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VOORWOORD
BESTUUR
Bert Groenewegen (voorzitter)
In 2020 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Per 27 oktober 2020 is decharge verleend aan:
Jacqueline Lommen (penningmeester)
Astrid van Eeten (secretaris)
Paul Burghouts (lid)
Sabine van Gent (lid)
Koen Becking (lid)
Vanaf 27 oktober 2020 zijn de volgende bestuursleden aangetreden:
Cindy van Oorschot (penningmeester)
Mariëtte Turkenburg (secretaris)
Marc Cootjans (lid)
Wim van de Donk (lid)

We begonnen het jaar 2020 vol mooie plannen. Het begin van een nieuw decennium, ook voor het universiteits
fonds. Vorig jaar sloot ik mijn voorwoord in het jaarverslag af met de wens om u, als donateur, nog meer te laten
inspireren door mooie ontmoetingen met donateurs, onderzoekers en beursstudenten. Helaas hebben wij elkaar
afgelopen jaar niet of nauwelijks in levenden lijve kunnen ontmoeten. De coronamaatregelen hadden een groot
effect op de activiteiten van het universiteitsfonds, maar zeker niet alleen in negatieve zin.
Het jaar 2020 begon met een nieuwe aanvraagronde voor onderwijs- en wetenschapsprojecten. We ontvingen
daarvoor meer dan veertig aanvragen, waarvan er zeven werden gehonoreerd. Één daarvan was het project
FAINT: against needle fear and fainting. Een project dat bijzonder actueel bleek. Bijna 3000 mensen met angst
voor naalden werkten mee om een app tegen prikangst te ontwikkelen. Deze app is inmiddels beschikbaar. Het
geeft een goed gevoel dat we hieraan hebben kunnen bijdragen.
Sinds 2009 benaderen we alumni ieder jaar op persoonlijke wijze via belcampagnes met de vraag of ze
Stichting Universiteitsfonds Tilburg willen steunen. Dat liep dit jaar anders dan anders. De eerste belcampagne
in maart moest vroegtijdig worden stopgezet vanwege de coronamaatregelen. Tijdens de tweede belcampagne
in november belden de studenten niet zoals gewoonlijk gezamenlijk vanaf de campus, maar vanuit hun eigen
(studenten)huis. Het werd de meest succesvolle belcampagne tot nu toe. Meer dan 100.000 euro is toegezegd
voor de komende vijf jaar. Een geweldig resultaat!

v.l.n.r.: Bert Groenewegen, Marc Cootjans, Cindy van Oorschot, Mariëtte Turkenburg, Wim van de Donk
In 2020 hebben drie bestuursvergaderingen plaatsgevonden. De leden van het bestuur genieten 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
Piet van Ierland is directeur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg, tevens directeur van de divisie Marketing &
Communicatie van Tilburg University. De afdeling Development & Alumni Relations is een van de afdelingen
binnen Marketing & Communicatie. Sinds 1 september 2020 vervangt hij Frederique Knoet als directeur van wie
het universiteitsfonds dit jaar ook afscheid nam.

Gedurende de eerste periode van de coronacrisis kregen we signalen dat verschillende studenten in financiële
nood kwamen. De overheid trof wel regelingen voor studenten, maar die waren lang niet altijd toereikend. Het
universiteitsfonds besloot om deze studenten te helpen en een vangnet voor hen te creëren door het Corona
Noodfonds op te richten. Met de vele genereuze donaties met een totaalbedrag van €23.812 hebben we 47
studenten kunnen helpen.
We sloten het jaar zeer bijzonder af. In de laatste weken van 2020 ontvingen we van de Vrouwen van Bethanië
een bijzondere donatie van ruim 1 miljoen euro waarmee het Vrouwen van Bethanië Fonds een feit werd. Komend
jaar zullen we dat zeker nog op feestelijke wijze vieren. In dit jaarverslag leest u meer over dit fonds en de impact
die deze donatie gaat hebben.
In dit jaarverslag blikken we terug op een bewogen jaar waarin onze wereld veranderde. Een jaar waarin we elkaar
slechts digitaal konden ontmoeten, maar waarin we ook echt iets voor elkaar konden betekenen. Een jaar waarin we
ook afscheid namen van bestuursleden en van Frederique Knoet, als directeur van het fonds en we Piet van Ierland als
nieuwe directeur verwelkomden. Met de nieuwe bestuursleden, Wim van de Donk, Marc Cootjans, Cindy van Oorschot
en Mariëtte Turkenburg, die zich vol enthousiasme bij het bestuur hebben gevoegd, gaan we een nieuw jaar tegemoet.
Ik hoop dat er snel weer mooie gelegenheden mogelijk zijn waar wij elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Waar
u kunt kennismaken met al die bevlogen wetenschappers en de getalenteerde beursstudenten die mede door uw
donatie en betrokkenheid hun leven kunnen veranderen en impact kunnen maken vanuit onze universiteit.
Bert Groenewegen
Voorzitter Stichting Universiteitsfonds Tilburg
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ALUMNI

DONATEURS
2020:

1.730

78.123

€

donateurs

hoogste
gift

5.783*

2020

8.941
internationale
alumni

DONATIES IN 2020
<€500

1.663

€500-€2000

138

2 02 0

€2000+

55
12

5.241.988*

2020

PhD diploma’s

3.467

Masterdiploma’s

1.771

Bachelordiploma’s

46

Post-masterdiploma’s

Data volgens alumnidatabase op 1 april 2021

€ 1.343.641
Fonds op Naam
Belcampagnes
Have a Seat
Corona Noodfonds
Overig

DIPLOMA’S IN 2020

102

€ 1.050.000
€ 171.525
€ 10.259
€ 12.184
€ 99.673

78%
13%
1%
1%
7%

VRIJWILLIGERS IN 2020

126
Leden
besturen en commissies

171

14

mentoren

Coach/Career
Café coaches

TILBURG UNIVERSITY
Tilburg University streeft naar het verder brengen van de samenleving door ons begrip ervan te verdiepen. Verbon
den 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 onder
nemende denkers, voorbereid op een leidende rol in de toekomstige samenleving. Dit doen we met hoogwaardig
4
academisch
onderwijs op een internationale en groene campus.

1.050.000

2.100+
volunteer uren
door 243
volunteers

In 2020 hebben ondanks de coronacrisis vele alumni zich ingezet als vrijwilliger voor de universiteit,
sommigen zelfs op meer dan één manier. Zo zetten alumni zich in als mentor en coach, 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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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! Daarom werven wij fondsen waardoor de impact van Tilburg University
op de samenleving in binnen- en buitenland vergroot kan worden.
Tilburg University levert met onderwijs en onderzoek een duurzame bijdrage aan een betere wereld. Het univer
siteitsfonds 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 bieden we extra financiële mogelijkheden voor
onderzoek, voor onderwijs en voor beurzen. Daarmee vergroten we ook de impact van onze donateurs. Juist
doordat onze focus op fondsenwerving ligt, kunnen we al onze energie richten op het zo efficiënt en effectief
mogelijk uitvoeren van onze plannen. Iedereen die bijdraagt, is voor ons belangrijk.

DOELSTELLING
In 2020 heeft Stichting Universiteitsfonds Tilburg
haar missie en visie nog eens onder de loep genomen
en aangescherpt, met bovenstaande tekst als resul
taat. Daarnaast zijn kernwaarden geformuleerd die
richting geven aan het bereiken van de doelstel
lingen.
De doelstellingen van het universiteitsfonds zijn onge
wijzigd:
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 onafhanke
lijk, 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 voren
staande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk zijn.

In de praktijk komt dit neer op het realiseren van
geefprogramma’s voor het werven van donaties, zoals
een belcampagne, een ‘middle- en major donor’
programma, fondsen op naam, legaten en nalaten
schappen. Daarmee worden een beurzenprogramma
(onder andere studiebeurzen voor studenten uit de
hele wereld), onderzoeksprojecten (zoals 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
In 2020 ontving Stichting Universiteitsfonds Tilburg de
grootste gift tot nu toe. Met de donatie van de katho
lieke congregatie Vrouwen van Bethanië, een bedrag van
€ 1.050.000, is een fonds op naam gecreëerd met een
specifieke doelbesteding. Samen met de andere dona

ties, in totaal € 1.343.641, zijn bijzondere studenten,
onderwijs- en onderzoeksprojecten gesteund.
Het afgelopen jaar hebben we 68 beurzen uitgereikt
aan studenten en konden we 9 onderzoekers financiële
steun bieden voor hun onderzoek. In 2020 hebben we
geen onderwijsprojecten ondersteund.
In 2020 hebben we in totaal 1730 donateurs, waarvan:
• 1663 reguliere donateurs (tot 500 euro per jaar)
• 55 middelgrote donateurs (500 –2000 euro per jaar)
• 12 grote donateurs (vanaf 2000 euro per jaar)

TOEKOMST
Via samenhang tussen belcampagnes enerzijds en
actief relatiemanagement anderzijds (het ‘middle- en
Major donor’ 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 2021 blijft de focus op relatiemanagement met het oog
op het werven van grote donaties bij particulieren. Daar
naast zal aandacht worden gericht op partijen zoals vermo
gensfondsen, bedrijfsfondsen, ordes en congregaties die
gelijke missies en identiteit hebben als Tilburg University,
en waarbij samenwerking voor de hand kan liggen.

KERNWAARDEN

Gelijkwaardig

Vergezicht

Gelijkwaardigheid bestaat in onze ogen op individueel en op collectief niveau. De
waarde die wij toevoegen draagt bij aan de gelijkheid van mensen. Wij zijn ervan
overtuigd dat we samen een betere wereld kunnen scheppen. Daaraan dragen
wij bij. Uit volle overtuiging. Door samenwerking met de universiteit krijgen we
de kans een rol te spelen in het bijdragen aan gelijkwaardigheid in de wereld.

Onze acties, onze programma’s, onze doelstellingen, allemaal leiden ze
uiteindelijk naar ons vergezicht: de wereld van morgen. Dat is geen visioen,
maar een realistisch beeld van de toekomst. Door steeds weer heldere doelen
te stellen en te halen, werken we daarnaar toe. Gedreven, ondernemend, met
lef en enthousiasme. Zo dragen we bij aan de universitaire traditie van leren
en kennis delen.

Ieder mens is evenveel waard. Iedereen moet evenveel kansen krijgen.

Bevlogen

Omdat we ons werk met bezieling doen, weten we veel te bereiken.
Doen waar je in gelooft, zorgt ervoor dat alles gaat stralen. Ons werk is niet
doorsnee. De band die wij hebben met donateurs is geen gewone. Die is
gebouwd op het erfgoed van de universiteit en op bevlogenheid. Als we vertellen
wat we doen, maar vooral waarom we het doen, maakt dat indruk. Omdat we
vertellen over de impact die onze activiteiten hebben. Wat ze betekenen. De
vooruitgang die ze opleveren. Dichtbij en ver weg.

