Stichting Professor Cobbenhagen

Jaarverslag 2016

Stichting Professor Cobbenhagen • Jaarverslag 2016

Op de linkerpagina’s is in woord en beeld een overzicht opgenomen van de activiteiten die voor de Vrienden van Cobbenhagen
in 2016 georganiseerd zijn. De kring van Vrienden van Cobbenhagen faciliteert kleine en grotere hoogwaardige kennis- en
netwerkbijeenkomsten in een warme en exclusieve ambiance. De verbinding tussen jongere en oudere Vrienden opent nieuwe
deuren en revitaliseert slapende contacten uit het verleden!

Woensdag 2 maart 2016
Boardroom meeting bij Collegium Augustinianum Gaesdonck met Peter Broeders
Net over de grens bij Boxmeer trad Vriend Peter Broeders als gastheer op. Hij is directeur van het Collegium
Augustinianum Gaesdonck, een instituut van devotie, waardengedreven onderwijs en opvoeding, en gedisciplineerde
toewijding. Het instituut is middelbare school èn internaat. Deelnemers aan de boardroom meeting namen kennis
van de historie van het internaat en de uitdagingen die er liggen. De aanwezige Vrienden droegen na afloop van de
presentatie verschillende suggesties aan om de aantrekkelijkheid van de instelling te vergroten, zowel voor ouders en
leerlingen als voor andere gebruikers.

Donderdag 21 april 2016
Voorjaarsbijeenkomst Vrienden van Cobbenhagen in Twente
Verrijking. Dat is het woord waarmee de Voorjaarsbijeenkomst het beste kan worden getypeerd. Vriend Arnold Broenink
ontving ons in zijn rol als site controller bij Urenco in Almelo. Urenco Group is de grootste aanbieder van licht verrijkt
uranium bestemd voor kerncentrales. Ad Louter, managing director van Urenco, verzorgde een inleiding en in groepjes
konden we met eigen ogen zien hoe de verrijking van uranium in zijn werk gaat.
Op de Universiteit Twente werden we welkom geheten door Mirjam Bult-Spiering, vicevoorzitter van het College van
Bestuur. Biomedisch technoloog Loes Segerink en Marianne Boenink van het departement Filosofie van de universiteit
verzorgden boeiende inleidingen over de mogelijkheden van techniek en de ethische vraagstukken die daarbij komen
kijken. De dag werd afgesloten met een rijke maaltijd in sterrenetablissement Bloemenbeek in De Lutte.
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1. Inleiding en verantwoording
Dit is het jaarverslag 2016 van de Stichting Professor Cobbenhagen (SPC). 2016 was wederom een jaar waarin we
vele grotere en kleinere activiteiten georganiseerd hebben voor de Vrienden van Cobbenhagen. Ook werd halverwege
het jaar de Vrienden van Cobbenhagen App gelanceerd. De band tussen de Stichting Professor Cobbenhagen en het
Outreaching Honours Program van Tilburg University was ook in 2016 nauw. Van al deze activiteiten die vanuit de SPC
in 2016 hebben plaatsgevonden wordt verslag gedaan.
In de samenstelling van het bestuur van de SPC hebben zich in 2016 twee wijzigingen voorgedaan. Begin 2016 werd
Friederike van der Jagt lid van het SPC-bestuur. Patrick Vermeulen nam per september 2016 afscheid. Hij werd begin
2017 opgevolgd door Pieter van Beurden.
Voor de realisatie van haar plannen is de SPC sterk afhankelijk van de betrokkenheid en medewerking van velen.
Met name het College van Bestuur (CvB) en afdeling Development and Alumni Relations van Tilburg University zijn
belangrijke partners van de stichting. Laatstgenoemde afdeling is ook belangrijk voor de ondersteuning van de SPC
en de Vrienden van Cobbenhagen. Verder onderhoudt de SPC met de overige Tilburgse alumniverenigingen en de
faculteiten van de universiteit warme banden.
We nodigen iedereen uit tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen naar aanleiding van dit verslag.
Ook ideeën en suggesties die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de SPC in het algemeen en de Vrienden van
Cobbenhagen in het bijzonder zijn uiteraard van harte welkom. Met name jongere Vrienden van Cobbenhagen worden
uitgenodigd van zich te laten horen en hun wensen kenbaar te maken.
De opzet van dit jaarverslag is als volgt. De vele activiteiten die de Stichting Professor Cobbenhagen organiseert voor de
Vrienden van Cobbenhagen hebben een prominente plek in dit jaarverslag en wel op de linkerpagina’s. Daar is in woord
en beeld een verslag opgenomen van deze activiteiten. Op de rechterpagina’s is het ‘formele’ jaarverslag te vinden.

