot toekenning van (niet geoormerkte) financiering is in 2018 volgens een volledig
nieuwe procedure gegaan. Ter vervanging van eerdere
facultaire alumniboards is er een universiteitsbrede
Investeringscommissie opgericht. Deze commissie,
bestaande uit alumni, wordt bijgestaan door een
Wetenschappelijke Adviesraad, bestaande uit wetenschappers van Tilburg University. Samen geven zij een
advies aan het Bestuur van het Universiteitsfonds over
de te financieren projecten. Het advies wordt daarbij
getoetst aan een criterialijst, die door het Universiteitsfondsbestuur is opgesteld en in lijn is met de doelstellingen van het Universiteitsfonds. Deze nieuwe procedure zorgt voor een transparante besluitvorming en
een zorgvuldige besteding van de ontvangen donaties
Het bestuur van het Universiteitsfonds bedankt de
leden van de Investeringscommissie en de Wetenschappelijke Adviesraad voor hun werkzaamheden in
2018.

TILBURG UNIVERSITY FUND &
BELCAMPAGNES
In 2018 is er €171.245 aan donaties binnengekomen,
dit is inclusief meerjarige giften van eerdere belcampagnes. Er is in 2018 €274.298 uitgekeerd aan
projecten en beursstudenten. Het negatieve resultaat
(meer uitgekeerd dan ontvangen in enig kalenderjaar)
is een gevolg van een grote reservering uit de projectaanvraagronde van 2017. Een groot deel van de
projecten waarvoor toen financiering is toegekend, is
pas in 2018 van start gegaan. De financiële effecten
van de fasering in de tijd worden opgevangen via de
algemene reserve van het Universiteitsfonds.

HAVE A SEAT
In 2018 is er €23.342 aan donatie ontvangen. Daarvan
is €6.074 uitgekeerd aan zes topsportbeurzen en twee
beurzen voor studenten die in financiële problemen
zijn gekomen. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
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STICHTING PROFESSOR COBBENHAGEN
FONDS
In 2018 heeft het programma €58.008 ontvangen van
SPC. Dit bedrag is aangevuld met een deel van de
reserve van dit fonds. In totaal is er €68.000 uitgekeerd aan DARO ter financiering van alumniactiviteiten.Tevens is een bedrag ter grootte van €15.000
aangewend voor het ondersteunen van de Vrienden
van Cobbenhagen Lecture, die Tilburg University in
januari 2018 organiseerde.
In 2014 en 2015 zijn de donaties van SPC niet volledig
uitgekeerd, waardoor een algemene reserve in het
Fonds is ontstaan. In 2018 is daarvan een deel ingezet
voor de ontwikkeling van het Online Magazine. In de
komende jaren wordt deze reserve aangewend voor
de Cobbenhagen Lectures en ter verdere ontwikkeling
van het Online Magazine en nog te ontwikkelen activiteiten. Dit alles in nauw overleg met de donateur,
Stichting Professor Cobbenhagen.

OUTREACHING HONORS PROGRAM
Dit programma heeft in 2018 €28.075 ontvangen.
Omdat het programma in een transitie zit is er in
overleg met de donateurs besloten dat een deel van
de financiering gaat worden gebruikt voor een doorstart na een ‘redesign’. Daarom zijn er in 2018 geen
uitkeringen gedaan. Vanaf 2019 zal de opgebouwde
reserve bij het Universiteitsfonds worden ingezet
voor de financiering van het vernieuwde programma.
Het positieve resultaat van 2018 wordt toegevoegd
aan de algemene reserve.
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PROFESSORS FOR DEVELOPMENT
In 2018 is €225 ontvangen aan donaties. In 2018 zijn
geen kosten gemaakt en daarmee geen donaties
uitgekeerd aan dit project. Het positieve resultaat
wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De
projectleiders geven aan dat in 2019 weer kosten
gemaakt zullen worden op het project die via het
Fonds bekostigd zullen worden.

DEANS’ CIRCLE
In 2018 is er €15.250 aan donaties binnengekomen. Er
is in 2018 €24.000 uitgekeerd aan twee beursstudenten. Het negatieve resultaat wordt opgevangen
door de algemene reserve van het Universiteitsfonds.

In 2018 heeft de afdeling Library & IT Services van
Tilburg University oude hardware verkocht en de
opbrengst (€12.261) hiervan gedoneerd aan het
Universiteitsfonds. Daarnaast is nog een aantal afzonderlijke donaties gedaan voor een bedrag van €7.801.
Sinds 2018 wordt dit ‘Overige projecten’ fonds ook
gebruikt voor deelname van Tilburgse studenten aan
het Top China Program. Philips doneert daarbij geld
aan het fonds, dat wordt gebruikt voor beurzen voor
studenten die stage lopen in China. Aan dit programma
heeft het fonds in 2018 €20.000 ontvangen en €28.750
uitgekeerd. Het negatieve verschil van €8.750 is reeds
toegezegd als donatie en zal in 2019 worden
ontvangen.