6

We zijn vastberaden en eensgezind in onze koers.

Verschillig

We voelen de urgentie. Daarom willen we het verschil maken.
Wat wij doen is noodzakelijk en dat bewustzijn delen we met alle betrokkenen.
We gaan de uitdaging aan om te bereiken wat wij willen. Dit vraagt grote
betrokkenheid en zorgvuldigheid. We staan onvoorwaardelijk voor onze zaak
en we maken duidelijk waarom die zo cruciaal is.
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Vrouwen van Bethanië Fonds zet
vrouwen en religie weer op de kaart
€ 1.050.000

€0

Aan het woord is Mariet Rijk, een van de laatste 11 Vrouwen
van Bethanië. Zij licht toe hoe de Rooms-Katholieke congre
gatie tot deze keuze kwam. “Al ruim honderd jaar bieden de
Vrouwen van Bethanië geloofsbegeleiding aan mensen uit
alle geledingen van de samenleving. Inmiddels hebben we
een flink kapitaal opgebouwd dat we graag willen besteden
op een manier die past bij onze doelstellingen. Dan kun je
kleine projecten steunen, maar die zijn waarschijnlijk over
een paar jaar weer afgerond. Daarom hebben we gekozen
voor een meer langdurige bestemming.”
Vanaf 1967 hebben enkele Vrouwen van Bethanië hun oplei
ding gekregen aan de theologische instellingen in Amsterdam
en Utrecht. Inmiddels zijn deze twee instellingen opgegaan
in de theologische opleiding van Tilburg University. De
Vrouwen van Bethanië hebben mede om die reden besloten
om met Tilburg University een samenwerking te zoeken.

Bijzondere leerstoel en meer
De donatie van €1.050.000 aan de Stichting Universi

teitsfonds Tilburg is de grootste gift tot op heden voor
het universiteitsfonds. De donatie is een Fonds op Naam
binnen de ANBI Stichting Universiteitsfonds Tilburg, het
Vrouwen van Bethanië Fonds. Fonds op Naam heeft een
specifieke doelbesteding: het instellen en financieren van
een bijzondere leerstoel ‘Morele vorming’, een ‘Senior
Research Fellowship’, een promovendus/promovenda
op het brede gebied van catechese, godsdienstonderwijs,
katholiek onderwijs, nieuwe evangelisatie, nieuwe apolo
getiek, een fellowship ‘katholiek sociaal denken en/of
katholieke theologie’ voor voortgezette studie van
studenten, en een trainingsprogramma voor jonge theo
logiedocenten.

Vrouwenemancipatie in de kerk
Met alles wat de donatie mogelijk maakt, komt er extra
aandacht voor vrouwen in de theologie. “We zijn een
vrouwengemeenschap en hebben aan het begin gestaan
van de vrouwenemancipatie,” licht Rijk toe. “Vanaf 1919
deden onze Vrouwen veel om mensen ‘te verheffen’ in

hun eigen levens- en werksituatie,” vult Riet Spierings
aan. Eind jaren zestig studeerden de eerste Vrouwen van
Bethanië theologie aan de nieuwe opleidingen van
Amsterdam en Utrecht. In de jaren daarna kwamen ook
de vrouwenstudies en de feministische theologie op, met
bijvoorbeeld een nieuwe visie van vrouwen op de bijbel
en meer aandacht voor de betekenis van vrouwelijke
figuren in de Schrift. Bovendien kreeg spiritualiteit een
eigen gezicht binnen de theologie.” Het thema vrouwen
emancipatie sluit mooi aan bij het diversiteitsbeleid van
Tilburg University dat de afgelopen jaren met het Philip
Eijlander Diversiteitsprogramma de aandacht vestigt op
de benoeming van meer vrouwelijke hoogleraren.

Basis voor werk
Dat de donatie bestemd is voor een universiteit, past
bovendien goed bij het gedachtegoed van de Vrouwen.
“Studie vormt een stevige, individuele basis van waaruit je
je werk kunt doen,” stelt Rijk. “Zo dragen we bij aan de
opleiding van goede academici.” Naast studie staat werk
centraal bij de Vrouwen van Bethanië. Spierings: “Vanuit
een sterke basis ben je pas goed in staat om anderen te
begeleiden op hun spirituele pad door het organiseren van
lezingen, bijeenkomsten, meditaties en door het voeren
van gesprekken.”

We hielpen mensen in hun zoektocht naar wat zij de wereld
te vertellen hebben.”

Jonge mensen zijn nodig
Veel studenten bevinden zich momenteel in een lastige
periode door COVID-19. Wat adviseren de vrouwen hen?
Spierings: “Of je nu jong of oud bent, iedereen is gebaat
bij verbinding. Heb aandacht voor elkaar. En oog en oor.
Wij mensen zijn geen eilanden. We hebben elkaar nodig
en worden pas onszelf in verbondenheid met elkaar.” Rijk
wil jongeren graag bemoedigen. “Jullie zijn nodig! Kijk of
je elkaar kunt vinden door een bepaald onderwerp te
bespreken dat je optilt. Studeren draait veelal om leren en
ontvangen, onze Westerse cultuur, om doen en gestalte
geven. Ga dus ook in je studie iets doen wat bij je past, al
is het op afstand.” Spierings knikt: “Gebruik je creativiteit
om verbindingen tot stand te brengen of te versterken.”

Mariet Rijk
“Studie vormt een stevige,
individuele basis van waaruit je je
werk kunt doen”

Aansluiten bij tijd
“We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de tijd
waarin we leven,” vervolgt Rijk. “Als Vrouwen van Bethanië
hebben we altijd geprobeerd om het geloof wortel te laten
schieten juist in gebieden waar dat nog niet het geval is. We
waren dienstbaar aan het geloof en de context waarin
mensen zich bevonden. We werkten voor alle mensen, van
fabrieksmedewerkers tot studenten en van ziek tot gezond.

Riet Spierings
“Gebruik je creativiteit om
verbindingen tot stand te brengen
of te versterken”

Vrouwen van Bethanië

Het universiteitsfonds is zeer verheugd te melden dat de katholieke congregatie Vrouwen van Bethanië
een bedrag van € 1.050.000 doneert. Met deze gift willen de congregatie en Tilburg University aandacht
vragen voor vrouwen en theologie en voor het godsdienstonderwijs. “We willen ons gedachtegoed
voortzetten op een plek die de tijd overspant.”

8

De Vrouwen van Bethanië zijn een religieuze congregatie binnen de Rooms-Katholieke Kerk, opgericht in het Bisdom
Haarlem in 1919 onder inspiratie van de jezuïet Jac. van Ginneken. De congregatie had tot doel om vrouwen met een
goede opleiding in te zetten voor geloofsopvoeding en catechese bij voorkeur voor jonge mensen uit arbeiders
gezinnen. Daarbij kenmerkte het werk van de Vrouwen zich van meet af aan door een grote openheid voor anders
denkenden en andersgelovigen. ‘Laat U toch vinden door hen die U niet zochten’, zo baden en bidden zij.
Op dit moment telt de congregatie nog elf leden in Nederland en drie leden in Oostenrijk, Spanje en de VS. Een aantal
van hen is – ondanks hun vaak hoge leeftijd – nog steeds zeer actief.
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Corona Noodfonds

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.

€ 13.441
€ 23.812
De coronacrisis heeft grote impact op ons allemaal, maar in het bijzonder op kwetsbare groepen in onze samenleving.
In maart kregen we vanuit de studentendecanen de eerste signalen dat studenten in de knel raakten. De Nederlandse
overheid bood studenten wel de mogelijkheden tot extra lenen, maar niet alle studenten konden daarvan gebruik
maken. Een aantal studenten viel tussen wal en schip en kwam door de coronamaatregelen buiten hun schuld in finan
ciële nood. De problemen waren divers. Denk aan studenten uit Brazilië of Iran die geen geld meer overgemaakt kregen,
of studenten die geen laptop hadden en door het sluiten van de bibliotheek vastliepen met hun studie. Ook zijn veel
studenten hun bijbaantje en daarmee hun bron van inkomsten kwijtgeraakt.
Jong talent moet alle ruimte krijgen om zich te focussen op de toekomst in plaats van op financiële beperkingen die ze
als gevolg van de coronacrisis ervaren. Stichting Universiteitsfonds Tilburg heeft daarom snel na de eerste signalen het
Corona Noodfonds opgericht. Met het Corona Noodfonds, aangevuld met enkele reserves, waren we in staat om pijn
lijke gevolgen van de coronacrisis voor een deel te verzachten. Met de steun van alumni, medewerkers en vrienden van
de universiteit is een vangnet gecreëerd zodat studenten toch de kans kregen hun studie af te ronden. Door de nauwe
samenwerking met de studentendecanen is het mogelijk geweest om studenten te helpen die het hard nodig hadden.

Donaties:

224

Ontvangen donaties
Gesteunde studenten:

47

Aantal beurzen:

49

Uitgekeerde subsidie
Fonds op Naam

Beurzen voor studenten

Arian Kiandoost, 32, Iran

Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid maakt het Stichting
Universiteitsfonds Tilburg het onderwijs op Tilburg University ook toegan
kelijk voor talentvolle internationale studenten die hiervoor zelf niet over
voldoende 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 2020 zijn maar liefst 68 beurzen verstrekt, waarvan
5 topsportbeurzen, 4 JADS beurzen, 8 research master beurzen, 2 Liberia beurzen en 49 Corona Noodfondsbeurzen.
De belangrijkste bronnen voor deze beurzen zijn donaties uit de belcampagne en het Have a Seat fonds. In 2020 richtte
het universiteitsfonds ook een noodfonds op voor studenten die door de coronacrisis in financiële problemen kwamen.

Student Joint Bachelor of Data Science, Tilburg University &
Technische Universiteit Eindhoven
Student Arian Kiandoost komt uit Iran. Hij is een van de 47 studenten
die werd geholpen met een beurs uit het Corona Noodfonds. ”Door
de internationale sancties tegen Iran is geld overmaken erg lastig.
Voorheen konden mijn Iraanse vrienden geld meenemen als ze op
bezoek gingen in Iran. Doordat reizen niet meer mogelijk was, kwam ik in de problemen. Op een bepaald moment had
ik nog maar 80 euro euro op mijn bankrekening staan. U kunt zich ongetwijfeld voorstellen hoe stressvol het is om
alleen in een ander land te zijn, zonder geld. De hulp van Stichting Universiteitsfonds Tilburg was voor mij een grote
opsteker. Het hielp me om me weer op mijn studie te concentreren. Ik ben de donateurs daar heel dankbaar voor.”

