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Bestuur en bureau
Bestuur
Het bestuur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg bestaat uit:
Prof. dr. Philip Eijlander (voorzitter)
Drs. Pim Berendsen (lid)
Drs. Wil van der Kruijs (lid)
Em. prof. dr. Jacques Sijben (lid)
Drs. Margriet van Zijl (lid)
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Directeur
Directeur van het Stichting UniversiteitsfondsTilburg is mw mr. Nicole Fouchier. Tevens is zij directeur van de
afdeling Development & Alumni Relations.

Afdeling Development & Alumni Relations
Het Universiteitsfonds wordt ondersteund door de afdeling Development & Alumni Relations van Tilburg University.
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Tilburg University
Tilburg University draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we vooral door
het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en
organisaties. Daarom nodigen we bedrijven, organisaties, overheden en burgers uit samen met ons te werken aan
nieuwe inzichten en waardenvolle antwoorden voor de maatschappij. Die 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 onderzoek en onderwijs in sociale
wetenschappen (met economie, bedrijfskunde, en recht) en geesteswetenschappen. We leiden studenten op om
grote verantwoordelijkheid te dragen in onze maatschappij door bij te dragen aan duurzame oplossingen. Dit doen
we met hoogwaardig academisch onderwijs op een internationale en groene campus.

Alumni
•
•
•
•
•
•

53,881 alumni sinds 1927
2,945 internationale alumni sinds 2000
109 nationaliteiten
26 alumniverenigingen (waaronder 3 internationale chapters: China, Colombia en Turkije)
van 93% van de alumni zijn contactgegevens beschikbaar (90% postadres, 68% telefoon, 47% email)
654 donateurs in 2013, waarvan 602 alumni
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Voorwoord
Geachte donateur,
Tilburg University en ik als rector magnificus in het bijzonder, zijn dankbaar dat we kunnen rekenen op de steun
van onze donateurs. Zonder die steun zouden de studenten Ummey, Polina, Nandin, Sarah en Yury nu niet op onze
campus zijn. En hadden we Vusi, Sercan, Liza, Diana en Hengyan geen masterdiploma kunnen uitreiken. Ook was
het niet mogelijk geweest onze studenten een extra uitdaging te bieden met het Outreaching Honors Program.
Maar niet alleen onze studenten hebben baat bij de giften van onze donateurs, ook onderzoekers plukken er de
vruchten van en via hen mensen die waarschijnlijk nog nooit van Tilburg University hebben gehoord. Zo krijgen
staatlozen meer aandacht voor hun problemen en kan Intervict onderzoek doen naar het onrecht dat vrouwen en
meisjes wordt aangedaan door de traditionele vrouwenbesnijdenis. We hebben via het onderzoeksprogramma
Microjustice het recht letterlijk dichter bij de mensen in Kenia kunnen brengen. Dit was niet mogelijk zonder uw
hulp.
En daar blijft het niet bij. In dit jaarverslag van de Stichting Universiteitsfonds Tilburg komen allerlei activiteiten
en projecten aan bod waarvoor het Universiteitsfonds zich in 2013 heeft ingezet. Activiteiten en projecten die
nooit gerealiseerd hadden kunnen worden zonder uw betrokkenheid en steun. Niet alleen ik ben u hiervoor zeer
dankbaar, ook alle medewerkers, studenten en onderzoekers zijn dat. Mensen die zonder uw donaties hun dromen
niet hadden kunnen realiseren. Mensen die een extra stap hebben kunnen maken, een stap die zonder uw gift niet
mogelijk was geweest.
Uw schenking, in de vorm van een eenmalige donatie of periodieke gift, is rechtstreeks en volledig naar de projecten
gegaan waarvoor u gedoneerd hebt. Tilburg University stelt de medewerkers ter beschikking die de werkzaamheden
voor het Universiteitsfonds uitvoeren.
Stichting Universiteitsfonds Tilburg is een prachtig initiatief dat de missie en ambities van Tilburg University
ondersteunt. Met de bijzondere bijdragen van u allen hebben we de universiteit en haar studenten en onderzoekers
kunnen steunen. Hiervoor zijn wij u zeer dankbaar.
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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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. b
 evordering 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, bijvoorbeeld het in 2010 gestarte
Outreaching Honors Program voor excellente bachelorstudenten.
• 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.
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Development & Alumni Relations vervult hierin dus een faciliterende rol. 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 om 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 om 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 2013 bestond de Campaign Board uit Jan Hommen (voorzitter), Pim Berendsen, Kees
Cools, Philip Eijlander, Nancy McKinstry, Jan Melis, 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, bijna €300.000, van alle
donateurs van het Universiteitsfonds is het in 2013 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,
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 gesteund,
zoals de Kinderuniversiteit die de toekomstige generatie laat kennismaken met de wetenschap. 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 de universiteit financieel dan wel in natura 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