Tilburg, september 2017

Namens het SPC-bestuur,
dr. M.P. van der Avoird,
secretaris
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Donderdag 26 mei 2017
Boardroom meeting bij CSU met Vriend John van Hoof
CSU: een schoonmaakonderneming, maar bovenal een familiebedrijf. Sinds 1968 uitgegroeid tot een van de grootste
schoonmaakondernemingen van het land, met dertig vestigingen, ruim 12.500 medewerkers en een omzet van
meer dan 250 miljoen euro. Sinds september 2012 is Vriend John van Hoof voorzitter van de Raad van Bestuur. Het
hoofdkantoor is gevestigd in Uden in een gloednieuw gebouw. Op donderdag 26 mei werden 25 Vrienden, waaronder
zijn afstudeerbegeleider en Vriend Piet Duff hues, verwelkomd voor een ‘kijkje in de keuken’.

Juni 2016
Uitgave van het Cobbenhagen Magazine
De voorjaarsuitgave van het Vriendenblad met daarin een verslag van de Vriendendag in Twente, verslagen van de
boardroom meetings bij het Collegium Augustinianum Gaesdonck en bij CSU. En natuurlijk vele pagina’s gevuld met de
rubriek Personalia, waarin alle nieuwtjes van en voor de Vrienden van Cobbenhagen.

Augustus 2016
Lancering van de Vrienden van Cobbenhagen App
Zowel voor Android-toestellen als iPhones is er nu de Vrienden van Cobbenhagen App om op een makkelijke manier de
contactgegevens van andere Vrienden te vinden of op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de Vrienden van
Cobbenhagen.
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2. Algemeen
2.1. Ontstaan
Al sinds 1934 bestaat een vereniging van afgestudeerden, de Tilburgse Academische Economische Kring (T.A.E.K.). In
1979 is de Stichting Professor Cobbenhagenfonds-T.A.E.K. ontstaan door het samengaan van de T.A.E.K. en de Stichting
Professor Cobbenhagenfonds. Bij notariële akte d.d. 5 maart 1992 is de naam van de stichting veranderd in Stichting
Professor Cobbenhagenfonds. De SPC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. S 095603.
De statuten van de SPC zijn per 26 april 1999 bij notariële akte gewijzigd. De oude naam ‘Stichting Professor
Cobbenhagenfonds’ is hierbij formeel gewijzigd in ‘Stichting Professor Cobbenhagen’. Waar SPC voorheen fungeerde
als koepel voor de andere alumniverenigingen, is dit sinds 2005 niet meer het geval. Wel is de Stichting betrokken bij
brainstormsessies die vanuit het College van Bestuur georganiseerd worden om input op te halen ten aanzien van het
alumnibeleid van de universiteit.

2.2. Doelstelling
Artikel 2 van de statuten bepaalt, kort gezegd, dat de doelstelling van de SPC is: het bevorderen van wetenschappelijke
arbeid en het onderhouden/bevorderen van contacten tussen afgestudeerden van de UvT onderling en met de UvT.
Sinds 2005 richt de Stichting zich in het bijzonder op de verdere ontwikkeling van de Vrienden van Cobbenhagen. Voor
de komende jaren zijn de volgende speerpunten geformuleerd:
• Meer inhoud geven aan de netwerkfunctie: het aanhalen van oude en bestaande banden en het leggen van nieuwe
contacten met succesvolle alumni van Tilburg University.
• Uitbreiding en verbreding van de Vrienden van Cobbenhagen tot een betekenisvol eigentijds business netwerk.
• Meer aandacht voor diversiteit én verjonging.
• Ondersteuning van de universiteit door middel van financiële steun en support aan het Outreaching Honors
Program.