10
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Zero Hunger Lab

Pre-bachelor Vluchtelingen

€0

€ 5.000

€ 15.000

€ 10.000

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. Met data science helpt het lab om wereldwijde voedselzeker
heid te realiseren: Bytes for Bites. Dit doen ze door hulporganisaties, ontwikkelingsorganisaties, bedrijven, overheid
en kennisinstellingen die zich ook inzetten voor een wereld zonder honger, te helpen met het slim gebruiken van
wiskunde en algoritmes.
Het Zero Hunger Lab werkt al lange tijd samen met het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Het was
dus ook een mooie erkenning voor het belangrijke onderzoek dat zij doen toen in december 2020 het Wereldvoedsel
programma de Nobelprijs voor de Vrede toegekend kreeg.
Met de subsidie die het Zero Hunger Lab in 2020 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 2021 gaan bijdragen aan het reduceren van honger in de wereld.

Er zijn in Nederland veel ambitieuze, jonge vluchtelingen die in het reguliere inburgeringsonderwijs niet de kans krijgen
om hun eigen talenten te ontwikkelen. Dat is vervelend en demotiverend voor henzelf. Maar ook zonde voor de maat
schappij, want we laten talent liggen. Daarom is Tilburg University in 2017 gestart met een pre-bachelor programma
voor vluchteling-studenten, zodat talentvolle jonge vluchtelingen tegelijkertijd hun inburgering kunnen afronden en
zich kunnen voorbereiden op een studie in het Hoger Onderwijs. Inmiddels studeren alumni van het programma aan
verschillende faculteiten van Tilburg University, maar ook aan universiteiten en hogescholen in de rest van Nederland.
Het succes van dergelijke programma’s is inmiddels ook door de overheid erkend. Binnen de nieuwe inburgeringswet
komt er een onderwijsroute waarin een pre-bachelor een vast element wordt. Op die manier kunnen nog meer vluchte
lingstudenten hun dromen najagen en hun leven verder op de rit krijgen. Tilburg University is in gesprek met de B5-ge
meenten en Fontys Hogescholen om de onderwijsroute Brabantbreed aan te kunnen bieden onder deze nieuwe wet.
Ondertussen blijven we ons programma aanbieden: in september 2020 startte de vierde lichting van 14 studenten.

Outreaching programma
€ 10.310		
€ 64.106
Binnen het Outreaching Honors Program staat maatschappelijke excellentie centraal. Studenten worden uitgedaagd
om wetenschappelijke kennis toe te passen op maatschappelijke thema’s en problemen. Daarnaast doen ze internatio
nale ervaring op en worden ze voorbereid op een maatschappelijk betrokken topcarrière. Het programma bestaat uit
verschillende modules rondom thema’s als leiderschap, samenwerking en sociaal ondernemerschap.

Frank Rijken, 21, Nederland
Topsportstudent turnen, bachelor
opleiding Economie
“De beurs gaf mij de kans om mee te
doen met een trainingskamp nabij
Brisbane gevolgd door een worldcup
in Melbourne. De trainingsstage was
enorm inspirerend en motiverend. Ik
kon me voorbereiden op de komende
worldcup. Het doel was om in de finale
te komen op deze Worldcup en dat
lukte! “
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Dina Mohamed, 18, Palestina
Student pre-bachelor
Dina startte in september met de pre-bachelor. “De pre-bachelor geeft mij de kans om
een opleiding in het hoger onderwijs te volgen. Het belangrijkste wat ik tot nu toe heb
geleerd, is hoe ik om kan gaan met mensen van verschillende achtergronden en hoe
ik mij op mijn toekomst kan voorbereiden. En dat helpt heel veel. Daarnaast krijg ik
als pre-bachelorstudent een breder inzicht in hoe het leven op een universiteit gaat.
Dit programma geeft vluchtelingen een kans om te bewijzen dat ze tot meer dingen
in staat zijn dan ze zelf denken. Ik wil hierna graag psychologie gaan studeren, omdat
ik het menselijk brein en menselijk gedrag heel interessant vind.”
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Virtuele poëzie-ervaring in de klas
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Veroorzaken flexurencontracten financiële instabiliteit?

Belcampagne

Belcampagne		

€ 11.500

€ 4.000

Hoe ziet onderwijs eruit in de toekomst? Hoe zetten we digitale technologie, zoals Virtual Reality in om het onderwijs
te verbeteren? Dit project draagt bij aan antwoorden op deze vragen. Middelbare scholieren en lezen… het blijft voor
velen een uitdaging. Technologie kan daar wellicht verandering in brengen. Virtual reality stelt bijvoorbeeld een lezer
in staat om in een verhaal of gedicht te stappen. Smartphone-applicaties kunnen op hun beurt een verhaal echt inter
actief maken door de lezer beslissingen te laten nemen. Dit onderzoek geeft inzicht in hoeverre de inzet van digitale
literatuur in taal- en literatuurlessen op de middelbare school de lessen boeiender en invloedrijker kan maken. Met
subsidie van het universiteitsfonds kon een onderzoeksassistent worden aangesteld. Zij heeft inmiddels een lessen
serie ontwikkeld en zal het onderzoek op verschillende middelbare scholen in de regio Tilburg het onderzoek uitvoeren.

Digitalisering voor de Liberiaanse samenleving

In Nederland zijn flexibele arbeidscontracten, zoals oproepcontracten, de afgelopen tien jaar steeds populairder
geworden. Vanaf 2019 waren er 1,9 miljoen banen met contracten die als flexibel konden worden aangemerkt. Hoe
verhoudt de toenemende flexibiliteit in werktijden zich tot individuele uitgaven en besparingsbeslissingen? Tot eventuele
financiële instabiliteit? En wat voor effect heeft het op huishoudens? Met behulp van een largedataset van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) brengen de onderzoekers deze effecten in kaart. Een deel van de empirische studie zal
gebruik maken van de financiële crisis van 2007/2008, de schuldencrisis in de eurozone en de COVID-19 pandemie als
exogene gebeurtenissen. Met dit onderzoek hopen de onderzoekers belangrijke beleidsaanbevelingen te kunnen doen.

De rol van kinderen en scholen bij de overdracht van het coronavirus
Belcampagne		

Belcampagne		

€ 17.500

€ 4.000
Digitalisering heeft ingrijpende gevolgen voor de manier waarop mensen in Sub-Sahara Afrika hun werk, sociale
relaties en vrijetijdsbesteding organiseren. Toch is er weinig onderzoek naar deze ontwikkelingsregio. Dat is jammer,
want de gevolgen van digitalisering zijn groot. Bovendien botsen ze vaak met lokale tradities. Euriahs Togar, alumnus
van Tilburg University, doet onderzoek naar de implicaties van digitalisering voor Liberiaanse burgers. Met de
subsidie van het universiteitsfonds kan het onderzoek en verblijf gefinancierd worden zodat Euriahs zijn werk kan
uitvoeren onder nauw toezicht van zijn begeleiders dr. Mariek Vanden Abeele en prof. dr. Marjolijn Antheunis.

Het was in 2020 een van de meest actuele vraagstukken. In hoeverre dragen kinderen bij in de overdracht van het
coronavirus? In dit onderzoek ontwikkelen de onderzoekers een epidemiologisch model om antwoord te geven op
dit vraagstuk. Op die manier proberen ze de overdracht tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwas
senen te kwantificeren. Daarnaast kijken ze naar de effecten van de schoolsluitingen en heropening van de scholen
op de overdracht van het virus.

Charlotte Kaebisch, 21, Nederland

Taufiq Nur, 29, Indonesië

Outreaching Honors Program
“Dit collegejaar heb ik de kans gekregen om deel te nemen aan het
Outreaching Honors Program van Tilburg University. Dat is echt een
mooie kans. Ik heb veel nieuwe contacten gelegd met erg gepassioneerde
mensen, kennis gemaakt met inspirerende en waardevolle projecten en
bovenal veel geleerd. Ik waardeer het zeer dat het universiteitsfonds deze
kans biedt aan geïnteresseerde studenten en ik zou het dan ook aan
iedereen aanraden.”
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Masteropleiding Marketing Analytics
Met een beurs van het universiteitsfonds behaalde Taufiq zijn masterdiploma Marke
ting Analytics.”Ik wil mijn dank betuigen aan de donateurs die mijn studie hebben
gerealiseerd. Zonder deze steun zou het voor mij moeilijk zijn om mijn master
opleiding aan Tilburg University te volgen. Ik wil ook alle medewerkers bedanken voor
het warme welkom en de goede hulp vanaf het eerste moment dat ik in Tilburg
aankwam en tijdens mijn studie. De afronding van mijn studie aan Tilburg University
was een van de meest bijzondere mijlpalen in mijn leven.”

15
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Betere behandelresultaten voor jonge kankerpatienten met app
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Prikangst? Daar is een app voor

Belcampagne

Belcampagne		

€ 20.000

€ 22.500

Adolescenten en jongvolwassenen met kanker bevinden zich in een ontwikkelingsfase van hun leven: een studie
afronden, een eerste baan krijgen, een huis kopen, een gezin stichten. De langetermijneffecten en de behandeling van
kanker kunnen het bereiken van deze ontwikkelingsmijlpalen verstoren. Dit project richt zich op het verminderen van
symptomen van de ziekte en het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze adolescenten en jongvolwassenen.
Studies hebben aangetoond dat online symptoommonitoring een groot positief effect kan hebben op de kwaliteit van
leven. Het kan onder andere leiden tot minder ernstige symptomen, kortere duur van de symptomen en minder
ziekenhuisopnames. Dit onderzoek creëert een symptoombewakingsapp, beschikbaar voor elke kankerpatiënt die er
gebruik van wil maken.

Het vaccineren tegen COVID-19 in Nederland is in het tweede kwartaal van 2021 in volle gang. Voor velen een
opluchting, maar naar schatting heeft minstens 35% van alle mensen prikangst. Dr. Elisabeth Huis in ‘t Veld ontwik
kelde een game-app op basis van haar onderzoek, waarmee met warmtebeelden van het gezicht voorspeld kan
worden of iemand flauwvalt. Het idee is dat mensen de game downloaden en spelen vlak voor de prik, in de wacht
kamer, om stress weg te nemen. Het algoritme houdt tijdens het spelen van de game in de gaten of er signalen van
angst of flauwvallen zijn, op basis van wat het via de selfiecamera meet in je gezicht, zoals bleek worden. Door dit
spel te spelen vóór het prikken, zijn mensen rustiger bij de prik zelf. Dit is de basis van de start-up AINAR, dat ook
werd gesteund door Sanquin en Iqonic, de ‘ondernemershub’ van Tilburg University.

Marienburg Campus Fonds

Student and Knowledge Exchange

€ 500.000		

€ 0		

€ 27.000

€ 6.309

In 2019 is het Mariënburg Campus Fonds opgericht als Fonds op Naam binnen het universiteitsfonds. Dit fonds
ondersteunt internationale studenten die het talent maar niet de middelen hebben om aan JADS te studeren. Het
fonds zet de traditie van leren en kennis doorgeven door dat de zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef
zijn begonnen in 1825. In 2020 hebben 3 studentes uit Mexico, Dominicaanse Republiek en India een beurs
ontvangen. Een vierde student heeft een beurs toegekend gekregen, maar kon nog niet starten in verband met de
maatregelen.

