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Voorwoord
Geachte donateur,
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Universiteitsfonds Tilburg.
De Stichting Universiteitsfonds Tilburg is een prachtig initiatief dat de missie en ambities van Tilburg University
ondersteunt. Eigenlijk zeg ik dit niet goed. Het is namelijk niet het Universiteitsfonds dat dit doet, maar het zijn de
donateurs, u allen, die de universiteit en haar studenten en onderzoekers steunen. Hiervoor zijn wij u dan ook zeer
erkentelijk.
In dit jaarverslag vindt u achtergrondinformatie over de activiteiten met betrekking tot het Universiteitsfonds
die hebben plaatsgevonden in 2012. Zonder de betrokkenheid en steun van u allen, via schenkingen in de vorm
van een eenmalige donatie of periodieke gift waren deze activiteiten niet mogelijk geweest. Al het geld dat is
binnengekomen, is rechtstreeks en volledig naar de projecten gegaan waarvoor gedoneerd is. De uitvoering van
de werkzaamheden voor het Universiteitsfonds, waaronder personele kosten, worden ter beschikking gesteld door
Tilburg University.
Ik hoop dat we in de toekomst weer op uw steun mogen rekenen!
Namens het bestuur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg,
Met vriendelijke groet,

Prof.dr. Philip Eijlander
Voorzitter
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Tilburg University
Missie & visie
De missie van Tilburg University is haar staf en studenten te inspireren om bij te dragen aan de kwaliteit van
de samenleving van vandaag en morgen. Zij doet dit door scholing en vorming van jonge mensen tot personen
die verantwoordelijke posities kunnen bekleden in de maatschappij, door het aanbieden van levenslang naervaringsonderwijs en door de resultaten van haar onderzoek. Zij speelt hiermee actief in op de samenleving om
haar heen, op regionaal en internationaal niveau en onderhoudt daarmee intensief contact. Tilburg University
hanteert drie hoofdthema’s voor haar strategisch beleid voor de komende jaren: kwaliteit, relevantie (tot uitdrukking
gebracht in het motto Understanding Society) en internationalisering.

Understanding Society
Bij Tilburg University staan mens en maatschappij centraal. De universiteit wil met haar onderzoek en onderwijs
een structurele bijdrage leveren aan een betere samenleving en meer inzicht krijgen in de problematiek van deze
maatschappelijke vraagstukken. Binnen het domein van mens- en maatschappijwetenschappen wil ze excelleren,
vernieuwen, inspireren en uitdagen. Nieuwe ideeën, nieuwe inzichten genereren door te onderzoeken, te leren
en te begrijpen. Iedere dag weer zoeken naar meer begrip van het menselijk functioneren in deze complexe
wereld. Tilburg University ontwikkelt innovatieve expertisegebieden, vaak in intensieve samenwerking met andere
(internationale) instituten, of kiest voor een interdisciplinaire benadering van maatschappelijke vraagstukken.
Deze benadering levert waardevolle kennis. Kennis met oog vóór de omgeving, en met oog óp de omgeving. Dat
is Tilburg University. Meer begrip van de mens en de maatschappij: Understanding Society. Enerzijds een feit,
anderzijds een opgave.
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Taking on tomorrow’s challenges
Tilburg University gaat de uitdagingen van morgen aan. Uitdagingen om op een geheel eigen wijze bij te dragen aan de
kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen. Understanding Society.

Missie en doelstellingen
De Stichting Universiteitsfonds Tilburg helpt het motto Understanding Society van Tilburg University realiseren.
Het Universiteitsfonds slaat een brug tussen universiteit en maatschappij voor initiatieven die steun nodig hebben
en waarin de overheidsfinanciering niet (geheel) voorziet. In eerste instantie betreft dit financiële steun, maar dit
kan ook steun in natura of samenwerking en uitwisseling zijn. Steun voor innovatieve onderzoeksprojecten, voor
onderwijsinitiatieven en voor activiteiten en faciliteiten voor studenten en alumni.
De Stichting Universiteitsfonds Tilburg heeft ten doel het verwerven van fondsen ter:
a bevordering van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs als innovatieve aanvulling op financiering vanuit de
overheid of de markt;
b ondersteuning van concrete projecten ter strategische meerwaarde van Tilburg University op het gebied van
onderzoek, onderwijs en faciliteiten, en
c bevordering van activiteiten binnen de academische gemeenschap die ten goede komen aan de studenten- en
alumnigemeenschap.
De missie van het fondsenwervende programma is een band te realiseren, onderhouden en versterken met alumni,
vrienden van de universiteit, bedrijven en vermogens- en collectebusfondsen overeenkomstig de missie en ambities
van Tilburg University. Het doel is een zodanige band te realiseren dat die partijen Tilburg University financieel dan
wel in natura willen ondersteunen teneinde de universiteit te laten excelleren en haar te promoten.