2.3 Bestuurssamenstelling
Het bestuur was in 2016 als volgt samengesteld:
Drs. O.J. F. (Oswald) Coene – voorzitter
Dr. M.P. (Tim) van der Avoird – secretaris
Drs. P.J.M. (Piet-Hein) Roorda – penningmeester
Dr. P.B.E. (Patrick) Vermeulen - lid (tot 1 september 2016)
Mr. M.H.G. (Marjon) Habets - lid
Drs. J.A.M.J. (Joba) van den Berg-Jansen – lid
Mr. F.C. (Friederike) van der Jagt (vanaf 23 februari 2016)
Dr. K.M. (Koen) Becking - lid (namens het CvB van Tilburg University)
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Donderdag 8 september 2016
Cobbenhagen Golftoernooi op de Kennemer Golf en Countryclub in Zandvoort
Op een zonnige dag betrad een dozijn Vrienden de Kennemer Golf en Countryclub in Zandvoort voor de Cobbenhagengolfdag, georganiseerd door Vriend Dolf Huijgers. “De baan was grandioos, de rough gruwelijk.” De dag werd
afgesloten met een een gezellig diner.

Donderdag 29 september 2016
Bezoek aan Philips Healthcare Best bij Vriend Louis van den Bogaard
Een select gezelschap Vrienden kreeg op 29 september de kans om een kijkje te nemen in de fabriek van Philips
in Best. In het Customer Visitor Center kregen de bezoekers inzicht in de ontwikkeling van Philps van traditioneel
elektronicaconcern naar een bedrijf dat zich volledig richt op gezondheid. Na het bedrijfsbezoek vond er een borrel en
diner plaats bij Radio Royaal, gevestigd in een voormalig energiehuis van Philips op Strijp-S.
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2.4. Positionering
Sinds 2005 is de SPC, in overleg met het CvB en de toenmalige TVA, gegroeid naar een nieuwe eigen rol. De
verantwoordelijkheid voor het alumnibeleid is veel nadrukkelijker gelegd bij de faculteiten, waarmee de verenigingen
middels een koepelvereniging of faculteitsvereniging verbonden zijn. De SPC ziet haar rol voor wat betreft het algemene
alumnibeleid vooral als adviseur van het CvB en als klankbord van de facultaire alumnikoepels. Daarnaast richt de
SPC zich met name op de verdere ontwikkeling van de Vrienden van Cobbenhagen in lijn met de doelstelling van de
stichting (zie paragraaf 2.2).