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. Eerdere edities vonden plaats in Zimbabwe, maar
gezien de instabiele politieke situatie in het land werd ditmaal uitgeweken naar Zuid-Afrika. Eind januari 2020 reisden
6 studenten van Tilburg University af naar Potchefstroom in Zuid-Afrika. Daar volgenden ze samen met 18 studenten
van de andere universiteiten een programma met interactieve lessen rondom het thema Business & Human Rights.

Sophia Ruiz, 27, Mexico

Franc Beekmans, alumnus en donateur

Master in Data Science and Entrepreneurship, JADS
“Ik heb ervoor gekozen me te specialiseren in data science vanwege mijn interesse in
het oplossen van complexe problemen door middel van cijfers, op manieren die zowel
creatief als innovatief zijn. Dankzij deze beurs heb ik kennis kunnen maken met de
nieuwste technologische trends in data science. Dit heeft me geholpen mijn kennis en
horizon te verbreden. Mijn belangrijkste ambitie is het creëren van wereldwijde
toegankelijkheid tot onderwijs voor iedereen, waar dan ook. Ik geloof dat het
programma van deze master mij de vaardigheden en tools geeft om dit te bereiken.“
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Beursstudent George Y. Sharpe (Liberia) werd uitgenodigd voor de
kerst door alumnus Franc Beekmans en zijn familie. “Ons idee om
een buitenlandse student aan de kersttafel uit te nodigen had een
eenvoudig uitgangspunt. Wij stelden ons voor dat een aantal van hen
wellicht alleen zou zijn. Wij dachten dat de coronacrisis hen zou
belemmeren om naar huis te gaan om kerst te vieren. Het bieden van
gastvrijheid met wat gezelligheid, een lunch en diner is dan een
eenvoudige oplossing. De uitnodiging kreeg een hartverwarmende
opvolging en bood veel meer. Zo’n uitnodiging brengt mensen bij elkaar, draagt bij aan de opleiding van een buiten
landse student en leidt tot een mooi contact. Wij gunnen dat iedereen.”

17
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Het jaar 2020 had een primeur voor het universiteitsfonds met het allereerste onderzoek dat volledig mogelijk is
gemaakt door donateurs. Dit onderzoek van professor Conny Rijken werd mogelijk doordat Stichting Universiteitsfonds Tilburg € 55.000,- beschikbaar heeft gesteld.

Blinde vlek tijdens
de reis van vluchtelingen
€ 2.500

€ 55.000

Tweeledig onderzoek
Het onderzoek ‘Data science for humanitarian innova
tion’ bestaat uit twee delen. Het eerste deel is onderzoek
naar kinderarbeid onder Syrische vluchtelingen in Turkije.
Rijken is inmiddels met dit deel gestart, samen met
professor Hein Fleuren en gespecialiseerd marktonder
zoeker Upinion. “Vluchtelingen zijn ontzettend lastig te
bereiken. Je weet niet waar ze zich bevinden of het is
gevaarlijk om met ze te praten. Nu, tijdens de COVIDpandemie, is het helemaal ingewikkeld. Upinion bouwt
digitale community’s onder deze vluchtelingen. Via social
media zoals WhatsApp en Facebook zijn ze met hen in
contact. Wij gebruiken dit netwerk en de applicatie die
Upinion heeft ontwikkeld om mensen te bevragen.”

Conny Rijken is professor in Human Trafficking and Globalization. Wat
haar bezighoudt, is victimigratie. “Oftewel mensen die slachtoffer
worden tijdens hun vlucht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensenhandel,
uitbuiting, marteling, afpersing, opsluiting en kinderarbeid. Ik wil meer
bewustwording creëren voor de trauma’s die zij doormaken. En ik wil
dat het beleid er vervolgens rekening mee houdt.”
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NGO’s zien een toename van kinderarbeid onder
Syrische vluchtelingen in Turkije. “Via een vragenlijst
bevragen we ouders hoeveel kinderen hun huishouden
bevat, of zij werken, en zo ja; in welke sector, wat zij
verdienen en wat voor- en nadelen zijn. Ik verwacht niet
dat ouders via deze weg toegeven dat kinderen in de
prostitutie zitten, maar aan de hand van de data kunnen
we wel andere conclusies trekken. Upinion verzamelt de
data voor ons. Samen met een junior onderzoeker van
Tilburg University analyseren we de data en vervolgens
verzorg ik de vertaling naar de conclusies.” Rijken heeft
de vragenlijsten, de toestemming van de ethische
commissie en het contract met Upinion voor waarborging van de AVG inmiddels geregeld. Ze verwacht
halverwege 2021 haar onderzoeksresultaten te publiceren.

West-Afrikaanse vluchtelingen
Het tweede deel van het onderzoek dat vanuit Stichting
Universiteitsfonds Tilburg wordt gefinancierd, is dat naar

West-Afrikaanse vluchtelingen. Binnenkort start Rijken
met een verkenning welke vluchtelingen uit welke landen
ze het beste kan betrekken. “We willen vijfhonderd
mensen vragen wat zij meemaken tijdens hun vlucht,
zodat we een beeld krijgen van de route die ze afleggen
en de mogelijke traumatische ervaringen onderweg. In
een periode van bijvoorbeeld een jaar, maar korter kan
ook, bevragen wij hen drie keer. De digitale methode
maakt het mogelijk dit te doen, want als ze verder reizen,
raken we het contact niet kwijt.”

Routes in beeld
Al eerder deed Rijken samen met Fleuren onderzoek naar
hoe mensen buiten vluchtelingenkampen leven in
Griekenland. Een assistent in opleiding onderzoekt
momenteel de migratie vanuit Nigeria met dank aan
financiering vanuit de NWO. Samen met forensisch
psycholoog Mario Braakman wil Rijken daarnaast onder
zoek doen naar victimigration en trauma’s van status
houders in Nederland. Hoe gaan we met hen om en wat
kan er beter? Daarvoor is een projectvoorstel ingediend.
Specifiek is dit onderzoek gericht op Syriërs en Irakezen.
“Want dan hebben we alle routes in beeld.”

Victimigratie
Rijken is al vanaf het begin van haar carrière geïnteres
seerd in victimigratie. Haar fascinatie voor het onder
werp startte toen ze eind jaren 90 bij de IND werkte.
“Daar ontdekte ik dat Koerdische Irakezen naar Neder
land kwamen met dezelfde reisverhalen. Er moest een
organisatie achter zitten en ik wilde weten hoe die in
elkaar zat. Het gebeurt nog steeds. Het is hoog tijd om
die blinde vlek een beetje kleiner te maken.”
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HAVE A SEAT
In 2020 was het op de campus van Tilburg University angstvallig stil, haast een surrealistisch beeld.
Ook de grootste collegezaal van het onderwijs- en zelfstudiecentrum CUBE stond vaak leeg. Toch
‘zitten’ er elke dag 270 alumni en vrienden van de universiteit in de grootste collegezaal van de
campus. Zij hebben een stoel geadopteerd via het Have a Seat beurzenprogramma, een mooi initiatief
dat donateurs met de campus verbindt. Met hun donatie bieden ze talentvolle studenten letterlijk een
steuntje in de rug. Hun stoel geeft de volgende generatie studenten een zitplaats.
Wanneer je een stoel adopteert, komt er een bordje met je naam op de stoel. Er is zelfs de mogelijk
heid om hier nog een quote aan toe te voegen. Via de website www.tilburguniversity.edu/haveaseat
kunnen de studenten ook nog eens 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.

Aantal nieuwe adopties:
• 20 stoelen geadopteerd 2020
Beurzen in 2020:
• 5 topsport beurzen: € 2.368
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BELCAMPAGNE

Samen maken we
het verschil
Sinds 2009 organiseren we jaarlijks in samenwerking met Tilburg University belcampagnes. Een groep
enthousiaste studenten van de universiteit benadert alumni op persoonlijke wijze. Er vinden ontzettend
veel leuke gesprekken plaats, variërend van ‘geeft die hoogleraar nog altijd van die leuke colleges?’
tot ‘dan kom je toch bij mij stagelopen!’. Tijdens de belcampagne vragen we alumni ook ieder jaar
om bij te dragen aan het jaarfonds. Het netwerk van alumni vormt daarmee de levensader van het
universiteitsfonds. Donaties groot en klein hebben samen een geweldige impact, met de steun kunnen
wij beurzen en projecten verwezenlijken.
De belcampagnes in 2020 waren in veel opzichten anders dan eerdere belcampagnes. De start van de
eerste belcampagne was in dezelfde periode dat COVID-19 voor het eerst in Nederland geconstateerd
werd. Een snel veranderende situatie, lockdownmaatregelen en veel onzekerheid waren redenen om
de belcampagne vroegtijdig te stoppen. Studenten die werkzaam waren tijdens deze belcampagne zijn
daarna ingezet om te ondersteunen bij de corona helpdesk van de universiteit. De tweede belcampagne
vond vanuit huis plaats. Veilig bellend vanuit hun eigen (studenten)huis hebben de studenten vele
alumni gesproken. Alle steun die we hebben ontvangen, is hartverwarmend. Tijdens de belcampagnes
is in totaal €121.163 toegezegd. Vanuit het jaarfonds is er in 2020 €123.652 uitgekeerd aan projecten en
beursstudenten.

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

Vrije stoelen						
Geadopteerde stoelen
Geadopteerde stoelen in 2020

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

20

02-03-2020 t/m 10-03-2020
576
114
€ 16.234

26-10-2020 t/m 21-11-2020
1380
472
€ 104.929
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ACTIVITEITEN IN 2020

Vrienden van Cobbenhagen Lecture
2020 begon met de vierde editie van de Vrienden van Cobbenhagen Lecture.
Ditmaal verzorgd door Harvard professor Edward Glaeser. Zijn lezing over
The Pros and Cons of Urbanization bracht Vrienden van Cobbenhagen,
alumni, medewerkers en studenten samen op de campus. Nadat Glaeser een
internationale blik op urbanisatie wierp, zoomed alumnus en wethouder van
Gemeente Tilburg Berend de Vries in op de stad van zijn Alma Mater. Gedu
rende vier jaar (2017-2020) nodigen de Vrienden van Cobbenhagen in samen
werking met Tilburg University Society jaarlijks een internationaal bekende
hoogleraar uit om een visie te geven op actuele ontwikkelingen in de maat
schappij. Hiermee leveren ze een actieve bijdrage aan de internationale oriën
tatie 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

Digipubquiz
In het voorjaar van 2020 was de campus leeg, maar creëerde Tilburg
University toch en evenement om elkaar te ontmoeten. Online uiteraard.
Tijdens de Digipubquiz in april namen alumni, medewerkers en studenten
het tegen elkaar op. Onder leiding van alumnus Jerre Maas en co-host
hoogleraar arbeidsrecht Ton Wilthagen gingen de deelnemers de strijd aan
met elkaar wie het meeste wist over Tilburg University. Na afloop werd ook
nog het Corona Noodfonds onder de aandacht gebracht en werden deelne
mers gewezen op de mogelijkheid daaraan te doneren. Na deze succes
volle editie volgde ook nog een tweede digipubquiz in november.