Concrete doelstellingen voor de komende jaren zijn:
• Realiseren van additionele financiering voor Research Instituten zodat op belangrijke thema’s onderzoek en/
of onderwijs kan worden gerealiseerd die kunnen bijdragen aan oplossingen voor een betere samenleving:
Understanding Society.
• Realiseren van financiering voor ‘on top of’ universiteitsbrede onderwerpen zoals het in 2010 gestarte
Outreaching-programma voor excellente bachelorstudenten, Kinderuniversiteit, Brabant-Collectie en het
Ondernemerscentrum.
• Realiseren van beursprogramma’s voor internationale studenten die zelf niet over de middelen beschikken
en voor talentvolle studenten van Tilburg University die graag in het buitenland aan topuniversiteiten willen
studeren (support of excellence).

Uitgangspunten
Het uitgangspunt bij de keuze van activiteiten is dat deze niet binnen het reguliere onderwijs- en
onderzoeksprogramma van Tilburg University vallen. Het Universiteitsfonds steunt onderzoeksthema’s en
projecten die niet rechtstreeks uit de eerste (o.a. collegegelden), tweede (NWO, KNAW, EU subsidies) en derde
geldstroom (contractonderzoek) kunnen worden gefinancierd en/of waarvoor aanvullende financiering net dat
zetje extra kan geven. De afdeling Development & Alumni Relations gaat op zoek naar de match tussen onderzoek,
project en mogelijke donateurs. Die mogelijke donateurs bestaan uit: bedrijven, fondsen (collectebus- en/
of vermogensfondsen), vermogende particulieren en filantropen, alumni en vrienden van Tilburg University.
Development & Alumni Relations vervult hierin dus een faciliterende rol.
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Daarnaast wordt ook ‘prospect based’ gewerkt. Dat wil zeggen wanneer potentiële begunstigers zelf te kennen
geven geïnteresseerd te zijn in een bepaald onderzoek c.q. project te willen financieren, gaat Development & Alumni
Relations op zoek binnen Tilburg University naar onderzoek of een project dat daar op aansluit en brengt aldus de
match tot stand.

Campaign Board: Extern leiderschap fondsenwervend programma
Een van de kritische succesfactoren van het slagen van een fondsenwervend programma is de inzet en
betrokkenheid van invloedrijke vrijwilligers, supporters en vrienden van de universiteit. Hun rol als netwerkers en
ambassadeurs van de universiteit ten behoeve van de fondsenwerving is van onschatbare waarde. Onze ambitie
is dat zij zelf ook donateurs zullen zijn overeenkomstig hun mogelijkheden en onze universiteit beschouwen als
hun belangrijkste filantropische doel. Hun rol is de campagne met verve uit te dragen en onder de aandacht bij
anderen te brengen om zo tot fantastische resultaten te komen. Een van die groepen invloedrijke vrijwilligers is de
Campaign Board. In 2012 bestond de Campaign Board uit Jan Hommen (voorzitter), Pim Berendsen, Kees Cools,
Philip Eijlander, Nancy McKinstry, Jan Melis, Marlies Pernot, Wouter Pors, Theo de Raad, Jos Streppel en Kees van
der Waaij. De Campaign Board wordt ondersteund door de Director Development & Alumni Relations en de afdeling
Development & Alumni Relations.