Alumnibeurs
Ummey Nipun uit Bangladesh studeert sinds augustus 2013 de rechtenmaster
Victomology dankzij een alumnibeurs. “Met een masterdiploma Victomologie zet ik
een volgende stap in het realiseren van mijn droom. Ik wil een ‘Mover and shaker’
worden van het oude beleid en de oude gebruiken in mijn land, Bangladesh. Beleid
dat meisjes en vrouwen ondergeschikt houdt aan mannen. Al hun potentieel om te
groeien als mens wordt systematisch gehinderd. Ik droom van een wereld waar alle
meisjes en vrouwen gelijk zijn aan mannen en ze samen werken aan een betere wereld.
Ik zou graag een actief boegbeeld zijn voor alle vrouwen.”

Ummey Nipun

Scholarship of Academic Excellence
In 2013 zijn vier studenten gestart aan hun masteropleiding met een Scholarship of Academic Excellence. Sarah
Zhou (China) en Yury Gavrilyuk (Rusland) ontvingen beide een volledige beurs van METRO AG voor hun master.
Sarah studeert Marketing Management in Tilburg en Yury Supply Chain Management. De Russische studenten
Polina Ptashchenko en Nandin Tsydybey konden in september 2013 beide starten aan hun master Communication
and Information Science dankzij een beurs van Koninklijke Ahold NV.

Vlnr Sarah, Yury, Polina en Nandin met hun ambities voor de toekomst
Dit jaar voor het eerst ontving ook een bachelorstudent een Scholarship of
Academic Excellence. Syddhant Vyas startte in september aan de bachelor
Global Law. Siddhant komt uit India en volgde daar een bachelor in het
recht waardoor hij de bachelor in Tilburg in 2 jaar kan afronden. Hij wordt
daarbij financieel ondersteund met een volledige beurs van De Lage Landen.
Siddhant ontvangt zijn beurs uit handen van Jan du Pré, General Counsel van
De Lage Landen International B.V

Jaarverslag 2013 - Stichting Universiteitsfonds Tilburg

7

Beurs voor International Master Management of IT
De International Master Management of IT (IMMIT) is een zogenaamd Multiple Degree Program. Het wordt
gezamenlijk aangeboden door de IAE Aix Graduate School of Management, Aix Marseille Université (Frankrijk),
Turku University (Finland) en Tilburg University. Na afronding van het tweejarig programma, ontvangen de
studenten niet één, maar drie diploma’s. Ieder semester verplaatsen de studenten in dit programma zich binnen
Europa, van Frankrijk, via Finland naar Tilburg. Het laatste semester is een stage die overal in Europa kan worden
gelopen. Door de opzet van het programma ontwikkelen de studenten zeer waardevolle cross-culturele management
skills. Iets waar grote behoefte aan is in de IT-sector. Echter zijn de kosten voor deze opleiding door de opzet van het
programma hoger dan een reguliere master. Dankzij de extra financiering, is het mogelijk de IMMIT studenten een
financieel steuntje in de rug te geven met een studiebeurs.

Stagebeurs
Het Statelessness Program van Tilburg Law School is een initiatief om onderzoek te doen naar Staatloosheid, en om
kennis en kunde te delen met professionals via trainingen en publicaties. Een stage door een uitmuntende student
bij een internationale organisatie kan hierbij instrumenteel zijn. Via zo’n buitenlandse stage kunnen studenten
nieuwe inzichten en kennis verwerven en kennis uit Tilburg verspreiden. Met een beurs van €6000 krijgt een student
deze kans. Deze beurs wordt in 2014 aan een student van de Law School toegekend.