Webinarserie
Doordat het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk was elkaar te
ontmoeten en kennis te delen op de universiteit, organiseerden we in juni en
juli een reeks webinars. Zo’n 300 alumni namen deel aan deze Knowledge
Series. Verschillende hoogleraren en onderzoekers deelden hun inzichten en
lieten alumni kennismaken met de meest uiteenlopende onderwerpen. Zo
liet in de eerste sessie prof. Hein Fleuren liet zien hoe het #ZeroHungerLab
bijdraagt in tijden van corona. De webinars waren gratis, maar we vroegen
de deelnemers om een vrijwillige bijdrage aan het Corona Noodfonds. Met
het resultaat, ruim 900 euro aan donaties, konden we nog meer studenten
helpen die door de coronacrisis in financiële nood verkeerden.
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Online Coach Café
Coach café staat voor ontmoeten, inspireren en het delen van kennis. Tijdens
Coach Café delen alumni die al wat verder zijn in hun carrière hun ervaringen
vanuit allerlei perspectieven met jonge alumni. Tilburg University organi
seerde in september samen met de Vrienden van Cobbenhagen een online
editie van het Coach Café. Sophie den Hartog van Fresh Habits deelde tips
om zo productief en stressvrij mogelijk te werken. De deelnemers gingen
vervolgens met elkaar in gesprek over het thema work-life balance.

Dies Natalis
Op donderdag 19 november vierde Tilburg University haar 93ste Dies
Natalis met een online bijeenkomst. Daarvoor waren ook donateurs uitge
nodigd. Het thema van deze Dies Natalis was Transition in Academia. Daar
naast stond ook stond de transitie van het rectoraat centraal. We namen
afscheid van professor Klaas Sijtsma als vertrekkend Rector Magnificus en
verwelkomenden professor Wim van de Donk, die de functie van Rector
Magnificus aanvaarde. Professor Jantine Schuit werd benoemd tot viceRector Magnificus. De keynote werd gegeven door professor Bart Berden,
bestuursvoorzitter van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis en voorzitter
van het Regionaal Overleg Acute Zorg.

Thanks for Giving
Eenmaal per jaar bedankt het universiteitsfonds trouwe donateurs met een
lunch of diner. Dan is er alle ruimte om onderzoekers en beursstudenten te
ontmoeten. Vanwege de maatregelen werd het een online evenement met
een vraag en antwoordsessie met Prof. dr. Wim van de Donk, die net een
maand daarvoor was aangetreden als nieuwe rector van Tilburg University.
De dertien deelnemers konden onder leiding van Piet van Ierland in gesprek
met de rector en konden kort kennismaken met Outreaching student Tony
Waugh. Een mooie bijkomstigheid was er nu ook deelnemers konden
aansluiten die in het buitenland wonen. Voor een volgende editie had
Prof. dr. Wim van de Donk ook een mooie uitnodiging voor de deelnemers:
“Tilburg is een stad die bruist en zindert. Het is heel mooi aan het worden kan
ik u zeggen. En daarom wil ik graag dat als we elkaar weer ontmoeten we dan
niet op onze mooie campus afspreken, maar ook weer eens samen die stad
gaan bekijken. “
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DONATIES 2020

JAARREKENING 2020

Fondsen

KERNCIJFERS
2020

2019

2018

2017

2016

Ontvangen donaties

€

1.343.641

€

810.538

€

348.407

€

400.119

€

394.282

Uitgekeerde donaties

€

359.989

€

286.404

€

424.383

€

251.969

€

515.077

Bankkosten

€

1.416

€

1.162

€

1.104

€

998

€

991

Reserve

€

1.962.638

€

980.402

€

457.430

€

534.506

€

387.354

BALANS PER 31-12-2020 (na resultaatbestemming, alle bedragen in €)
Activa
Liquide middelen
Totaal activa

Passiva
Algemene reserve
Totaal passiva

31-12-2020

31-12-2019

1.962.638
1.962.638

980.402
980.402

31-12-2020

31-12-2019

1.962.638
1.962.638

980.402
980.402

EXPLOITATIEREKENING 2020 (alle bedragen in €)
Baten
Ontvangen donaties

Totaal baten

Donaties

Uitkeringen

Annual Fund

€

171.525

€

123.652

Have a Seat

€

10.259

€

2.368

Fonds op Naam Mariënburg Campus

€

0

€

27.000

Fonds op Naam Vrouwen van Bethanië

€

1.050.000

€

0

Major Giving Ongeoormerkt

€

32.250

€

0

Major Giving Bachelor Vluchtelingen

€

5.000

€

10.000

Major Giving Data Science

€

2.500

€

55.000

Major Giving Zero Hunger Lab

€

0

€

15.000

Major Giving Maatschappelijke Start-ups

€

4.000

€

0

Major Giving Beursstudenten

€

5.000

€

0

Outreaching Honors Program

€

10.310

€

64.106

Stichting Professor Cobbenhagen Fonds

€

0

€

32.000

Professors for Development

€

225

€

0

Tilburg Africa Exchange Program

€

0

€

6.309

Overige projecten

€

52.572

€

24.554

Totaal

€

1.343.641

€

359.989

2020

2019

1.343.641
1.343.641

810.538
810.538

359.989
1.416
361.405

286.404
1.162
287.566

wensen. De criteria zijn te vinden op de website van het
universiteitsfonds.

982.236

522.972

OVERIGE LASTEN

Lasten
Uitgekeerde donaties
Overige lasten

Totaal lasten
Exploitatieresultaat

In 2020 bedroegen de overige lasten van het universi
teitsfonds €1.416. Dit betreft enkel bank- en transactie
kosten van betalingsverkeer.

binnengekomen. De uitkeringen vanuit dit fonds
starten in 2021 en zullen gespreid over maximaal 10
jaren plaatsvinden.
Het positieve exploitatieresultaat 2020 wordt toege
voegd aan de algemene reserve van het universiteits
fonds en daarbinnen geoormerkt per fonds.

GRONDSLAGEN
TOELICHTING JAARREKENING
De Stichting Universiteitsfonds Tilburg is opgenomen
in de geconsolideerde jaarrekening 2020 van Tilburg
University. Voor de uitvoering van de werkzaamheden
voor het UF 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.

ONTVANGEN DONATIES (BATEN)
De baten van het universiteitsfonds bedroegen in 2020
€1.343.641.
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EXPLOITATIERESULTAAT
De donaties van het universiteitsfonds bestaan uit:
• erfenissen en schenkingen;
• andere donaties, giften en begunstigingen;
• subsidies;
• sponsorgelden;
• alle andere wettig verkregen geldmiddelen.

UITGEKEERDE DONATIES (LASTEN)
In 2020 is in totaal €359.989 uitgekeerd aan of ten
behoeve van Tilburg University, haar onderzoekers en
studenten, waarbij de toekenning plaatsvindt in lijn
met door het universiteitsfondsbestuur vastgestelde
criteria en in lijn met eventueel door donateurs geuite

De geldstromen van het universiteitsfonds zijn
verdeeld over een aantal fondsen. Ontvangen en uitge
keerde donaties worden gealloceerd aan deze fondsen.
Een toelichting op de financiele stromen per afzonder
lijk fonds is opgenomen in dit jaarverslag.
Een groot deel van de donaties wordt toegezegd over
meerdere jaren. Ook de uitkeringen aan de projecten
kunnen worden verspreid over meerdere jaren. In
2020 is aanzienlijk meer ontvangen dan uitgekeerd.
Dit resulteert in een positief exploitatieresultaat. Het
positieve resultaat over 2020 is toe te schrijven aan
het nieuwe Fonds op Naam Vrouwen van Bethanië.
Deze donatie is als eenmalige storting eind 2020

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde. De baten en lasten zijn opgenomen op basis
van het kasstelsel.

BEOORDELINGSOPDRACHT
In opdracht van het universiteitsfonds heeft van Boekel
accountants uit Tilburg een beoordelingsopdracht
uitgevoerd op de jaarrekening 2020. Op grond van deze
beoordeling hebben zij geen reden te veronderstellen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de
grootte en samenstelling van het vermogen van Stich
ting Universiteitsfonds Tilburg per 31 december 2020
en van het resultaat over 2020 in overeenstemming
met de door de stichting gehanteerde grondslagen.
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FINANCIËLE TOELICHTING
Binnen de Stichting Universiteitsfonds Tilburg worden de ontvangen en uitgekeerde financiële
middelen beheerd via een aantal afzonderlijke projecten. Hieronder zijn in het kort per
afzonderlijk fonds de financiële stromen in 2020 toegelicht. Het universiteitsfonds heeft één
algemene reserve. Binnen deze reserve wordt geoormerkt wat er beschikbaar is per project.

TILBURG UNIVERSITY ANNUAL FUND &
BELCAMPAGNES
In 2020 is €171.525 aan donaties ontvangen in dit fonds.
Dit is inclusief het in 2020 ontvangen deel van meerja
rige giften van eerdere belcampagnes. In 2020 is vanuit
dit fonds €123.652 uitgekeerd aan projecten en aan
beurzen voor studenten. Niet alle binnenkomende
donaties zijn aldus uitgekeerd. Dit heeft te maken met
een gebrek aan toestroom van beursstudenten. Vanwege
de coronacrisis zijn er minder studenten komen
studeren die gebruik hebben gemaakt van een Alumni
Scholarship. Wel heeft in 2020 een projectaanvraagronde
plaatsgevonden. In totaal zijn hierin zeven aanvragen
gehonoreerd die de komende jaren €163.942 zullen
ontvangen. Het positieve resultaat zal worden toege
voegd aan de algemene reserve. Meer informatie over
deze projecte kunt u lezen op pagina 12 tot en met 15.

stoel, diverse fellowships en trainingen voor theologie
docenten aan de Tilburg School of Catholic Theology.

MAJOR GIVING ONGEOORMERKT
In 2020 is €32.250 ongeoormerkt gedoneerd aan de
Major Giving projecten. Met deze donaties en onge
oormerkte donaties uit eerdere jaren is dit jaar een
aantal Major Giving Projecten gefinancierd. Deze
projecten worden hieronder benoemd. Het positieve
resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

MAJOR GIVING PRE-BACHELOR VLUCHTELINGEN

MAJOR GIVING MAATSCHAPPELIJKE
START-UPS

TILBURG AFRICA STUDENT & KNOWLEDGE
EXCHANGE PROGRAM

Ondernemerschap is een van de impact thema’s van
Tilburg University. Onder het label IQONIC vertegen
woordigt en ondersteunt Tilburg University alle
aspecten van ondernemerschap. Zij helpen onze
studenten, alumni, academici en medewerkers hun
ondernemende mindset verder te ontwikkelen, zodat
zij een verschil kunnen maken in de maatschappij.
Stichting Universiteitsfonds Tilburg wil deze maat
schappelijke ondernemers helpen met het succesvol
starten van hun idee of bedrijf. Start-ups uit onze
community die het verdienen succesvol te zijn, omdat
ze impact maken in de maatschappij.