Behaalde resultaten
Geven aan de wetenschap is investeren in de toekomst. Met de geweldige bijdragen, ruim €300.000, van alle
donateurs van het Universiteitsfonds is het in 2012 mogelijk geweest bijzondere projecten te laten slagen. Met
uw steun konden we studenten een kans geven op een opleiding, een studiebeurs die hen een goede start biedt,
die de basis geeft voor een mooie carrière en hun bijdrage aan de maatschappij. We waren in staat onderzoek te
ondersteunen dat problemen van de maatschappij helpt op te lossen. We hebben bijzondere projecten zoals de
Kinderuniversiteit gesteund, een letterlijke bijdrage aan de toekomst.
Door uw steun aan het Universiteitsfonds heeft u bijgedragen aan de maatschappij. Hiervoor kunnen wij u niet
genoeg bedanken!

Beleid in de toekomst
We werken toe naar een Capital Campaign (Grote Campagne) waarbij gedurende een vastgestelde periode wordt
gestreefd om een nader te bepalen substantieel bedrag te realiseren. De voorbereidingen voor Grote Campagnes
vereisen een zorgvuldige professionele aanpak. Hierbij wordt uitgegaan van het adagium ‘First friendraising, then
fundraising’. De rol van alumnirelaties is randvoorwaardelijk voor een goed functioneren van fondsenwerving.
Tilburg University wil een zodanige band met haar alumni in het bijzonder realiseren, onderhouden en versterken
dat zij bereid zijn de universiteit financieel dan wel in natura te willen ondersteunen. Alumni zijn niet alleen
interessant als mogelijke donateurs, maar zeker ook in het kader van het verzorgen van stageplekken, als mentor,
voor het geven van lezingen en masterclasses, hun betrokkenheid bij carrièreprogramma’s, als adviseurs voor
curricula, ambassadeurs voor onze reputatie (werven van studenten), en natuurlijk hun netwerk.
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Activiteiten
Beurzen
Scholarship of Excellence
Met een Scholarship of Excellence ter waarde van ieder €22.500 konden in 2012 maar liefst vier buitenlandse
studenten starten met hun masteropleiding in Tilburg. De Mexicaanse Diana Galicia begon in september aan de
master Strategic Management. Hengyan Liu (China), Liza Emelianenkova (Rusland) en Sercan Güneş (Turkije) doen
de master Marketing Management.

Diana & Hengyan

Sercan & Liza

Eind mei, tijdens de alumnireünie in Ankara, reikte rector Philip Eijlander de Scholarship of Excellence officieel uit
aan Sercan Güneş. Die toonde zich zeer ambitieus en greep deze kans met beide handen aan: “Turkije is een van de
snelst groeiende OESO-landen. Met alle mogelijkheden die er liggen voor ondernemers, ben ik erg gemotiveerd om
mijn eigen bedrijf op te zetten. Bovendien beschik ik over de benodigde enthousiasme, discipline en toewijding. Met
alle theoretische kennis die ik dankzij dit programma opdoe, hoop ik weer een stap dichter bij mijn doel te komen.”

Sercan ontving zijn beurs uit handen van rector magnificus
Philip Eijlander tijdens een alumnireünie in Ankara.
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Vusi Kweyama
Voor het academisch jaar 2012- 2013 financieren de alumni van Tilburg Law School via het Universiteitsfonds de
beurs ter waarde van €10.000 van Vusi Kweyama uit Kwa Nyuswa, Zuid Afrika. Als tiener kwam Vusi in aanraking
met criminele activiteiten, en tussen de 15 en 24 jaar spendeerde hij 70% van zijn tijd in de gevangenis. In 2002
volgde hij ‘life-skill’ trainingen bij een lokale organisatie voor ‘community empowerment’ en sindsdien heeft Vusi
zijn leven van richting veranderd: van dief naar docent, van crimineel naar mentor. Hij startte de organisatie Light
Providers, die zich richt op het ontplooien van talent bij jongeren in Zuid Afrika. Hij studeerde Reconciliation in
Ierland, Community Development in Zuid-Afrika en behaalde een bachelor in Criminology and International Studies,
aan Monash South Africa University. Vusi is in zijn eigen land een veelgevraagd spreker. Hij bezoekt gevangenissen
en geeft de regering advies over overbevolking in gevangenissen, straffen en rehabilitatie. Ook in de VS heeft hij in
‘maximum security prisons’ met de gevangenen gesproken. Tilburg University is trots dat haar alumni bijdragen aan
het verder opleiden en ontwikkelen van een sterke leider, die het leven van anderen kan veranderen.
“Met de kennis die ik in Tilburg opdoe op het gebied van criminologie en strafrecht, hoop ik straks mijn invloed op de
politiek en samenleving verder te vergroten. Wie had dat tien jaar geleden kunnen denken?”
Vusi Kweyama
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Studenten Süren en Alberto afgestudeerd!
Met hulp van alumni
Op 19 juli 2012 ontving de Boliviaanse student Alberto Rivera zijn diploma. Hij behaalde een Master in Business
Law. Alberto Rivera heeft een jaar deze masteropleiding gevolgd. Zijn studie werd gefinancierd door alumni van de
rechtenfaculteit. Na zijn afstuderen is Alberto terug gegaan naar Bolivia, waar hij werkt bij een advocatenkantoor.