Afgestudeerd!
Vusi Kweyama uit Kwa Nyuswa in Zuid Afrika, kwam als tiener in aanraking met
criminele activiteiten. 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 Re
Reconciliation in Ierland, Community Development in Zuid-Afrika en behaalde
een bachelor in Criminology and International Studies, aan Monash South Africa
University. Op 11 juli 2013 studeerde Vusi af in Tilburg en behaalde zijn masterdiploma
Victimology. Hij kon zijn studie volgen dankzij een alumnibeurs ter waarde van
€10.000, geschonken door de alumni van Tilburg Law School.
Vusi Kweyama
‘Deze beurs opende niet alleen de deuren van Europa voor mij’
De Chinese Hengyan Liu studeerde af op 21 augustus 2013 in Marketing Management.
“Met de Scholarship of Academic Excellence kon ik naar Nederland komen om door
te studeren. Dit opende de deuren van Europa voor mij, wat de meest waardevolle
ervaring is. Maar dit opende ook de deuren voor een mooie carrière. Met de
masteropleiding Marketing Management, die ik dankzij deze beurs heb mogen volgen,
heb ik de kans op een geweldige baan en carrière in de marketing.”

Hengyan Liu
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Met zijn beurs kon Sercan Güne
Güneş een goede start maken om zijn ambitie te bereiken.
Hij ontving zijn scholarship uit handen van rector magnificus Philip Eijlander in mei
2012 tijdens een alumni reunie in Turkije. In september begon hij aan zijn master
Marketing Management in Tilburg. Zijn plan is om succesvol Brand Manager te
worden en over een jaar of tien een eigen bedrijf te runnen. Hij studeerde op 29
augustus 2013 af en werkt momenteel als marketing specialist bij BP in Istanbul.

Sercan Güne
Güneş
‘Met deze beurs maakte ik mijn ambities waar’
“Met de Scholarship of Academic Excellence kon ik een van mijn persoonlijke
ambities waarmaken, namelijk een masteropleiding volgen aan een bekende en goede
universiteit zoals Tilburg University. Daarnaast heeft het mij de kans gegeven naar het
buitenland te gaan en een van de meest verrijkende periodes van mijn leven te leven.
Deze studiebeurs plaatste mij op de juiste plaats, op het juiste moment. Zonder deze
kans had ik de geweldige mensen niet leren kennen die ik nu mijn ‘uitgebreide familie’
noem, en natuurlijk de briljante hoogleraren en docenten van Tilburg University waar ik
mee in contact zal blijven. Ik ben blij met de kennis die ik heb opgedaan in de master
Strategic Management en de kwaliteit van mijn opleiding. Nu heb ik de mogelijkheid
de kennis en vaardigheden van mijn master toe te passen als Strategy Consultant bij
IBM. Daarnaast zet ik me in als ambassadeur voor de universiteit, waardoor ik mijn
ervaring in Nederland en op Tilburg University kan delen.” Diana Galicia (Mexico)
studeerde cum laude af op 9 juli 2013. Ze ontving de tweede prijs van de FujiFilm
Master Thesis Award voor haar scriptie.
Diana Galicia
Liza had een klein beetje vertraging opgelopen tijdens haar masterjaar in Tilburg.
Op 29 november ondertekende de Rusissche haar masterdiploma Marketing
Management. Liza besloot samen met haar vriend in Nederland te blijven en woont nu
in Utrecht waar ze werkt als project manager.

Liza Emelianenkova
Hengyan, Sercan, Diana en Liza ontvingen allen een Scholarship of Academic Excellence van €22.500 via het
Universiteitsfonds.
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Tilburg Law school viert 50 jaar met 50 beurzen
In het kader van het 50-jarig bestaan van Tilburg Law School, is er geld ingezameld voor het realiseren van 50
uitwisselingsbeurzen: ‘Global Scholarships’ voor Tilburgse rechtenstudenten. Deze beurzen bieden Tilburgse
rechtenstudenten de kans om op uitwisseling te gaan en hun horizon te verbreden. Het is belangrijk dat de
studenten kennisnemen van andere rechtsstelsels, aangezien die deze Nederland steeds meer beïnvloeden.
Daarnaast komen de studenten in aanraking met andere culturen en leren ze hun weg vinden in een geheel nieuwe
omgeving waar ze voor een belangrijk deel op zichzelf zijn aangewezen. De studenten van nu zijn de ‘global
shapers’ van morgen. Een buitenlandervaring is voor hen van grote toegevoegde waarde.

Rechtenstudent Mine Bosma kon met een beurs op uitwisseling naar de Universiteit van Minesota waar hij de
‘valedictorian speech’ mocht geven.