In 2020 zijn er geen donaties ontvangen. Er is €6.309
uitgekeerd. Dit bedrag is gebruikt voor het financieren
van een Winterschool in Zimbabwe.

MAJOR GIVING BEURSSTUDENTEN
In 2020 is er €5.000 aan donaties ontvangen voor
studentenbeurzen. Er zijn in 2020 geen uitkeringen
gedaan. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan
de algemene reserve.

OUTREACHING HONORS PROGAM

In 2020 is €5.000 aan donaties ontvangen. Er is
€10.000 uitgekeerd ter ondersteuning van het PreBachelor programma. Het negatieve resultaat wordt
opgevangen door de algemene reserve, specifiek vanuit
de ongeoormerkte giften voor Major Giving Projecten.

Dit programma heeft in 2020 €10.310 aan donaties
ontvangen. Er is in 2020 €64.106 uitgekeerd ter onder
steuning van het programma. In 2020 en daaropvol
gende jaren zal de opgebouwde algemene reserve bij
het universiteitsfonds worden ingezet voor de finan
ciering van het programma.

MAJOR GIVING DATA SCIENCE VOOR
HUMANITAIRE INNOVATIE

STICHTING PROFESSOR COBBENHAGEN
FONDS

In 2020 is €2.500 aan donaties ontvangen. Er is in
2020 een uitkering gedaan van €55.000. Met deze
donatie wordt deels een onderzoek naar victimisatie
tijdens migratie in Noordwest Afrika gefinancierd.
Het negatieve resultaat wordt opgevangen door de
algemene reserve, specifiek vanuit de ongeoormerkte
giften voor Major Giving Projecten. Met deze uitkering is het eerste onderzoeksproject dat geheel is
gefinancierd door het universiteitsfonds een feit.

Stichting Universiteitsfonds Tilburg ontvangt geen
donaties meer vanuit de Stichting Professor Cobben
hagen. Vanuit de reserve is in 2020 €32.000 uitgekeerd
aan Development & Alumni Relations van Tilburg
University ter financiering van haar brede alumni activi
teiten. Dit bedrag is gebruikt voor de Cobbenhagen
Lecture en voor het Online Magazine voor alumni.

HAVE A SEAT
In 2020 is €10.259 aan donaties ontvangen. Er is €2.368
uitgekeerd aan vijf topsportbeurzen voor studenten
van Tilburg University. Ook voor dit fonds geldt dat
vanwege de coronacrisis er minder is uitgekeerd dan
normaal aan beursstudenten. Het positieve resultaat
zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

MARIËNBURG CAMPUS FONDS
In 2020 zijn er in totaal vier beurzen voor totaal
€27.000 uitgekeerd uit dit Fonds op Naam. Ook hier
geldt dat er vanwege de coronacrisis minder beurs
studenten naar Nederland zijn gekomen.

ZERO HUNGER LAB
VROUWEN VAN BETHANIË FONDS
In 2020 heeft dit nieuwe Fonds op Naam de volledige
meerjarige donatie van €1.050.000 in een eenmalige
storting ontvangen. Het totale bedrag zal vanaf 2021
geleidelijk over een maximale periode van 10 jaar worden
uitgekeerd aan de vestiging van een bijzondere leer
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In 2020 zijn er geen specifieke donaties ontvangen
voor het Zero Hunger Lab. Er is in 2020 €15.000
uitgekeerd ter ondersteuning van het Zero Hunger
Lab. Het negatieve resultaat wordt opgevangen door
de algemene reserve, specifiek vanuit de ongeoor
merkte giften voor Major Giving Projecten.

In 2014 en 2015 zijn de donaties van Stichting Professor
Cobbenhagen niet volledig uitgekeerd, waardoor een
algemene reserve in het fonds is ontstaan. Deze reserve
zal in de komende jaren worden uitgenut.

PROFESSORS FOR DEVELOPMENT
In 2020 is €225 ontvangen aan donaties. In 2020 zijn
er geen uitkeringen gedaan. Het positieve resultaat
van zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

OVERIGE PROJECTEN
In 2016 is een aantal restposten binnen de stichting
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 wordt aangewend voor projecten die een
kortdurend en ad-hoc karakter hebben. Ook in 2020
zijn er donaties aan het fonds ‘Overige projecten’
toegevoegd en zijn er uit dit fonds subsidies verstrekt.
• De afdeling Library & IT Services van Tilburg
University heeft oude hardware verkocht en de
opbrengst ter waarde van €8.750 gedoneerd aan
het universiteitsfonds. Deze donatie is toege
voegd aan het fonds ‘Overige projecten’.
• Het universiteitsfonds heeft een donatie
ontvangen van €30.181 van de afdeling Facility
Services van Tilburg University. Dit betreft een
restsaldo van chipkaarten van studenten. Na
implementatie van een nieuw chipsysteem is dit
overgebleven. Er is gecommuniceerd met
studenten dat het overgebleven saldo aan een
goed doel zal worden gedoneerd. Dat is het univer
siteitsfonds geworden. Er is afgesproken dat deze
donatie ten goede zal komen aan student gerela
teerde doelen zoals bijvoorbeeld beurzen.
• Om studenten te ondersteunen tijdens de corona
crisis heeft het universiteitsfonds het Corona
Noodfonds opgericht in 2020. Voor dit fonds is
€12.549 opgehaald in 2020. Met deze donaties
zijn 49 Corona Noodfonds beurzen voor €23.812
uitgekeerd aan 47 studenten die in financiële
moeilijkheden zijn gekomen. Het bedrag is aange
vuld uit vrijgemaakte reserves voor dit doel.
• Er is een bijdrage gedaan van €742 aan een confe
rentie georganiseerd door studenten.
• Het universiteitsfonds heeft enkele kleine dona
ties ontvangen voor totaal €1.092
Het positieve resultaat van de geoormerkte donaties
zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.
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DONATEURS 2020

Hilke Cuylenborg-Elemans

Thijs Drouen

Andre Frietman

Bert Groenewegen

Bert Daemen

Marcel Duckers

Jaqueline Frijters

Pierre Groetelaars

Robbert Daggelders

Piet Duffhues

Joyce Froger

Johanna Gröne

DANKZIJ DE STEUN VAN ONZE DONATEURS IN 2020 HEBBEN WE VELE STUDENTEN, ONDERZOEKERS EN

Susan van Dalen

Mike Duijn

Michiel von der Fuhr

Arie de Groot

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

Sven Dallau

Anton van Duijnhoven

Rianne Gabrielse

Dirk de Groot

WE DAT NIET KUNNEN DOEN. DANK U WEL!