Alberto Rivera tekent zijn diploma

Afstuderen Süren Gomtsian

Ook de Armeense student Süren Gomtsian is dit jaar afgestudeerd met een zelfde beurs als Alberto. Hij studeerde
op 31 augustus cum laude af in de onderzoeksmaster van de rechtenfaculteit. Süren werd door de staf van Tilburg
Law School van harte gefeliciteerd. Hij vervolgt zijn studie in Tilburg met een promotietraject. Zijn ‘PhD-proposal’ is
gehonoreerd door NWO met een subsidie voor 3 jaar. We zijn natuurlijk erg trots aan de wieg te hebben gestaan van
het begin van zijn wetenschappelijke carrière en willen al onze alumnidonateurs nogmaals danken voor hun steun
hieraan.
Beide studenten ontvingen een beurs van €10.000.

Studiereis
Op 10 februari 2012 studeerde Christa Grootveld af in het strafrecht. In het collegejaar 2011 - 2012 werd haar een
beurs toegekend van €320 die haar in staat stelde een studiereis te maken naar Rwanda. Het doel was inzicht te
krijgen in de complexiteit van de wederopbouw na de genocide van 1994. Christa: “Zonder de beurs had ik deze,
indrukwekkende en onvergetelijke trip nooit kunnen maken. Ik wil de Tilburg Law School alumni bedanken voor
deze unieke kans en ervaring. De beurs heeft mij in staat gesteld om een stukje dichterbij de ware betekenis van
het begrip genocide te komen. De studietrip heeft mij zowel persoonlijk als professioneel verrijkt. Mijn dank aan
degenen die dit mogelijk hebben gemaakt, is groot.”
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Onderzoek
Vrouwen in Rwanda
In de 100 dagen van de genocide die plaatsvond in Rwanda in 1994 zijn ongeveer een miljoen Tutsi’s en gematigde
Hutu’s vermoord door Hutu extremisten. 250.000 tot 500.000 vrouwen en meisjes werden verkracht, en in mindere
mate ook jongens en mannen. Er werd op grote schaal geplunderd en bezittingen werden vernield. Na de genocide
lag het land compleet in puin. Hoe bouw je een land weer op nadat een genocide heeft plaatsgevonden? Voor
deze vraag staat Rwanda al sinds 1994. Begin 2012 heeft Anne-Marie de Brouwer, universitair hoofddocent bij het
Department of Criminal Law en alumna van de Tilburg Law School, een aantal onderzoeksinterviews gehouden
onder genocide overlevenden in Rwanda. Zij ondervroeg de overlevenden over ‘gacaca’, een van de rechtsinstanties
in Rwanda belast met waarheidsvinding, verzoening en het tegengaan van straffeloosheid. Het onderzoek van
Anne-Marie is enorm belangrijk voor iedereen die de genocide heeft overleefd en er nog dagelijks mee wordt
geconfronteerd. Zonder de gelden van het Universiteitsfonds (€1592) was dit onderzoek niet mogelijk geweest.