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. Ze gooien hiervoor muntjes
in een wensfontijn. Hier geldt uiteraard het adagium ‘vele kleintjes maken een groot’. De donaties komen ten
goede aan beurzen voor studenten. Dit keer werd geld ingezameld voor de 50 uitwisselingsbeurzen van Tilburg Law
School.
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Onderwijs
Outreaching Honors Program
In september 2010 is Tilburg University gestart met een uniek programma. Het Outreaching Honors Program,
dé opleiding voor studenten die de ambitie en passie hebben om echt verschil te maken. In de maatschappij, in
het bedrijfsleven, nationaal of internationaal. De opleiding volgen ze bovenop het tweede en derde jaar van hun
bacheloropleiding. Een flinke uitdaging. Op 1 januari 2014 is de overheidsbijdrage voor het Outreaching Honors
Program gestopt. Natuurlijk neemt de universiteit zo veel als zij kan voor haar rekening. Desondanks zijn de
bijdragen van onze donateurs van doorslaggevend belang voor het voortbestaan van het programma. Zónder
aanvullende financiering is dit Outreaching Honors Program ten dode opgeschreven. Onder andere de Vrienden van
Cobbenhagen steunen het programma. We zijn erg blij dat de leiders van nu zo betrokken zijn bij de leiders van de
toekomst. Zo kan dit bijzondere programma excellente studenten blijven uitdagen.
“Outreaching biedt fantastische kansen en mogelijkheden voor studenten. Je wordt
aangemoedigd verschillende dingen uit te proberen en in multidisciplinaire groepen
te werken. Je wordt goed voorbereid om een socially responsible entrepreneur te
worden. Ik heb al diverse stages gelopen tijdens mijn vorige opleiding, waardoor ik
veel waarde ben gaan hechten aan leren in de praktijk.”

Outreaching alumnus Louis van den Boogaard, Legal Counsel Ethics bij Philips

Professors for Development
In 2012 sprak de Liberiaanse president, Ellen Johnson Sirleaf, de diesoratie uit tijdens de viering van de 85e Dies
Natalis van onze universiteit. Haar roep om goed onderwijs te realiseren in Afrika, en in het bijzonder in Liberia,
is opgepakt door een aantal betrokken (emeriti)professoren van Tilburg University. Deze professoren zetten zich
kosteloos in voor ‘bottom line’ universiteiten in Afrika. Dat doen zij door hun kennis over te dragen aan docenten,
door masterclasses te geven aan studenten. Ze geven les in de verschillende onderzoeksmethoden, of het schrijven
van goede wetenschappelijke artikelen en begeleiden PhD studenten.
Niet alleen gaan Tilburgse professoren naar Afrika, ook Afrikaanse studenten krijgen
een kans in Tilburg een opleiding te volgen. Emmanuel Reeves begon in september
aan zijn master International Business Law in Tilburg. De vijfenveertig jaar oude
student komt uit Liberia en heeft een missie. Hij wil helpen zijn land opnieuw op te
bouwen. Hiervoor heeft hij zijn vrouw en kind achtergelaten en zit hij nu weer in de
collegebanken. Met de kennis uit Tilburg kan hij straks landgenoten verder helpen. “We
hebben een verplichting ons land verder te ontwikkelen. Als ik straks terugkeer, zal dit
direct en indirect de kansen van de toekomstige generatie, van mijn zoon, verbeteren.”

Emmanuel Reeves
Hoewel de Professors for Development hun tijd gratis ter beschikking stellen, willen we ze graag ondersteunen met
de minimale reis- en verblijfkosten, zoals de vlucht en het onderdak ter plaatse. Het blijkt niet altijd mogelijk dat
deze kosten kunnen worden voldaan door de betreffende universiteit ter plaatse. Simpelweg omdat er geen middelen
voor zijn. In 2013 zijn de eerste fondsen voor dit geweldige project geworven. In 2014 gaan we hiermee verder.
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Onderzoek
Intervict onderzoek naar Female Genital Mutilation
Naar schatting zijn er wereldwijd 100 tot 140 miljoen vrouwen en meisjes besneden. Hoe bestrijd je
deze diepgewortelde traditie? Annemarie Middelburg, promovenda bij Intervict, doet onderzoek naar
vrouwenbesnijdenis. Ze brengt in diverse landen (Senegal, Ethiopië) in beeld wat de invloed is van het internationale
mensenrechtenkader op nationaal en gemeenschapsniveau. Een meerderheid van de Afrikaanse landen heeft
vrouwenbesnijdenis inmiddels erkend als een misdrijf. Maar dat wil nog niet zeggen dat het leed daarmee uit
de wereld is. Senegal is een schoolvoorbeeld van deze tegenstrijdigheid. Sinds 1999 heeft het land een wet die
vrouwenbesnijdenis veroordeelt, het erkent alle belangrijke mensenrechten en er zijn nationale actieplannen.
Dat weerhoudt een kwart van de bevolking er echter niet van om het toch te doen. Door veldwerk uit te voeren,
onderzoekt de promovenda wat voor invloed het mensenrechtenkader heeft op vrouwenbesnijdenis. Dankzij de
steun van de rechtenalumni vertrok Annemarie eind september voor veldonderzoek naar Senegal, met €5.300 ter
beschikking.