Ayrin van Dal-Peters

Paul van Duijnhoven

Ronald Garretsen

Gabriel de Groot

Ruud van Dam

Geert Duijsters

Sebastiaan Geene

Iris de Groot

Ryan van der Aa

Koen Becking

René Bont

Victor de Bruin

Kim Damen

Marlie van Dun

Ivo van Geenen

Carpe Vita

Bart van Aalst

Stephan Beekhuijsen

Rosalie de Bont

Jan Bruineman

Leon Debije

Pam Dupont

Henk van Gemert

Joyce Groothuijzen

Frits Aarts

Almer de Beer

Peter van der Boom

Roger de Bruyckere

Jos Deckers

Sandra Dupree-van der Ham

Sabine van Gent

Marc Gruben

Edward van Acht

Eveline de Beer

Gerard van den Boomen

Dominiek Buckers

Tanja Deden

Romyr Duran Durán

Willem van Genugten

Bas Gruijters

Ron Adelaar

Bob van Beers

Xander Bordeaux

Lex Buddingh

Sander den Dekker

Morales

Sanne Gerdingh

Gerard de Grutter

Jan Adriaanse

Pieter van Beers

Henry van der Borg

Alex Buijsman

Bart Delnoije

Filip Dusée

Ronald Gerits

Sonja Guikers

Joep van den Aker

Frank de Beijer

Irmgard Borghouts-van de

Ronald Buijsse

Mehmet Faruk Demircioglu

Hans van Duuren

Rob Gerlings

Kim Guldenmundt-van

Marion van den Aker

Remco Beijer

Pas

Jos Buijvoets

Joost Derks

Paul van der Eerden

Jeroen Gerrits

Lammeren

Rob van den Aker

Barbara van Benthem

Egon Borghuis

Margo Buitenhuis

mr. R.T. Derksen

Astrid van Eeten

Lucian Gerritsen

Pia Gutierrez Zarate

Maarten Akerboom

Jutting

Bas van den Born

Paul Burghouts

Liselotte Dessauvagie

Matthijs Egelie

Roger Gerritzen

Ray Haack

Bianca van Akkermans

Ronald van Berchum

B.F.M. Bos

Sadia Butt

David Dick

Lidwien Eggermont

Maurice Gevers

Eelco Haaring

Lennart Alberts

Huib Berendschot

Anneke van den Bosch

Jacqueline Buurkes

Wim Dictus

Sylvester Eijffinger

Miriam Gianotten

Eric Haase

Bert Alink

Joost van den Berg

Steffen Bosch

Melissa Buyens

Han Diebels

Jaap-Wil Eijkenduijn

Ruth Giebels

Ivo Habets

Piet Allaart

Lucas van den Bergh

Simone Bosma

Rini Buys

Marieke Dieden

Simeon van Eijl

Maurice de Gier

Marjon Habets

Alumnivereniging VAPT

Hugo van Berkel

Gert-Jan Bosman

Melchor Cabezas Bono

Jos Dielemans

Adrianus van den Eijnden

Silvia Giesberts

Paul Hagenaars

Martijn Antzoulatos

Tim Berkelaar

Michel Boukens

Manon van Caem

Ruud Diender

Michel van Eijs

E.M. Gijsbers

Haykush Hakobyan

Angélique Appels

Paul Berkelmans

Menno Bouma

Joris de Caluwé

Hans Dieteren

Linda van Ekeren

Paul Gijsen

Harrie Hamers

Jaap Appels

Frank Berkers

Corné Bouman

Herman Camphuis

Colette van Dijck

Heleen Elbert

Gerard Gilissen

Harry Handels

Patrick Ariëns

Kristel Berkhof

Inge Bouts

Paula Camps

Dicky van Dijk

Cristel Elias

Jennifer Gillett

Lieke Hanegraaf

Annemarie van Asseldonk

Ron Berndsen

Martien Bouwmans

Sann Carriere

Joost van Dijk

Walter van den Elsen

Marjo van Ginneken

P.H.M. Hangx

Oscar van Asselt

Peggy Bessems

Wim Braams

Elke van Cassel

Koos van Dijken

Wilko Elsinga

Mara van Gisbergen

Pascal van den Hark

Wim van Assenbergh

Harro Beusker

Annette van Bragt

Hans Ceelaert

Douwe Dijkstra

Net van den Elzen

Raymond Godding

Wieke Hart

Meindert Attema

Hans Bierens

Peter van Bragt

Joanne Chan

Enrico Dijkstra

SCEX.nl

Inge Godthelp-Teunissen

Nick Hartman

Tim van der Avoird

Marie-France Bindels

Bob van den Brand

Tipo Chaudry

Paul Dijkstra

Hans van Engelen

Toby de Goede

Jeannette den Hartog

Giel Baaij

Jeanette Blaauw

Janna Brans

Jan-Michiel Cillessen

Sanne Dikkenberg

Jan Engelen

Alexander de Goeij

Peter Harts

Ria Baars

Roel Bleize

Marijn Brans

Peter Claessen

Evert-Jan van der Doe

Tom Erkens

Henry de Goeij

Hans Hase

Dennis Baas

Ritchie de Blieck

Dennis van Breemen

Nigel Claus

Jurgen Doens

Angelique van Erp

Henk van Gogh

Johan van Hasselt

Iwan Bacchus

Vilmar Bliekendaal

Ruud Brekelmans

Piet Hein Clijsen

Jean Dols

Jos van Erp

Niels de Gooijer

Jeroen Haverslag

Rosalia van Baest

John Blokvoort

Claire Brentjens

Tenar de Cock

Petra Domburg

Daan van den Eshof

Bert Goos

Roger van Heck

Janine Bakker

Jacqueline Blom

Marc Bressers

Herman Coenen

Duco van Dongen

Liesbeth van den Essen-Cox

Anne-Marie de Gouw

Stefan Heesakkers

Wim Barbe

Wies Blom

Victor Breugem

Mignon Coenen

Fleur van Dongen

Jesse Essens

Frank van der Gouw

Marcel van Heeswijk

Remko ten Barge

Sandra Blom-Broekema

Thirza Brinkhoff-Reesink

Gabie Conradi

Bart Donkers

Josje Evers-Brouwer

Henry Goverde

Anneke von Heijden

Didier Barrois

Kristian van Bockel

Frans Broeders

Angela Coppelmans

Eef Dooren

Jolijn Faber

A.M.M. de Graaf

Isabelle van der Heijden

Luuk Barten

Yvonne Boer

Jacques van den Broek

Ad Coppens

Koen van Doorn

Marijn Feddes

Liedewij de Graaf

Janneke van der Heijden

Stefan Bary

Vincent van den Bogaart

Joyce van den Broek

Peter Coppens

Michiel van Dorst

Jacqueline Feenstra

Michael Grannetia

Marlie van der Heijden

Fons Basten

Niko Böhnert

Arnold Broenink

Jeffrey Coremans

Melle Dotinga

Rene Ferrier

Gio de Greef

Theo van der Heijden

John Bastiaansen

Antoine de Bok

Frank Brouwer

Maurice Craemers

Thomas van Dreumel

Kees van Fessem

Stan de Greef

Thom van der Heijden

Joris Baten

Felice Bok

Marlotte Brouwers

Coen Cransveld

Bert Driessen

Omid Feyli

Theo Gremmen

Tim van der Heijden

Kicky van Bavel

Remko Bokkers

R.C. Brouwers

Mirko Creijghton

Maurice Driessen

Lineke Flinkenflogel

Dianne Griep

Bernd Heijnen

Yuri van Bavel

Saskia van Bon

Bart de Bruijn

Ingeborg Cuppers

Imke den Drijver

Jurgen Freijzer

Claartje van der Grinten

Robert Heines

Toine van Beckhoven

Frank Bongers

Ronald de Bruijn

Jos Custers

Jan Drissen

Christiaan Fresen

Pieter Groenenboom

Geneviève van Helden
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* Enkel donateurs vermeld die toestemming hebben gegeven voor publicatie van hun naam.
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John Heller