Anne-Marie de Brouwer tijdens haar onderzoek in Rwanda
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Microjustice
Alumnus en advocaat Peter Smits voerde in 2011 een week lang campagne bij zijn werkgever ING voor Microjustice
Kenia. Dit is een project om de allerarmsten toegang tot recht te geven. Zijn collega’s zorgden ervoor dat het
project van het Tilburgse onderzoeksinstituut TISCO in de top vijf van ING-goede doelen terechtkwam, wat €50.000
opleverde. In maart 2012 reisde Peter zelf naar Kenia, samen met onderzoekers Jin Ho Verdonschot en Robert
Porter. “Een bezoek aan een rechtbank in Nairobi heeft mij in één ochtend duidelijk gemaakt dat er een behoefte
bestaat aan de Microjustice-aanpak: de procedures van het formele rechtssysteem duren lang en zijn complex.
Bovendien is het ook lastig gebleken om het helemaal vrij van corruptie te maken. Ik ben bijzonder onder de indruk
geraakt van de oprechte gedrevenheid en motivatie van de plaatselijke advocaten en paralegals. Goed om te zien dat
er inmiddels de nodige vorderingen zijn gemaakt.”
We zijn blij te kunnen melden dat ook in 2012 €10.305 aan donaties voor dit belangrijke onderzoeksproject is
binnengekomen. Iedere bijdrage maakt een groot verschil in het dagelijkse welzijn, de veiligheid en de sociale
positie van met name arme mensen. Rechtsbescherming zorgt dat mensen veilig in hun leef- en werkomgeving
kunnen investeren. Een rendement van een onschatbare maatschappelijke waarde.

Alumnus Peter Smits bezoek Microjustice project in Kenia

Financial Literacy
50% van de jongeren tussen 18 en 19 jaar begrijpt niet hoe rente werkt. 30% van de bevolking weet niet dat leningen
niet vrij worden verstrekt. 4,7 miljoen Nederlanders zeggen dat ze onvoldoende kennis hebben van financiële
producten en een kwart van de Nederlanders geeft aan dat ze onvoldoende financiële informatie kan vinden. Het
onderzoeksproject Financial Literacy gaat de uitdaging aan hier verbetering in te brengen.
Dankzij de steun van het Universiteitsfonds is oplossingsgericht onderzoek mogelijk. Experts op de gebieden
finance, marketing, psychologie, recht en economie werken samen om de producten en services van de financiële
sector te verbeteren. Tilburg University voert dit onderzoek uit samen met CentERdata, het Financial Literacy
Center (RAND, Dartmouth College en Wharton School), Universiteit van Amsterdam en Centre for Economic Policy
Research.
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Evenementen 2012
Belcampagne
Tilburg Law School
Van 15 oktober tot 10 november 2012 heeft een team van enthousiaste rechten- en bestuurskundestudenten zo’n
1500 alumni aan de telefoon gehad. De studenten hebben hen bijgepraat over het reilen en zeilen van de Law
School. Ook hebben zij de alumni gevraagd om een financiële bijdrage aan het Universiteitsfonds. Ongeveer de
helft van de gebelde alumni heeft besloten te doneren. Daarmee hebben zij samen gezorgd voor een bedrag van
€51.000,- waarmee bijzondere projecten in de wereld van het recht kunnen worden ondersteund.

Belteam 2012 Tilburg Law School

Dispuutsbijeenkomst ‘Old Scratch’
Op 12 mei kwam dispuut ‘Old Scratch’ terug naar
Tilburg voor hun jaarlijkse reünie. Dit jaar bezochten
zij de campus van hun Alma Mater. In de rondleiding
brachten ze een bezoek aan de Brabant-Collectie,
waarna ze besloten dit bijzondere erfgoed financieel te
steunen.
Dispuut Old Scratch bezoekt Brabant-Collectie tijdens
reünie
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Lustrumviering met alumni:
85 jaar Tilburg University
Van de Stichting Professor Cobbenhagen ontving
Tilburg University €30.000 voor de viering van
het lustrum met de alumni van de universiteit.
De afdeling Development & Alumni Relations kon
hierdoor de banden met de alumni uit de jaren ‘80
aanhalen, een groep waarover in de alumnidatabase
niet veel informatie beschikbaar was. Deze groep
afgestudeerden bevindt zich echter wel in de
levensfase waarin ze weer betrokken willen zijn bij de
Alma Mater.

