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1. Inleiding 
 
De Stichting Professor Cobbenhagen (SPC), ontstaan uit de Tilburgse Academische 
Economische Kring (TAEK), is van oudsher de reünistenvereniging van Tilburg 
University. De naamgever, prof.dr. M.J.H. Cobbenhagen, was de eerste hoogleraar van 
de Economische Hogeschool, de verre voorloper van de universiteit. Met een vereniging 
van Tilburgse afgestudeerden stonden hem twee doelen voor ogen. Enerzijds moest de 
Alma Mater een permanente voedingsbodem blijven voor haar afgestudeerden, 
anderzijds moesten studenten profijt kunnen hebben van de praktijkervaringen van 
diezelfde alumni. 
 

2. Doel  
 
Missie/doel 
Artikel 2 van de statuten bepaalt dat de doelstelling van SPC is:  
het bevorderen van wetenschappelijke arbeid en het onderhouden/bevorderen van 
contacten tussen afgestudeerden van de Tilburg University onderling en met Tilburg 
University.  
 
Beoogde doelgroep  
De doelgroep betreft alle afgestudeerden van Tilburg University en andere personen die 
zich nauw verbonden voelen met Tilburg University.  
 
Uitgangspunten en kernbeginselen  
De Stichting Professor Cobbenhagen heeft geen winstoogmerk. Alle inkomsten in de 
vorm van donaties door de afgestudeerden die lid zijn van de kring van Vrienden van 
Cobbenhagen worden aangewend voor enerzijds het organiseren van activiteiten voor 
de kring van Vrienden van Cobbenhagen en anderzijds geschonken aan de Stichting 
Universiteitsfonds Tilburg. 
 

3. Werkzaamheden  
 
Strategie en realisatie van het doel 
De Stichting Professor Cobbenhagen organiseert bijeenkomsten van hoge kwaliteit voor 
alumni van Tilburg University die lid zijn van de kring van Vrienden van Cobbenhagen. 
Alumni doen jaarlijks een donatie van substantiële omvang om dergelijke bijeenkomsten 
bij te mogen wonen. 
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De donaties worden voor een aanmerkelijk deel (historisch zo’n 50 procent) aangewend 
om schenkingen te doen aan de Stichting Universiteitsfonds Tilburg. 
 
Projecten en/of schenkingen 
De Stichting Professor Cobbenhagen ondersteunt Tilburg University in het alumnibeleid 
en alumni activiteiten van Tilburg University. 
 
Richtlijnen voor vinden en beoordelen van projecten 

De Stichting Professor Cobbenhagen heeft het College van Bestuur van Tilburg 
University verzocht om een voorstel te doen voor één of meer projecten voor de 
besteding van deze jaarlijkse gift. Het voorstel vanuit het College van bestuur is 
vooralsnog om de gift ten goede te laten komen aan de ontwikkeling van het 
alumnibeleid en –activiteiten van Tilburg University. 
 

4. Organisatiestructuur  
 
Op bestuurlijk niveau 
Het bestuur van de Stichting Professor Cobbenhagen bestaat uit: 

● Drs. O.J.F. Coene - voorzitter 
● Dr. M.P. van der Avoird - secretaris 
● Mr. M.M. Swinkels - penningmeester 
● Dr. P.B.E. Vermeulen - lid 
● Mr. M.H.G. Habets - lid 
● Drs. J.A.M.J. van den Berg - Jansen  - lid 
● Dr. K.M. Becking - lid namens het College van Bestuur van Tilburg University 

 
Op uitvoerend niveau 

Het bestuur treedt ook als uitvoerder op. Er is geen aparte directie voor de uitvoering. 
Ondersteuning bij de uitvoering vindt plaats vanuit de afdeling Alumni Relations and 
Development van Tilburg University. 
 

5. Financiering en schenkingsbudget 
 
Beleid voor vermogensopbouw en plan voor financiële duurzaamheid  
Van het voor beleggingsdoeleinden beschikbaar vermogen wordt ten minste € 150.000,- 
risicovrij belegd in vastrentende obligaties en/of bankbrieven. Dit bedrag wordt door het 
bestuur van de Stichting Professor Cobbenhagen als een ‘continuïteitsreserve’ 
beschouwd teneinde drie jaar lang de minimaal noodzakelijk geachte activiteiten te 
kunnen uitvoeren. Het overige vermogen mag risicodragend worden belegd. 
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Bestedingsbeleid  
Er wordt financiële steun verleend  aan docenten, afgestudeerden en studenten aan 
deze Universiteit die zich aan zodanige arbeid wijden, alsmede aan instituties van deze 
Universiteit of aan die instituties, die met deze Universiteit in een bepaalde relatie staan 
en het bevorderen van boven omschreven wetenschappelijke arbeid ten doel hebben; 
 
Verwacht jaarlijks budget voor schenkingen  
Tussen € 75.000,- en € 100.000,- 
 
Kostenstructuur van de instelling 

De Stichting Professor Cobbenhagen heeft geen vaste kosten. De variabele kosten 
bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor fundraising. 
 

6. Vermogensbeheer 
 
De wijze waarop uw ANBI over het vermogen kan beschikken 
Het vermogen wordt belegd in spaargelden bij verschillende banken. 
 
Balans en samenhang tussen schenkingsstrategie en vermogensopbouw 
De balans bestaat voor 3/4 uit eigen vermogen dat aangehouden wordt om langjarig aan 
de voorgenomen verplichtingen te kunnen voldoen. 
 
Vermogensbeheer 
Het vermogen wordt risicovrij belegd en daar wordt jaarlijks een jaarrekening van 
opgemaakt die door accountant Ernst & Young wordt beoordeeld. In de 
bestuursvergadering wordt telkens een update gegeven van de stand van zaken. 
  
 