2.5. Financiën
Belangrijkste inkomstenbron voor de Stichting Professor Cobbenhagen zijn de bijdragen van de Vrienden van
Cobbenhagen. Daarnaast kent de Stichting donateurs: mensen die aan de SPC jaarlijks een schenking doen van een
bedrag, dat door het bestuur is vastgesteld op ten minste € 35. De hoogte van de Vriendenbijdrage bedraagt € 500. Het
bedrag van € 500 brengt tot uitdrukking dat men niet zo maar een alumnus is, maar dat de relatie en gevoelswaarde
met de UvT van dien aard zijn dan men bereid is daar jaarlijks dit bedrag voor te doneren. Daarnaast komt in de
bijdrage ook een stuk ‘exclusiviteit’ tot uitdrukking: men kan deelnemen aan activiteiten van een zeer hoogstaand
niveau. Voor partners van Vrienden geldt een gereduceerd tarief. Voor jonge Vrienden is in de loop van 2015 een
instaptarief geïntroduceerd ter hoogte van de helft van de reguliere bijdrage. Een jonge Vriend kan maximaal 5 jaar
gebruik maken van dit tarief of totdat de persoon in kwestie de leeftijd van 35 bereikt heeft.
Op basis van ervaring weten we dat ongeveer de helft van de betaalde bijdrage opgaat aan kosten voor de
Vriendenactiviteiten. Door het bestuur is in 2010 besloten dat de SPC een jaarlijkse gift zal doen aan Tilburg University.
Uitgangspunt bij de hoogte van de donatie is 50% van de ontvangen donaties van de Vrienden van Cobbenhagen. De
gift komt ten goede aan het Universiteitsfonds. Met de opbrengsten droeg het Universiteitsfonds in 2016 onder meer
bij aan het alumnibeleid en in het bijzonder aan het Outreaching Honors programma. Financieel en in natura: de
donateurs en alumni van Tilburg University dragen de universiteit een warm hart toe!
Eind 2016 kende de SPC 25 donateurs (waarvan zeventien ten behoeve van het Outreaching programma en acht
reguliere donateurs) en 272 Vrienden van Cobbenhagen. Met de komst van de facultaire afgestudeerdenverenigingen
is SPC gestopt met het werven van ‘klassieke’ donateurs. Werving van nieuwe Vrienden heeft in 2016 plaats gevonden
door middel van het uitnodigen van introducés tijdens reguliere Vriendenbijeenkomsten.
Uitgangspunt voor de financiën is sinds 1999 dat er een reserve wordt aangehouden die zodanig is dat de continuïteit
van de meest noodzakelijke activiteiten gedurende drie jaar is gewaarborgd. Wanneer de inkomsten (vooral donaties
van de Vrienden van Cobbenhagen) snel achteruitgaan, is er gedurende minimaal 3 jaar ruimte om te zoeken naar
alternatieve bronnen. Tevens is besloten een reserve voor bijzondere doelen te creëren waar de alumniverenigingen van
de universiteit onder bepaalde voorwaarden een beroep op kunnen doen.

Wat krijgen Vrienden van Cobbenhagen terug voor hun Vriendenbijdrage?
• Onderdeel zijn van een uniek en exclusief netwerk.
• Bijeenkomsten van hoge kwaliteit op bijzondere locaties: symposia, externe bezoeken, boardroom meetings en sportieve
activiteiten als golf- en bridgetoernooien
• Mogelijkheden om gebruik te maken van de prachtige ambiance van de Faculty Club van Tilburg University voor
presentaties en ontvangsten.
• De mogelijkheid tot het aanhalen van slapende contacten.
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Donderdag 3 november 2016
Boardroommeeting bij het PON met Vriend Patrick Vermeulen
Op donderdag 3 november 2016 was het de beurt aan Vriend Patrick Vermeulen om zijn boardroom open te stellen
voor een bijeenkomst van de Vrienden. Patrick is sinds augustus 2015 directeur-bestuurder van het PON. Het PON
is een onderzoeks- en adviesbureau met de focus op het sociale en culturele domein. Centraal staat steeds het
burgerperspectief. Patrick hield een inleiding over het PON en Mariëlle Blanken, adviseur-onderzoeker bij het PON,
sprak over sociale veerkracht. Onder het genot van een hapje en een drankje kon over de inleidingen nagepraat worden.