Class of ‘85
‘The Class of 1985’ was uitgenodigd om op 9 november de 85ste Dies Natalis bij te wonen. Ruim 20 alumni schoven
aan tafel voor een lunch in de Faculty Club, gevolgd door een rondleiding over de campus en de academische
zitting. Een mooie happening die we, gelet op de reacties, volgend jaar ongetwijfeld gaan herhalen voor de mensen
die in 1986 zijn afgestudeerd. Een nieuwe traditie is geboren!

The Class of 1985
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Back to Campus: The Eighties
De jaren ’80, een decennium dat veel verschillende namen en beelden oproept: schoudervullingen, rare snorretjes,
kabinetten Lubbers, Michael Jackson, het vallen van de Muur, het EK van ’88…, maar het is ook het decennium
waarin de Hogeschool uitgroeide tot Universiteit. De 85ste verjaardag van de universiteit was een mooie reden om
een ode te brengen aan de ‘eighties’. Daarom werden alle alumni die in de jaren ’80 zijn afgestudeerd uitgenodigd
voor een feest ‘als vanouds’ op de campus. Onder het motto: ‘Back to Campus: the 80’s’, werden de banden
opnieuw aangehaald en versterkt met 331 alumni en hun partners op zaterdagavond 24 november 2012. Via een
loterij maakten de alumni kennis met fondsenwerving voor de universiteit, wat diezelfde avond al resulteerde in
€944,23 aan donaties.

Tilburg Ten Miles
Drie medewerkers van Tilburg Law School hebben tijdens Tilburg Ten Miles 2012 meegelopen voor het
Universiteitsfonds. Zij werden gesponsord door collega’s, familie en vrienden. Samen haalden zij ruim €500 euro op.
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Projecten
Excellente leraren Wizzkunde
In 2008 startte het project Wiskunde D op de UvT. Het doel was het destijds nieuwe middelbare schoolvak beter te
laten aansluiten op de wiskunde die nodig is voor universitaire bètastudies. Op basis van het succes van het eerste
pilotjaar werd besloten het project verder te professionaliseren en uit te breiden. ‘Excellente leraren Wizzkunde’ was
het resultaat.
De subsidie van het project ‘Excellente leraren Wizzkunde’ via het Universiteitsfonds maakte het mogelijk vele
nieuwe dictaten te schrijven, een samenwerking tussen docenten uit het wetenschappelijk en voortgezet onderwijs.
Er werden vanuit de universiteit diverse lessen Wiskunde B en D verzorgd op VWO 5 en 6, op maar liefst 11
middelbare scholen. Er kwamen twee websites online met informatie voor zowel leerlingen als docenten, aangevuld
met een e-learningomgeving die ondersteuning biedt bij de dictaten. Interactieve scholing voor docenten voortgezet
onderwijs zorgde ervoor dat ze geleidelijk groeiden naar het gewenste excellente niveau. Met dit project kwam een
duurzame samenwerking tussen Tilburg University en 11 scholen uit het voorgezet onderwijs tot stand.
“De e-learningomgeving is volledig nieuw gebouwd en ik kan met veel trots zeggen dat de combinatie van instructieve
films, korte teksten en multiplechoice-opgaven met feedback, een leerzame en uitdagende omgeving is geworden voor de
leerling, maar ook voor leraren die niet bekend zijn met deze stof.”
Prof.dr. Herbert Hamers

Kinderuniversiteit
De Kinderuniversiteit is een van de pareltjes van Tilburg University. Het laat kinderen op een speelse manier kennis
maken met wetenschap. De Tilburgse Kinderuniversiteit doet dat sinds 2005 in de disciplines van Tilburg University:
economie, recht, sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en theologie. Sinds 2011 zijn daar ook een aantal
disciplines van de Technische Universiteit Eindhoven bijgekomen. De colleges zijn populair. Ieder jaar nemen er
1200 kinderen aan deel. Naast de colleges, zijn er ook al vier boeken uitgekomen van de Kinderuniversiteit. De
Kinderuniversiteit is een project dat naadloos aansluit bij de campagne slogan van het Universiteitsfonds: ‘Taking on
tomorrow’s challenges’.