Staatloosheid in kaart brengen in Iran
Staatloosheid is een probleem dat meer dan 12 miljoen mensen wereldwijd raakt, ook in Nederland. De grootste
uitdaging voor het oplossen van problemen rond staatloosheid is het gebrek aan data. Het Statelessness
Programme beoogt dit gat te dichten door het doen van veldwerk, in samenwerking met de VN, lokale overheden
en universitaire instellingen. In 2013 had het Statelessness Programme de unieke kans om veldwerk in Iran te
kunnen uitvoeren, o.a. door de recente verkiezing van president Hassan Rouhani. Door de geografische ligging
en de specifieke problematiek zal door onderzoek in Iran niet alleen inzicht in de situatie in Iran kunnen worden
verkregen, maar ook in Irak en Afghanistan door verwovenheid van deze landen. Met een eenmalige ondersteuning
van €8000 van de rechtenalumni, krijgen de onderzoekers van het Statelessness Programme de kans unieke kennis,
kunde en ervaring op te bouwen met veldwerk in Iran. Deze kunnen vervolgens gedeeld worden tijdens het eerste
Global Forum on Statelessness, in 2014 in Den Haag. Het Statelessness Programme organiseert dit forum in
samenwerking met de UNHCR. Officials uit de hele wereld zullen het Global Forum in 2014 bezoeken.
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Microjustice: making justice accessable and affordable to all
Met dank aan de alumni van Tilburg University en het ING Goede Doelenfonds voor medewerkers kon het
Microjustice project M-Sheria worden gerealiseerd. M-Sheria geeft de inwoners van Kenia toegang tot het recht
via hun mobiele telefoon en een speciale website. Zo krijgen de Kenianen antwoorden op vragen als ‘Hoeveel
alimentatie is redelijk?’ en ‘Mag mijn huisbaas me zomaar uit mijn huis zetten?’. Maar M-Sheria helpt ook bij het
oplossen van ernstige situaties zoals kindermishandeling. Het is gebaseerd op een mobiele service, aangezien in
Kenia mobiele communicatie het meest wordt gebruikt door de inwoners om toegang tot informatie te krijgen.
Kenia is een land met veel te weinig
advocaten, slechts 5000 op 42 miljoen
inwoners. De advocaten, gevestigd in de
grote steden, bereiken het merendeel van de
bevolking op het platteland niet. Daarnaast
leeft 46% van de bevolking onder de
armoedegrens en kan juridische steun niet
betalen. Jin Ho Verdonschot doet onderzoek
naar innovatie van het recht en ontwikkelde
deze praktische oplossing om het recht naar
de mensen in Kenia te brengen die het hard
nodig hebben. Dankzij uw steun is het recht
een klein stapje dichterbij de mensen in
Kenia gekomen.

European Values Study
Maar liefst 800 miljoen mensen kunnen zich Europeaan noemen: van Spitsbergen tot Malta en van IJsland tot
Azerbeidzjan. Hun culturen en maatschappijen zijn alle beïnvloed door het Romeinse Rijk, het Christendom, de
Verlichting en twee wereldoorlogen. Toch heeft de gemeenschappelijke geschiedenis niet geleid tot één Europese
cultuur. Het belang van God, de waarde van vrije tijd, de betekenis van kinderen of de afkeuring van een one-night
stand: het denken hierover verschilt behoorlijk. Aan de andere kant hechten alle Europeanen aan hun familie en
vinden goede manieren voor hun kinderen zeer belangrijk. De verscheidenheid én de overeenkomsten in waarden
worden onderzocht in de European Values Study. Dit grote, cross-nationale en longitudinale onderzoeksprogramma
biedt inzicht in ideeën, overtuigingen, voorkeuren, houdingen en waarden van mensen in heel Europa. We zijn blij
dat we via het Universiteitsfonds hebben kunnen bijdragen aan dit unieke project, dat zeer waardevolle resultaten
geeft die helpen bij de missie van Tilburg University: Understanding Society.

