
Stichting Universiteitsfonds Tilburg zoekt bestuursleden 

 

Over de stichting 

Stichting Universiteitsfonds Tilburg slaat een brug tussen universiteit en maatschappij voor initiatieven 

die steun nodig hebben en waarin de overheidsfinanciering niet (geheel) voorziet. Wij werven 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 universiteitsfonds 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.  

 

Over het bestuur 

Het bestuur bepaalt de strategie van het universiteitsfonds, zorgt voor een onafhankelijk en zorgvuldig 

beheer van de fondsen en is verantwoordelijk voor het werven van middelen. Het bestuur delegeert al 

haar taken ter uitvoering aan de directeur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg, tevens hoofd van de 

afdeling Development and Alumni Relations (DARO) bij Tilburg University. Het bestuur functioneert als 

een bestuur op afstand. De focus van bestuursleden ligt op strategie, eventueel initiëren dan wel 

begeleiden van (nieuwe) initiatieven van de afdeling DARO, als ook monitoring en borgen van juridische 

en financiële processen. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Per september 2020 zijn we op zoek naar drie nieuwe bestuursleden. 

 

Dit is wie wij zoeken 

Wij zijn op zoek naar een bevlogen alumnus of alumna van Tilburg University. We zoeken iemand die 

zich wil inzetten om de maatschappij een stuk beter en mooier te maken door middel van onderwijs en 

wetenschap. Iemand die zijn of haar Alma Mater een warm hart toedraagt en ruime interesse heeft in 

de wereld van Tilburg University. Een goed bestuurslid heeft ook interesse in flantropie en is bereid zich 

daar (verder) in te verdiepen. Indien nodig via sessies vergoed door Tilburg University. Daarnaast draagt 

hij of zij actief bij aan het creëren van een community van betrokken donateurs. 

 

Dit is wat wij vragen 

Van alle bestuursleden verwachten we dat ze bij de vergaderingen aanwezig zijn en die goed 

voorbereiden. Onder andere door het lezen van beleidsstukken en (eenvoudige) financiële rapportages. 

Van bestuursleden verwachten wij daarnaast dat zij hun uiterste best doen bij de bijeenkomsten met 

(potentiële) donateurs te zijn en daar de missie van Stichting Universiteitsfonds Tilburg uit te dragen. Als 

bestuurslid verdiept u zich in de inhoud van de projecten van het universiteitsfonds en bent u in staat 

deze kort toe te lichten. 

 

Tijdsbeslag van bestuursleden omvat voorbereiding en opvolging van: 

 Maximaal 4 bestuursvergaderingen per jaar, inclusief voorbereiding en follow up.  



 Tot maximaal 4 commissievergaderingen.  

 Tot maximaal 4 evenementen van het universiteitsfonds.  

 Fondsenwervende/ambassadeur activiteiten op continue basis 

 Helpen bij het ontsluiten van een netwerk van potentiële donateurs.  

 Nu of in de toekomst specifieke taken overnemen van andere bestuursleden (secretaris, 

penningmeester, voorzitter). 

 

Solliciteren 

Heeft u interesse in de functie als bestuurslid? Laat het ons dan uiterlijk weten voor 1 augustus 2020. 

Dat kan door een e-mail te sturen naar universiteitsfonds@tilburguniversity.edu. Voegt u daarbij de 

volgende documenten toe: 

 

1. Een motivatiebrief. Deze mag maximaal 400 woorden bevatten en moet in PDF format zijn. 

2. Uw cv  (ook in PDF format) 

 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over het universiteitsfonds ga naar: www.tilburguniversity.edu/universiteitsfonds 

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen 

  

Areana Hortensius, fondsenwerver 

a.a.hortensius@tilburguniversity.edu of 013- 4664163. 
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