TILBURG AFRICA STUDENT & KNOWLEDGE EXCHANGE PROGRAM
Vanuit ‘overige projecten’ hebben in 2018 ook een
In 2018 is €12.200 ontvangen aan donaties en €3.012
uitgekeerd. Het positieve resultaat wordt toegevoegd
aan de algemene reserve.

drietal studenten een beurs ontvangen om mee te
doen aan het United Netherlands programma. Zij
hebben alle drie €1.750 ontvangen ter dekking van een
deel van de kosten die bij dit programma horen.

OVERIGE PROJECTEN
In 2016 is een aantal restposten samengevoegd in een
fonds voor overige projecten. Dit fonds wordt sindsdien ook gebruikt voor donaties die niet gekoppeld
zijn aan een specifiek programma of project of voor
projecten die een kortdurend en ad-hoc karakter
hebben.

Het positieve resultaat van 2018 wordt toegevoegd
aan de algemene reserve.
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DONATEURS
IN 2018 HEBBEN WE VELE NIEUWE DONATEURS* MOGEN VERWELKOMEN MET DE
BELCAMPAGNE, HAVE A SEAT EN DE DEANS’ CIRCLE. DANK U WEL VOOR UW STEUN!

BELCAMPAGNE 2018
Niels van der Aa

Simone Bosma

Eef Dooren

P.H.M. Hangx

Jolanda Aalbers

Michel Boukens

Huub Dormans

Pascal van den Hark

Tietsje Abee

Dennis van Breemen

Rudy Douven

Monique van der Harst

Edward van Acht

Diana van Breugel

Thomas van Dreumel

Wieke Hart

Jerney Adriaens

Sjaak Bronkhorst

Janine Driessen

Rianne de Heer

Piet Allaart

Freek Brouwer

Jeroen Drijver

Stefan Heesakkers

Carlos Alonso Emmerik

Edwin Brouwers

Jan Drissen

Marcel van Heeswijk

Martijn Antzoulatos-Borg-

Joris de Bruijn

Linda van Duijnhoven

Bas van der Heijden

stein

Michiel Buijs

Marlie van Dun

Inge van der Heijden-Smits

Patrick Ariëns

Bas Buijs

Ludo van Dun

Jeroen van Heiningen

Ieke van As

Cris Caanen

Ali Durmus

Hanneke van der Helm

Wim van Assenbergh

Joris de Caluwé

Hans van Duuren

Jos Hermans

Valerie Aussems

Harold Candel

Nienke Eckhardt

Sofie van Herpen

Janine Bakker

Hans Ceelaert

Paul van de Eerden

Eric Hettema

Antoon Bakx

Claudy Claus

Jaap-Wil Eijkenduijn

Pim Heutink

Peter Bannink

Loes de Cock

Melleny Eisden

Conny van den Heykant

Bertine Bargeman

Peter Coppens

Stefan van Elk

Marieke Hoefnagel

Didier Barrois

Natasja Corver-Rutjens

Laura Engels

Rob Hoeijmans

Raoul Bartels

Peter Croonen

Agabek Enoukyants

Karlijn van Hoek

Nathalie Bastiaansen

Leon Custers

Erkan Ergün

Jose Hoekstra-Kruize

Sylvia Bastiaanssen

Ayrin van Dal-Peters

Guven Erkaslan

Elise Hofhuis

Erik Beekhuis

Frank van Damme

Cyril Ermans

Raoul Hofland

Aart Jan Bette

A.L. Degenaar

Oscar van Ewijk

Femke Hofstee-van der

Sjoerd Beugelsdijk

Wim Derks

Monique Fischer

Meulen

Harro Beusker

Sjoerd Derkx

Jutta Geheniau

Tycho Holleman

Quirinus van Bijsterveldt

Liselotte Dessauvagie

Noel Geisen

Irene van Horrik

Karen Boelen

Eva van Dijk

Ronald Gerards

Stephan Horsten

Janneke de Boer

Arres van Dijk

Siem Gerritsen

Jiehui Hu

Karin Boersma

Renske van Dillen

Jos Geurts

Nathalie Hugoosgift

Tessa van Boesschoten

Evert-Jan van der Doe

Marjo van Ginneken

Ruud Hurkmans

Stefan van den Bogaard

W.J.A.A. Doggen

Cock Gorisse

Julia Huveneers

Levi van den Bogaard

Anney Dohmen

Arjan de Gouw

Youri Jacobi

Jean-Pierre Bongaerts

Maarten van Dommelen

Pim van Grinsven

Will-Jan Jacobs

Anja Boost

Marcel van Dommelen

Dineke de Groot

Ilse Jansen

Thom Boot

Hanneke van Domme-

Coen Gross

Stephan Janssen

Marieke Bor

len-Schenk

Gerard de Grutter

Karst Janssen

B.F.M. Bos

Fleur van Dongen

Eric Haase

Lian Jaspers

Steffen Bosch

Duco van Dongen

Harrie Hamers

Jan Joanknecht

Linde van den Bosch

Eric Dooms

Jaap Hanekamp

Anne Jochems
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Arjan de Jong

Krista Lucassen

Maarten van Pinxteren

Peter-Jan van Steenbergen

René de Jong

Odette Luijten

Mirjam van de Pol

Nadja Stein

Remco Jorna

Wil Maas

Emmie Portengen

Mark Sterke

Jorg van Kalken

Emiel Maasland

Karlien Postelmans

Straetegis B.V.