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 2013
Belcampagne
Tilburg Law School
Van 25 februari tot en met 23 maart 2013 hield Tilburg Law School haar vierde belcampagne. Een team van
enthousiaste rechten & bestuurskunde-studenten belde in de avonduren en op zaterdag met onze alumni. De
studenten praatten de alumni bij over het reilen en zeilen bij
Tilburg Law School. Ook vroegen de studenten de alumni om een
bijdrage voor het Tilburg Law School Fund. De studenten hebben
ongeveer 900 alumni gesproken. De gesprekken verliepen zeer
geanimeerd, en zowel de alumni als de studenten gaven aan
het gesprek zeer te waarderen. Ongeveer de helft van de alumni
besloot tot het doen van een financiële bijdrage. Daarmee hebben
de alumni tezamen ongeveer €34.000 aan het Tilburg Law School
Fund bijgedragen. Dat is een fantastisch resultaat, waarmee
bijzondere projecten in de wereld van het recht kunnen ondersteund.
Belteam 2013 Tilburg Law School

TLS Masterclass
Op 18 april 2013 vond de masterclass ‘De Europese multiculturele samenleving in de 21ste eeuw’ plaats met als
sprekers Ernst Hirsch Ballin, Zehra Dogan, Omar Salah en Kader Abdolah. De Masterclass werd georganiseerd door
studenten van de Law School en gaf hen de gelegenheid om te
luisteren naar en te discussiëren met experts. Dankzij de steun van
onze alumni konden zij experts uit alle hoeken van de samenleving
vragen om een bijdrage te leveren aan de Masterclass. De
studenten kozen niet alleen voor traditioneel academische
sprekers, maar juist ook voor ervaringsdeskundigen die op andere
wijzen onderzoek verricht hebben. Hierdoor confronteren ze
academisch-theoretische kennis en standpunten met de dagelijkse
praktijk.

Back to Campus: Class of ‘86
Tijdens de lustrumviering in 2012 werd het 85-jarige bestaan van de universiteit gevierd met de alumni tijdens Back
to Campus: The Eighties en werd de Class of ‘85 uitgenodigd de Diesviering bij te wonen. In 2013 werd de ‘Class of
1986’ uitgenodigd om op 21 november getuige te zijn van de 86ste Dies Natalis. Een kleine dertig alumni die in 1986
zijn afgestudeerd, kwamen terug naar de campus om de Dies bij te wonen. Voorafgaand aan de academische zitting,
werden ze ontvangen door Vriendin van Cobbenhagen Margriet Taams, ook afgestudeerd in 1986. Tijdens de lunch
werd er bijgepraat over de goede oude tijd.
Daarna volgde een rondleiding over de
campus die eindigde in het stiltecentrum,
nu Zwijssen-building. Daar informeerde
emeritus hoogleraar Joop Vianen de
alumni over Professors for Development.
De zeer geslaagde dag werd afgesloten
tijdens de Dies-borrel waar de alumni
enkele oud-docenten tegen het lijf liepen.
Een gewaardeerde nieuwe traditie, die we
volgend jaar zeker zullen voortzetten.
The Class of 1986
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Projecten
Internationale Alumni Chapters
Tilburg University timmert aan de weg met alumnikringen in landen met sterk groeiende economieën die staan te
springen om getalenteerde academici. Na de lancering van een chapter in China begin 2013, openden in november
chapters in Colombia en Turkije. De chapters bieden een basis voor het alumninetwerk in de verschillende landen.
De alumni die lid zijn van de chapters leggen contacten met andere alumni of (toekomstige) studenten. Ook
onderhouden ze contacten met het lokale bedrijfsleven en overheden. Zo creëren zij als het ware een ‘triple helix’ in
het buitenland.

Opening Alumni Chapters in 2013 vlnr: China januari, Colombia november, Turkije november

Alumni Ambassador Program
In juni 2013 gaf rector Philip Eijlander het officiële startschot voor het Alumni Ambassador Program. Elf jonge
internationale alumni zijn geselecteerd om zich in te zetten als Ambassador voor Tilburg University. Zij helpen hun
alma mater op de kaart zetten wanneer ze na hun studie terugkeren naar huis. Ze hebben de kans gekregen een
masteropleiding te volgen in Tilburg met een studiebeurs. Via het Alumni Ambassador Program, doen ze iets terug
voor de universiteit. Naast de rol van contactpersoon in hun land, hebben ze een concrete opdracht meegekregen:
werf een nieuwe student voor Tilburg University.