Dinsdag 22 november 2016
Najaarsbijeenkomst Vrienden van Cobbenhagen op Tilburg University
De najaarsbijeenkomst had dit keer een speciaal tintje, want die stond helemaal in het teken van onze naamgever en
oprichter van de universiteit, Martinus Cobbenhagen. Titel: “Ik ben Cobbenhagen”. Erik Borgman, hoogleraar Theologie
van de religie, en Ab Klink, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en huidig lid van Raad van
Bestuur van zorgverzekeraar VGZ, verzorgden inleidingen waarin ze ingingen op de betekenis van het gedachtegoed
van Cobbenhagen in deze tijd. Daarna werd in tien deelsessies, onder begeleiding van hoogleraren, universitaire
docenten en bestuurders van alle schools van de universiteit dieper ingegaan op de ideeën van Cobbenhagen voor
onszelf in deze tijd. De dag werd afgesloten met de traditionele borrel in de foyer en het diner in de voormalige
bibliotheek van het Cobbenhagen-gebouw.
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3. Vrienden van Cobbenhagen
3.1. Algemeen
De SPC richt zich op de ontwikkeling van de bijzondere groep alumni, die onder de naam Vrienden van Cobbenhagen,
een unieke relatie heeft opgebouwd met Tilburg University.
Belangrijke opgave is al een paar jaar en blijft het uitbreiden en verbreden van de Vriendengroep met nieuwe leden. De
SPC wil graag meer en met name ook jongere ambitieuze alumni de mogelijkheid bieden om op deze wijze verbonden
te zijn met de universiteit. Groei kan bovendien leiden tot een verruiming van financiële middelen voor activiteiten en
een verdere diversificatie van de groep, zodat mensen zich blijvend thuis voelen. Er wordt ingezet op een groei van ten
minste 20 nieuwe Vrienden per jaar, hetgeen een behoorlijke inspanning vereist, gegeven het feit dat er ook Vrienden
zijn die vanwege leeftijd of om andere redenen afscheid nemen. Een lager instaptarief voor Jonge Vrienden, dat in 2015
geïntroduceerd is, moet zorgen voor een verlaging van de drempel voor toetreding tot de Vrienden van Cobbenhagen.
In 2016 hebben twee Vriendenbijeenkomst plaatsgevonden: in april een bezoek aan Twente (reguliere
voorjaarsbijeenkomst) en in november een symposium over het gedachtegoed van Martinus Cobbenhagen op Tilburg
University (reguliere najaarsbijeenkomst).
Gebleken is dat deze bijeenkomsten sterk gewaardeerd worden door de Vrienden en het gevoel van een ‘kring’
versterken. Een andere bewezen succesformule zijn de kleinschalige en intiemere ‘boardroom meetings’, waarbij een
beperkte groep Vrienden op bezoek gaat bij een Vriend die een vooraanstaande rol heeft in de top van zijn of haar
organisatie. Daarvan hebben er in 2016 drie plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten komen niet alleen boeiende
levens- en businessverhalen van onze eigen “toppers” aan de orde, maar de afsluitende borrel (soms een maaltijd)
biedt een mooie gelegenheid om nieuwe contacten te leggen of oude contacten weer aan te halen.
Ook in 2016 hebben de Vrienden van Cobbenhagen zich in het bijzonder ingezet voor het Outreaching Honors
Program. Dat is een universiteitsbreed programma voor excellente bachelor studenten. Gedurende een periode van
twee jaar worden deze speciaal geselecteerde studenten naast hun reguliere opleiding klaargestoomd voor een leidende
positie in de maatschappij en het daarbij horend verantwoordelijk burgerschap. Aan de Vrienden is gevraagd een
substantiële (financiële) bijdrage te leveren aan het Outreaching Honors Program. Daartoe heeft er ook in 2016 een
belactie plaatsgevonden, waarbij studenten uit het Outreaching Honors Program contact zochten met Vrienden van
Cobbenhagen. Ook wordt bij elke Vriendendag een aantal studenten uit het Outreaching Honors Program uitgenodigd
om deel te nemen aan de Vriendendag. Dit zorgt ook voor een versteviging van het contact tussen het Outreaching
Honors Program en de Vrienden van Cobbenhagen. Inmiddels zijn de eerste studenten die het Outreaching Honors
Program hebben voltooid Vriend van Cobbenhagen geworden.
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27 november 2016
Cobbenhagen Bridgedrive
Op zondagochtend 27 november troffen 24 streng geselecteerde en tot het uiterste gemotiveerde paren elkaar voor
de tiende editie van de internationale Cobbenhagen Bridgedrive. Dit evenement is zo exclusief dat het in geen enkel
bridgeblad wordt aangekondigd en ook de locatie blijft een zorgvuldig bewaard geheim. Hoogleraren Philip Eijlander en
Theo Verhallen gingen voor de vijfde keer met de gebutste beker aan de haal.