Piet van de Kar

Nellie van der Made

Norbert Pot

Heleen Strating

Meryem Karademirli

Thijs Maenhout

Marcel Probst

Linda Suppers

Erdal Kaya

Azarmidokht Maghsoudi

Anja Putters

Carla Surewaard

Nicole Keizer

Ines Mandic

José de Quaedvlieg

Emiel Suverein

Hein Kempenaars

Paul Mangnus

Martijn Quicken

Caroline Tan

Atse Kemper

Paul Marcelis

Joey Radstaat

Annelies Teelen

Jan Kemps

Joseph van der Marck

Joop Ras

Janneke Tegels

Pieter Kerckhaert

Monique Marquenie

Anouk Rennen

Jan-Pieter Teunisse

Hillegonde Kiewiet

Saskia Martens

Egon van Riel

Paul van Thienen

Ilse Klaassen

P.J.M. Martens

Fleur van Riel

Monique Thijssen

Math Knollmuller

Nancy Meelkop-Jenneskens

P.C. de Rijk

Johan Thissen

Els Kok

Mathieu van Meer

Erik van Rijswick

Leks Tijsse Klasen

Joost van Kollenburg

Jan-Willem van der Meere

Coby Roelofs

Sander van Tilburg

Onno Kooijman

Gitti Meeuwis

Menno Roozendaal

Luc van den Tillaart

Anne de Kort-de Croon

Ton van der Meijden

Yanou Rouws

Isabel Timmers

Maartje Kouwenberg

Roy van der Meijden

Lambert Rutges

Pauline Tonkens

Bert Kramer

Danielle Melis

Chantal Savelsbergh

Jan-Willem Traas

Aranka Krechting

Sander Mols

Henk Schakenraad

Thijs Trommelen

Marianne Kremer

Anita Mulder

Johan Scheerhoorn

Wendy van Tuijl

Wilfred Krens

Joris Mulder

Luc Scheidel

Angelique Uijtdewilligen

Rob van der Kruijs

Miriam Mulders

Willy van Schellings-Bok

Chris Urlings

Ger Kruitwagen

Patricia Nacinovic

Chantal de Schepper

Cees de Valk

Ton Kuijlen

Stefan Nas

Afra Schipper

Monique Valoes

Michelle Kuijpers

Ilse Naves-Scheidel

Lisette Schipper

Annemarie ter Veer

P.J.M. van Kuppenveld

NCOD

Evelien de Schipper

Mark Vegter

Sigrid van der Laan

Tamara Neeteson

Tom van de Schoot

Ad Vekemans

Sharon Lallush

Liesbeth Neven

Frank van der Schoot

Rinie van de Velde

Laurens ‘t Lam

Dieuwke Nieboer

Peter Schreurs

Theo ten Velde

Anneke Lambermon

Willemijn van Noord

Joep Schreurs

Ange van der Velden-Moret

Mart Landman

Marjolein van Noort

Henk Jan Schuurman

Tineke Veltman

Jan Laschet

R.G. Noske

Khalid Sedraoui

G.T.W. van de Ven

Claud Leermakers

Andries Nouwens

Neruthiga Sellathuri

Eveline van de Ven

Jan van der Leeuw

Patrick van Oirschot

Clasien Selman

Koen Verhaag

Hilde van Leeuwen

Wim Olieman

Reiny van Silfhout

P.A.M. Verhagen

Gerben Legra

Joyce Oomen

Stijn Sips

I.M.A. Verhoeven

Marcia Lemmens

Judith van Oort

Joost Slabbekoorn

Jan Verhulst

Paul Lendemeijer

Erwin van Oosten

A.G. Sluijmer

Sabine Vermeltfoort

Marc Lhoest

Jeroen van Oosterhout

Michiel Smeets

Jan Vermunt

Hetty Lijftogt

Liesbeth den Otter

Monique Smits

Kevin Verstappen

Bregje Linssen

Joke Ouwehand

Cor Snijders

Bart Vervaart

Kees van der Logt

Bart van Overveld

Arno Souren

Joost de Veth

Arjen Looijen

Bert-Jan Panjoel

Hilda Spelt

View Insight

Cees van Loon

Dirk Peters