Kindercollege van professor Ilja van Beest
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Make a wish
Ook onze studenten steunen het Universiteitsfonds. Onder het motto ‘Make a wish and help us make a wish come
true’ maken studenten het mogelijk de wensen van andere studenten waar te maken. Hier geldt uiteraard het
adagium ‘vele kleintjes maken een groot’. De donaties komen ten goede aan beurzen voor studenten.

Stichting Professor Cobbenhagen
Door het bestuur van Stichting Professor Cobbenhagen is besloten dat vanaf
2010 zij een jaarlijkse gift zal doen aan Tilburg University. Uitgangspunt bij
de hoogte van de donatie is dat deze 50% zal zijn van de ontvangen donaties
van de Vrienden van Cobbenhagen, het exclusieve alumninetwerk van Tilburg
University. De gift komt ten goede aan de Stichting Universiteitsfonds Tilburg
waarbij het wordt ingezet voor reguliere lopende uitgaven ten behoeve van het alumni- en fondsenwervingbeleid.
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Donaties 2012
Project
Brabant-Collectie
Steun alumni- en fondsenwervingbeleid (SPC)
Make a wish
Opleidingssubsidies

donaties (€)
211
71963
30
1050

Back to Campus: The Eighties

30000

Beurzenprogramma

111020

Financial Literacy

65000

Kinderuniversiteit

1000

Faculteitsbibliotheek TLS
Studiebeurs buitenlandse student TLS
TLS Annual Fund 2011

50
320
2493

Beurs buitenlandse student TLS

660

Microjustice

2475

TLS Annual Fund 2012

TOTAAL

15180

301451

Toegekende subsidies 2012
Project
Excellente leraren Wizzkunde

Subsidie (€)
50000

Steun alumni- en fondsenwervingbeleid (SPC)

73952

Back to Campus: Board Connection 2010

17500

Beurzenprogramma

90000

Microjustice

60305

TLS Annual Fund 2011

10655

Vrouwen in Rwanda

TOTAAL
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Jaarrekening 2012
Balans per 31-12-2012 (na resultaatbestemming, alle bedragen in €)
Activa

31-12-2012

31-12-2011

Liquide middelen

253.143

255.940

Totaal activa

253.143

255.940

31-12-2012

31-12-2011

Algemene reserve

253.143

255.940

Totaal passiva

253.143

255.940

2012

2011

Toegekende subsidies

301.451

220.488

Totaal baten

301.451

220.488

304.004

9.072

243

-

304.247

9.072

-2.796

211.416

Passiva

Exploitatierekening 2012 (alle bedragen in €)
Baten

Lasten
Subsidies \ inkomsensoverdrachten
Overige lasten
Totaal lasten
Exploitaitieresultaat

Toelichting jaarrekening
De uitvoering van de werkzaamheden werd beschikbaar gesteld door Tilburg University en gefaciliteerd door de
afdeling Development & Alumni Relations. Personele lasten e.d. komen derhalve terug in de jaarrekening van
Tilburg Univeristy.

Baten
De baten van de Stichting Universiteitsfonds Tilburg bedroegen in 2012 € 301.451. Het totale bedrag is ontvangen
als donatie of schenking.

Subsidies
In 2012 is in totaal €304.004 aan subsidies toegekend aan projecten, onderzoekers en studenten van Tilburg
University.

Overige lasten
In 2012 bedragen de overige lasten van de Stichting Universiteitsfonds Tilburg € 243, dit betreft enkel bankkosten
betalingsverkeer.

Jaarrekening Tilburg University
De Stichting Universiteitsfonds Tilburg is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2012 van Tilburg
University.
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Postadres:
Tilburg University
t.a.v Universiteitsfonds Tilburg
Kamer S728
Postbus 90153
5000 LE Tilburg

Bezoekadres:
Tilburg University
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
Telefoonnummer: 013 - 466 3727

universiteitsfonds@tilburguniversity.edu

www.tilburguniversity.edu/universiteitsfonds
Bankrekeningnummer: 49.27.04.287
IBAN: NL60ABNA0492704287
RSIN: 820384938
KVK: 17240481
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