December 2016
Uitgave Cobbenhagen Magazine
De najaarsuitgave van het Vriendenblad met daarin een verslag van de najaarsbijeenkomst over Martinus Cobbenhagen,
verslagen van de boardroom meeting bij het PON, de Cobbenhagen-golfdag en de Cobbenhagen Bridgedrive, aandacht
voor de biografie van drs. Antoon Schoorlemmer en vanzelfsprekend vele pagina’s gevuld met nieuwtjes van en voor de
Vrienden van Cobbenhagen.
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Daarnaast kent de Vriendenkring enkele sportieve bijeenkomsten, georganiseerd voor en door Vrienden, zoals een
golftoernooi (in het voorjaar) en een bridgedrive (in het najaar). Het bestuur organiseert dit soort activiteiten niet zelf,
maar ondersteunt deze van harte, omdat ze kleur geven aan de Vriendenkring. Uiteraard wordt er melding van gemaakt
in de communicatie richting de Vrienden van Cobbenhagen. Verder verschijnt twee keer per jaar het Cobbenhagenmagazine met veel nieuws voor en over de Vrienden van Cobbenhagen.
De Vrienden van Cobbenhagen worden bovendien regelmatig uitgenodigd voor specifieke activiteiten van Tilburg
University als bijzondere academische zittingen (bijvoorbeeld de opening van het academisch jaar), speciale
bijeenkomsten van de faculteiten en TiasNimbas.
Medio 2016 is de Vrienden van Cobbehangen app gelanceerd. Deze is beschikbaar voor iPhones en voor smartphones
die draaien onder Android. Deze app vervangt niet alleen het papier who-is-who-boekje van de Vrienden van
Cobbenhagen dat elke drie jaar verscheen, maar brengt ook nieuws en achtergrondinformatie over de Vrienden van
Cobbenhagen.

3.2. Acquisitie
In 2016 heeft acquisitie van nieuwe Vrienden van Cobbenhagen plaatsgevonden door het uitnodigen van introducés
tijdens de reguliere Vriendenbijeenkomsten in het voor- en najaar.
Acquisitie van nieuwe Vrienden blijft een van de belangrijkste speerpunten van het bestuur van de SPC. Het bestuur
moedigt Vrienden aan om hun ambassadeursrol uit te dragen en potentiële Vrienden bij het bestuur te introduceren.
Iedere Vriend of Vriendin heeft wel een warm contact met een oude studiegenoot/-genote die zich thuis zal voelen
bij dit unieke netwerk. Via LinkedIn zijn potentiële Vrienden gemakkelijk op te sporen. Neem een keer de moeite die
persoon te benaderen en met het bestuur in contact te brengen. Wij zorgen voor een vrijblijvende uitnodiging en u
bezorgt uzelf en uw gast een boeiende en levendige relatiedag. Voor Jonge Vrienden is bovendien door het instaptarief
lid worden van de Vrienden van Cobbenhagen nog aantrekkelijker geworden.

3.3. Communicatie
In 2016 is het Cobbenhagen Magazine, nieuwsbrief van de Vrienden van Cobbenhagen, tweemaal verschenen. Verder
wordt de website van de Vrienden van Cobbenhagen, onderdeel van de website van Tilburg University, gebruikt voor
algemene informatie over de Vrienden van Cobbenhagen en het op hoofdlijnen verslag doen van de activiteiten van
de Stichting Professor Cobbenhagen. Er is een speciale, besloten LinkedIn-groep voor de Vrienden van Cobbenhagen.
Deze telt 170 leden en vormt een platform dat gebruikt wordt door bestuur en ondersteuners om de Vrienden van
Cobbenhagen (in aanvulling op e-mail) te informeren over de activiteiten van de Stichting Professor Cobbenhagen.
Ook wordt het platform in toenemende mate door Vrienden zelf gebruikt om onderling te communiceren. De
hierboven genoemde Vrienden van Cobbenhagen app wordt ook gebruikt voor communicatie richting de Vrienden van
Cobbenhagen.
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Stichting Professor Cobbenhagen
Tilburg University
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
tel. 013 – 466 87 01 (b.g.g. 2649)
e-mail vrienden.van.cobbenhagen@tilburguniversity.edu
website www.vriendenvancobbenhagen.nl