Chiel van Splunder

Miranda Vroon

Marko Lotens

Frederik Peters

Cedric Stalpers

Teun Vugts
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Geert-Jan Waasdorp

Jos van der Wielen

Arno Willems

Lieven van Zandvoort

Stijn van de Walle

Koen van der Wielen

Josca Winter

Chantal van der Zee

Jacco Weijers

Chris Wiggers

Marielle de Wit

Margot van Zeist

Douwe van de Werf

Roy Wijers

Andy Wong

Marga Zwanenburg

Danielle Westenenk

Shireen van Wijngaarden

Geert van der Wulp

Priscilla Westerhof

Veronika Wilking

Melissa Yap

MK2 Audiovisueel B.V.

Emile van Elen

Hengyan Liu

Ilse Scholtes

Alumnivereniging VAPT

Wilko Elsinga

Raúl López

Ineke Sijtsma

Asset

Tom Erkens

Remco Maandag

Gerard Sipkens

Andrea Bakhuizen

Marijn Feddes

Robbert Manders

Ivona Skultétyová

Koen Becking

Diana Galicia Cárcamo

Piet Massuger

Koen Slippens

Remco Beijer

Paul van Geest

Sven Mathijssen

René Smolders

Joba van den Berg-Jansen

Gerard Gilissen

Okke Meeuwes

Etienne Spits

Ron Berndsen

Raymond Godding

Marc Meeuwis

P.H.M. Spronck

Kristian van Bockel

Frans Greidanus

Leon Mertens

Kars Stal

Niko Böhnert

Dianne Griep

Gerlinde Mikolik

Willem Jan Stegeman

Bert van den Boomen

Frank Gruben

Hans Minnaar

Dorothé Straver

Anneke van den Bosch

John Heller

Nolwando Mlandu

Bert Streng

Johannes Boschman

Ron Hendrix

Paul Neisingh

Clemens van Strien

Menno Bouma

Piet-Hein van Herk

Ton Nelissen

Miriam Swaans

Willem Bourgonje

Lars Hodel

Gábor Neszveda

Els Sweeney-Bindels

Janna Brans

Anton van Hoek

Marieke Neve

Carel ten Teije

Marijn Brans

Martin Hommersom

Wilma den Ouden

Selcuk Topcu

Claire Brentjens

Arnoud Janssen

Sofia Papadakaki

Simone Torremans

Jacqueline Buurkes

Pim Jörg

Arjen Pijfers

Antonios Tsiras

Melissa Buyens

Kiril Kalev

Lonneke van der Plas

Artem Vdovenko

Melchor Cabezas Bono

Ramon Keulen

Petra Ploeg

Michelle te Veldhuis

Sann Carriere

Linda van Klink

Denise Poot

Sandra Verbruggen

Hans Ceelaert

Ton van de Klok

Marleen Portengen

Ton Vloet

Erwin Charlier

Anton ten Klooster

Zwier van Puijenbroek

Hans Vossen

Bert Daemen

Leon de Kok

Mark Raaphorst

Thijs van Vugt

Ekin Demir

Vladimir Kordos

Oscar Rivera Arenas

Kees van der Waaij

Paul Dijkstra

Rohan Krishna

Monica Rodriguez Galicia

Junfeng Wang

Anouk van Drie

Harrie Kuijpers

Peter de Rooij

Theo Weterings

Joost Driessen

Pieter Laan

Herman Ruiter

Vincent Wiegerinck

Piet Duffhues

Sylvia Las

Marion Rutgers

Hans van der Wielen

Lieke Dungen

Frans van Liempt

Barkin Saritas

Carol Xiaohui Ye

Patrick van Eekeren

Marcel van der Linden

Wouter Scheepens

Jacqueline van Zutphen

Stefan Bary

Arie Kapteyn

Arie Rijkers

Ivo Verheijden

Geert Duijsters

Alex Lambregts

Linda Ruiters

Alexander van Eerden

Nieke Martens

Theo Schmit

HAVE A SEAT

DEANS’ CIRCLE
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