Michael de Hue

Dorien Kalkman

Etienne Kramer

Frank Lony

Leon Mertens

Andries Nouwens

Petra Ploeg

Walter van Helvoirt

Hans van Huet

Niek op den Kamp

Caspar Kramers

Arjen Looijen

Henk van de Merwe

Dimitri Nouws

Renée van der Ploeg

Ad van Helvoort

Bram van Huijgevoort

Joeri Kapteijns

Wilfred Krens

Paul Looman

Dion Meuwissen

Sjaak Nouwt

Dennis van der Pluijm

Norbert van den Hemel

Ilona Huijs

Marc Karremans

Wouter Krikhaar

Cees van Loon

Gon Mevis

Nicolette Nuijs

Dennis van de Pol

Maarten Hendriks

Rene Hultermans

Astrid Kelderman

Guido van der Kroef

Marie-Louise van Loon

Kitty Miao

Peter van Nunen

Edward van de Pol

Martijn Hengeveld

Annette Hurkmans

Peter Kemp

Maarten van der Kruijff

Ronald van Loon

Sjoerd Michels

Marc van Oers

Jan van der Pol

Laura Henst

Margot Icking

Andy van Kempen

Harm Kuijpers

Jeanne de Loos

Coert Michielsen

Wibo van Ommeren

Marcella Polis

Piet-Hein van Herk

Maria Ijzermans

Erik van Kempen

Harrie Kuijpers

Raúl López

Gerlinde Mikolik

Roos Oomen

Eduard Ponds

Carlijn Hermans

Moniek Ijzermans

Jan Kemps

Carine Kuijten

Bert de Lorijn

Peter Mimmel

Hetty Oomens

Matthijs Poorthuis

Jos Hermans

Stephan Jacobs

Bert van den Kerkhof

Karin de Kuiper

Marko Lotens

Gerard Mimpen

Serge Oonincx

Denise Poot

Joyce Hermes

Roshni Jaddoe

Eduard Kerkhof

Maaike Kuiper

Anton Louwinger

Viola Mistrate Haarhuis

Micha van den Oord

Gerard Popelier

Eugène Hermsen

Friederike van der Jagt - Vink

Marijn van de Kerkhof

Richard van Laak

Ellen Lueb

Esther Mohammed Hosseini

Cindy van Oorschot

Marleen Portengen

Edith Hertog

Marcel Jakobsen

Stef van Kessel

Pieter Laan

Sander Luijsterburg

Tessa Molenaar

Erwin van Oosten

Norbert Pot

Arie van den Heuvel

André Jansen

Bob Kessels

Laurens ‘t Lam

Gaby Lutgens

Sander Mols

Karlijn Oosterbaan

Tjerk Prince

Bertwin van den Heuvel

Jan Jansen

Guy Kessels

Alex Lambregts

Henk Maas

Twan Mommersteeg

Raïscha O’Prinsen

Zwier van Puijenbroek

Henk van den Heuvel

Jorien Jansen

Lennart Kessels

Wilbert Lammers

Michiel Maas

John Monsewije

Kaz van Orsouw

Larissa Put

Maurice Heuvelmans

Patrick Jansen

Rob Kiffen

Mart Landman

Wil Maas

Bas Monster

Bart van Osch

Tim van der Putten

Linda van den Heuvel-Robijn

Tim Jansen

Gerard de Kinderen

Bart Landolt

Nellie van der Made

Martijn van Montfort

Fons Otten

Paul Quadakkers

Mies Hezemans

Arnoud Janssen

Raymond Klaasen

Jos van Lange

Igor Madzura

Roland de Moor

Rob Otten

Martijn Quicken

Ed Hilterman

Frans Janssen

Jan Klein

Lidwien van Langen

Rafik Majiti

Mark van de Moosdijk

Ronald den Ouden

Mark Raaphorst

Hans van Hoeij

H.J.M. Janssen

Jenna Kleingeld

Auke Langhout

Shi Yee Man

Anita Mulder

Wilma den Ouden

Tim Raats

Paul Hoeijmans

Michiel Janssen

Paul Kleppe

Astrid Lansbergen

Henri Mandemaker

Zwanet Mulder

Bart van Overveld

Hakky Raijmakers

Aniek Hoeijmans-Verhoeven

Niek Janssen

Bert Klijs

Jan Laschet

Robbert Manders

Berry Mulders

Estee Paaijmans

Pieter Rambags

Marco Hoeks

Steffie Janssen

Jan Klinckenberg

Roel Latuheru

Andriana Marian

Dirk-Jan Mulders

Jos Paffen

Kim Rambelje

Freek Hoeksema

Lian Jaspers

Linda van Klink

Martin Laurijssen

Monique Marquenie

Joep Munnichs

Philip van Pallandt

Aarthi Randjietsingh

Eric Hoepelman

Margo Jenniskens-Janssen

Marco van Klink

Tamara Lauw

Marcel Martens

Frans Mutsaers

Pedro Papen

Marlies van Randwijk

Bert Hoeven

Jan Joanknecht

Ton van de Klok

Michiel de Leeuw

Nieke Martens

Patricia Nacinovic

Joanne Parinussa

Joop Ras

Elise Hofhuis

Pieter Jolen

Melloney van der Knaap

Bob van Leeuwen

Saskia Martens

Marijke Nagelkerke

Gert-Jan Pasman

Gerben van Ravenstein

Edwin Hofma

Arjan de Jong

Frederique Knoet

Hilde van Leeuwen

Piet Massuger

Geeta Nanda

Menno de Pater

AD Jurist

Paul Hofman

Christel de Jong

Math Knollmuller

Karel Leget

Sven Mathijssen

Sander Naus

Edwin Peeters

Jocelyn Rebbens

Jos Hofs

Frank de Jong

Tjeerd Knoop

Olaf Leurs

René Matser

Anne-Marie van Neer

Michiel Peeters

Tim Reeskens

José Hogenkamp

Fred de Jong

Emile Knops

Sabine van Leussen

Marion McCormack-Huij

Mark Nelemans

Peter Pennartz

Leendert van Reeuwijk

Tycho Holleman

Jessica de Jong

Suzelle Koeken

Marc Lhoest

bregts

Ton Nelissen

Olaf van der Pennen

Sjon Reijers

Houke Holswilder

Leendert de Jong

Rosalien Koemans

Angélique Liebens

Harry Medema

Marieke Neve

Arjen Peters

Sander Reijners

Pascal van Hombergh

Lieke de Jong

Peter Koen

Hans-Georg van Liempd

Jan-Willem van der Meere

Hedvig Niehoff

Dirk Peters

Marc Reina Tortosa

Jan Hommen

Pieter de Jong

Wilfred Koerse

Frans van Liempt

Thomas Meeùs

Bas Nielander

Frederik Peters

Gilbert Relou

Martin Hommersom

Ronald de Jong

Urschi van der Koetje

Ronald Lievens

Okke Meeuwes

Laura Niemeijer

Geert-Jan Peters

Jan Renkema

Hannie van Hooff

Vincent de Jong

Jan de Kok

Peter van Limpt

Marcel Meeuwessen

Wim Nieuwenhuis

Hanne Peters-Albers

Anouk Rennen

Henk van Hooft

Ferenc Jongejan

Leon de Kok

Harry van der Linden

Marc Meeuwis

Pieter Nieuwint

Hans Pfennings

Myrthe Rensen

Bob Hoogendoorn

Margreet Jonkers

Jan de Koning

Marcel van der Linden

Maarten Meewis

Joachim Nieuwland

Frank Philippart

Nico Rensing

Thijs Hoonings

Boudewijn Joosen

Martijn Koning

Menno van der Linden

Lex Meijdam

Joos Nijtmans

Thijs Pieters

Karim Ressang

Huguette Hoorens

Paul Joosten

Hans Konings

Ton van der Linden

Irma Meijer

Ton Nilsen

Arjen Pijfers

Arjan Reubzaet

Bart Hoorn

Roos Joosten

Marieke de Kort

Victor van der Linden

Marijn Meijers

Doortje Ninck Blok

Mark Pijlman

Ben Reuling

Irene van Horrik

Derk Jordaan

Petra Koselka

Werner Lindhout

Wim Meijers

Marc Nohlmanns

Jan Pijnenborg

Hans Reusch

Areana Hortensius-van de

Pim Jörg

Wessel Kouw

Martin Linssen

Omer Melikoglu

Marloes van Noorloos

Pawel Piotrowski

Oscar Reuvers

Wardt

Remco Jorna

Maartje Kouwenberg

Paul Linssen

Suzanne van Melis

Christine van Noort

René Plaisier

Gerard Riemen

Olav Houben

Kiril Kalev

Bart van Kraaij

Tim van Lith

Petra Mergaerts

Marjolein van Noort

Lonneke van der Plas

Sven van de Riet

Rob Houben

Carla Kalkhoven

Bert Kramer

Sujata Loetawan

René van Merrienboer

Patriek Nouwen

Rob van de Plas

Elbert Rigter
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Corry van Rijckevorsel-Maas

Johan Scheerhoorn

Roger Somers

Monique Thijssen

Anke Verbraak

Edwin Visser

Cristian Weststeijn

Jasper Woeltjes

Arie Rijkers

Patrick Scheers

Patty Sondagh

Geurt Thomas

Christel Vereijken

Esther Visser-van der

Adriaan Weterings

Loes van der Wolf

Loes Rijksen

Rob Scheffer

Arno Souren

Joep Thomassen

Koen Verhaag

Zanden

Theo Weterings

Cor Wouters

Christel van Rijsewijk

Luc Scheidel

Joanna Spek

Karianne Tieleman

Marga Verhagen

Ton Vloet

Bas Wetzelaer

Geert van der Wulp

Erik van Rijswick

Theo Schelfhout

Astrid Spierings

Han Tijnagel

P.A.M. Verhagen

Barry ter Voert

Vincent Wiegerinck

Carol Xiaohui Ye

Roel van Rijswijk

Maurice Schellekens

Daniëlle Spierings

Leks Tijsse Klasen

Jozef Verheggen

Jo Vogten

Camiel Wieme

Mya Thway Yee

Frans van Rijthoven

Willy van Schellings-Bok

Etienne Spits

Mick Timmermans

Bart Verheijden

René Voogt

Joost Wiesman

Mao-Fa Yeh

Ineke Robbe-Ansems

Chantal de Schepper

Rob Spitters

Dagmar Timmers

Ivo Verheijden

Jochem Vos

John van Wijck

Jan Roel Zaadnoordijk

Coby Roelofs

Jordy Scheringa

Marijn Sponselee

Helen Timmers

Renate Verheijen

Money for Value

Rogier van Wijk

Sebastiaan van Zaanen

Bert van Roermund

Arold Schers

Hans Staaijen

Isabel Timmers

Eric Verhelst

Gavin Vree

Stefan van Wijk

Arjen Zandstra

Jan van Roessel

Annelies Schipper

Bernard Staarink

Pauline Timmers

Jan Verleisdonk

Irmo Vreeburg

Henk Wijnen

Matthijs van Zanten

David Rogozinski

Sander Schippers

Stephanie Staats

Aimée van Tol

Sabine Vermeltfoort

Metteke de Vries-Kolman

Hans van den Wijngaard

Marjolein Zeebregts

Max Roodenburg

Theo Schmit

Johan Staes

Ana Tolentino

Marc Vermeulen

Vanessa Vrijken

Per van der Wijst

Anton van Zeeland

Gerrit van Rooij

Herman Schoenmakers

Loes Stam

Selcuk Topcu

Marieke Vermeulen

Miranda Vroon-van Vugt

Dorothe Wilbers

Katie de Zeeuw

Peter de Rooij

Stephanie Schoenmakers

Christian Staupe

Simone Torremans

Mark Vermeulen

Joop Vruggink

Mirtle Wildeboer

Roel Zeevat

Joop van Rooijen

Riette ten Scholten Linde

Christiaan ter Steege

Jan-Willem Traas

Remco Vermeulen

Thijs van Vugt

Wouter van den Wildenberg

Kristel Zegers

Hein Rooijmans

Ilse Scholtes

Peter-Jan van Steenbergen

Godelieve Trimbos

Bart Vernooij

Teun Vugts

Veronika Wilking

Margot van Zeist

Jos Rooijmans

Casper Schouten

Erik Steenwelle

Piet Trommelen

Martijn Veron

Geert-Jan Waasdorp

Arno Willems

Daniel Zevenbergen

Tilmar Roosjen

Mariël van Schravendijk

Willem Jan Stegeman

Stephanie Tromp

Vincent Verouden

Wouter Wachtels van den

Frank Willems

Hans van Zitteren

Tom van Roosmalen

Peter Schreurs

Erik van Stek

Liande Troost

Johan Versaevel

Berg

Wilbert Willems

Edwin van Zoelen

Marjolein Roovers

Frank Schrijvers

Mark Sterke

Marjan Truijen

Jurjen Verschoor

Coen van Wagenberg

Yorick Willems

Thijs van Zoest

J.C.M. van Rooyen

Arjen Schuitemaker

J.J.M. Stevens

Marcel van Tuijl

Annette Verschuren

Dirk Wasser

Robert Willemse

Jos Zonnenberg

Marco van Roozendaal

Roelie Schuring

Roel van Stokkom

Peter Tuijtelaars

Romana Verstraeten

Harry Wasseveld

Monique Willemsen

Willem van Zuijlen

Menno Roozendaal

Moniek Segeren

Hans Stolte

Osen Figan Tuncer

Martijn Verwijs

Gea de Weerd

Eddy Wilting

Jacqueline van Zutphen

Tjitske Roselaar

Rene Severens

Rob Stovers

Mariëtte Turkenburg

Wendy de Vet

Wouter de Weert

John Wings

Frank-Jan van Zutven

Rogier van Rosmalen

Dorien Sijm

Rob van Straaten

Mustafa Uriakhel

Joost de Veth

Jacco Weijers

Suzanne de Winkel

Marga Zwanenburg

Marie-Cecile Rossen

Ineke Sijtsma

Patrick Straetemans

Cees de Valk

Paul Veugelers

Douwe van der Werf

Loes Winsemius

Sven de Zwart

Jean-Pierre Ruijs

Reiny van Silfhout

Straetegis B.V.

Artem Vdovenko

Inge van Vijfeijken

Jan-Willem Werker

Arend Wissink

NCOD

Dmitry Silov

Dorothé Straver

Eva Veeneman

Marjon Vinck

Mascha Werner-Hoeks

Derk-Jan de Wit

Kim de Ruiter

Ingrid Sinot

Jos Streppel

Annemarie ter Veer

Carlijn Vis

Danielle Westenenk

Marcel de Wit

Linda Ruiters

Gerard Sipkens

Hans Strijbosch

Marco Veerman

Arend Rutgers

Stijn Sips

Luc Swaab

Mark Vegter

Marion Rutgers

Ivona Skultétyová

Miriam Swaans

Anke ten Velde

Lambert Rutges

Joost Slabbekoorn

Lotte Swart

Toon van der Velden

Michel Rutte

Gerda Slagter

Els Sweeney-Bindels

Ada van der Velden-Wester

Francis Ruygt

Susanne Slenders

André van Swelm

velt

Irfan Sabotic

Tessa van der Sluis

Ron Swens

Carla van Veldhoven-Schel

Jos Sanders

Kim Smeekens

Rob Swinkels

lings

Tiny Sanders

Margaux Smeets

Patrick Tack

Michelle te Veldhuis

Harvey Sandriman

Oscar Smeets

Roland Takken

Ron te Veldhuis

P.L. van de Sandt

Remco Smith

Patrick Tax

Fleur Veltkamp

Jolande Sap

Harold Smits

Annelies Teelen

Johan van de Ven

Barkin Saritas

Monique Smits

Janneke Tegels

Kirsten van de Ven

Eric Sas

Peter Smits

Carel ten Teije

L.R.J.M. van de Ven

Michel Savelkoul

René Smolders

Stan Theunissen

Ruud van de Ven

Ton Schakel

Joost Smulders

Patricia Theuws

Martin Vendel

Gijs van Schalkwijk

Corrielle Sneep

Wim Thewissen

Irene van der Venne

Wouter Scheepens

Jan Snijders

Rene Thielen

Bjorn van Venrooij
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We hebben deze namenlijst zorgvuldig samengesteld.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen via universiteitsfonds@tilburguniversity.edu
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PERSOONLIJK ADVIES OF MEER INFORMATIE?
HEEFT U VRAGEN OVER STICHTING UNIVERSITEITSFONDS TILBURG, ONS WERK, DE FISCALE VOORDELEN VAN
DONEREN, EEN NALATENSCHAP, FONDS OP NAAM OF HOE WIJ HET GELD VAN UW DONATIE BESTEDEN?
NEEM DAN CONTACT MET ONS OP. WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD.

Michelle te Veldhuis, teamleider Fondsenwerving
013-4662649
m.teveldhuis@tilburguniversity.edu

Areana Hortensius, relatiemanager
013-4664163
a.a.hortensius@tilburguniversity.edu

Freek Hoeksema, fondsenwerver belcampagnes
013-4668733
f.hoeksema@tilburguniversity.edu

Peter van der Wijngaart, secretaris
013-4668918
universiteitsfonds@tilburguniversity.edu

VOLG ONS OP LINKEDIN

COLOFON
Dit is een uitgave van Stichting Universiteitsfonds Tilburg.

Benieuwd naar de impact van uw donatie? Sluit aan bij onze LinkedIngroep.
Daar plaatsen we regelmatig berichten op, bijvoorbeeld over hoe het onze
beursstudenten vergaat.

Interviews: Development & Alumni Relations Office en
Melinde Bussemakers
Redactie: Development & Alumni Relations, Tilburg University
Design en productie: Studio | powered by Canon
Fotografie: Maurice van den Bosch, Muhammad Zuhud Fatah,
Pablo Martin Pereyra, Jack Tummers, Beeldveld,
Wilfiried Scholtes, Michael Heine, Gerdien Wolthaus Paauw

MEI 2021
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