Vlnr: Hengyan Liu, Frances Mason, Valeriya Atrokhova, Liza Emelianenkova, Cynthia Diaz, Sercan Güneş
Güneş,
Sebastian Höff kes, Diana Galicia en Guodong Du. Niet op foto: Maria Fernanda Gallardo Sanchez, Ivan Kochovski en
Gorana Pogancev
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Brabant-Collectie
De provincie Noord-Brabant kent een rijke historie die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dat is het idee achter
de Brabant-Collectie van Tilburg University. De geschiedenis van Brabant is door de eeuwen heen vastgelegd in
talloze boeken, tijdschriften, prenten, kaarten en in later tijden ook op foto’s, op film en in geluidsfragmenten. Voor
veel onderzoekers, maar ook voor andere geïnteresseerden, is deze grote centrale vindplaats op onze universiteit
een bijzonder welkome toevoeging. Dankzij de bijdrage van onze alumni kan de Brabant-Collectie in stand worden
gehouden, en daarmee blijven beantwoorden aan deze maatschappelijke behoefte.

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 is 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.

Kindercollege prof. Wouter van Beek,
Hoogleraar Antropologie van de Religie

Olympisch kandidaat Sjoerd Dijkstra
Negen studenten van de Katholieke Hogeschool richtten op 2 oktober 1961 de Tilburgse Studentenroeivereniging
VIDAR op. Zo’n 50 jaar later is VIDAR uitgegroeid tot een toonaangevende roeivereniging, die een belangrijke plaats
in het studentenleven inneemt. Sjoerd Dijkstra is student Fiscaal Recht en een toproeier met olympische ambitie.
Die ambitie kan hij waarmaken met de juiste training en ondersteuning. Met de steun van de rechtenalumni komt
de olympische droom van Sjoerd een stukje dichterbij. Hij ontving €3.000 voor training en materialen.

Sjoerd Dijkstra

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.
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Donaties 2013
Project

donaties (€)

Beurzenprogramma

135944

Make a wish

269,21

TLS 50 beurzen
Outreaching Honors Program

6612
21000

Professors for Development

125

TLS Beurs buitenlandse student

670

TLS Masterclass

120

TLS Annual Fund 2011

3405

TLS Annual Fund 2012

12155

TLS Annual Fund 2013

14196

Microjustice
European Values Study

3255
15000

Kinderuniversiteit

5000

Brabant-Collectie

50

Steun alumni- en fondsenwervingbeleid (SPC)

68050

TOTAAL

285851

Toegekende subsidies 2013
Project
Beurzenprogramma
TLS Masterclass

Subsidie (€)
89500
685

TLS Annual Fund 2011

7653

TLS Annual Fund 2012

22484

TLS Annual Fund 2013

11191

European Values Study

15000

Financial Literacy

65000

Back to Campus: Jaren 80

30000

Brabant-Collectie
TOTAAL
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Jaarrekening 2013
Balans per 31-12-2012 (na resultaatbestemming, alle bedragen in €)
Activa

31-12-2013

31-12-2012

Liquide middelen

296.790

253.143

Totaal activa

296.790

253.143

31-12-2013

31-12-2012

Algemene reserve

296.790

253.143

Totaal passiva

296.790

253.143

2013

2012

Toegekende subsidies

285.851

301.451

Totaal baten

285.851

301.451

241.774

304.004

430

243

242.204

304.247

43.647

-2.796

Passiva

Exploitatierekening 2013 (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 2013 €285.851. Het totale bedrag is ontvangen als
donatie of schenking.

Subsidies
In 2013 is in totaal €241.774 aan subsidies toegekend aan projecten, onderzoekers en studenten van Tilburg
University.

Overige lasten
In 2013 bedragen de overige lasten van de Stichting Universiteitsfonds Tilburg €430, dit betreft enkel bankkosten
betalingsverkeer.

Jaarrekening Tilburg University
De Stichting Universiteitsfonds Tilburg is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2013 van Tilburg
University.
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Postadres:
Tilburg University
t.a.v Universiteitsfonds Tilburg
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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