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Bestuur en bureau
Bestuur
Het bestuur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg bestaat uit:

Prof.dr. Philip Eijlander (voorzitter)

Pim Berendsen (lid)

Wil van der Kruijs (lid)

Jacques Sijben (lid)

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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Voorwoord
Geachte donateur,

Het Universiteitsfonds maakt dromen waar, creëert mogelijkheden en geeft mensen de kans iets voor een ander 

te betekenen. 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 Louis, Mila, Gartor, Jonathan, Pavlo en 

Syddhant niet op onze campus zijn. Dan kon Sarah niet haar thesis afronden en hadden Ummey, Polina, Nandin, 

Yuriy en Emmanuel geen masterdiploma op zak. Dankzij de geweldige ondersteuning van met name de Vrienden 

van Cobbenhagen konden we het afgelopen jaar onze bachelorstudenten via het Outreaching Honors Program 

klaarstomen tot leiders van de toekomst. 

Naast deze studenten, hebben ook de onderzoekers baat bij de giften van onze donateurs. Zo kunnen onderzoekers 

zoals Adam Tatarynowicz met uw steun hun onderzoek uitvoeren, worden geweldige initiatieven mogelijk waarbij 

studenten betrokken worden bij onderzoek en kunnen we ons wetenschappelijk onderzoek nog dichter bij de 

maatschappij brengen.

In dit jaarverslag vindt u daarnaast ook allerlei activiteiten en projecten waarvoor het Universiteitsfonds zich in 2014 

heeft ingezet. Activiteiten en projecten die konden plaatsvinden dankzij uw betrokkenheid en steun. Niet alleen alle 

medewerkers, studenten en onderzoekers zijn u hiervoor dankbaar, maar ook ik ben blij met uw betrokkenheid bij 

onze universiteit. 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 mensen 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!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg,

Prof.dr. Philip Eijlander
Voorzitter
Stichting Universiteitsfonds Tilburg
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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
• 57886 alumni sinds 1927 

• 3510 internationale alumni

• 113 nationaliteiten

•  27 alumniverenigingen (waaronder 4 internationale Alumni Communities:  

China (Beijing en Shanghai), Colombia en Turkije

• 92% van de alumni is bereikbaar (88% post adres, 68% telefoon, 52% email)

• 4,1% van de alumni heeft ooit gedoneerd en 2,3% heeft in 2014 gedoneerd
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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, 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. 

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 
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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. 

Behaalde resultaten
Geven aan de wetenschap is investeren in de toekomst. Met de geweldige bijdragen, bijna €380.000, van alle 

donateurs van het Universiteitsfonds is het in 2014 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 Capacity Building Indonesia. Hierdoor kregen kinderen de kans Engels te leren, wat hen betere kansen in 

de toekomst biedt. 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
Dankzij uw steun, kon in 2014 een groot aantal studenten dromen verwezenlijken.

Alumnibeurs
Vele alumni van de universiteit maken het samen mogelijk dat nieuwe studenten een zelfde opleiding kunnen 

genieten als zij hebben gedaan. Met de donaties van onze alumni kunnen studenten die zelf onvoldoende financiële 

middelen hebben, de studie van hun dromen doen. We stellen deze studenten graag even aan u voor.

‘Your gift is really making a difference! Thank you!’

De TiSEM alumnibeurs 2014-2015 van €10.000 is toegekend aan Luis Cristóvão 

Ferreira Lima uit Brazilië die de masteropleiding Econometrics and Mathematical 

Economics volgt:

“Being from Brazil, one of the countries with the greatest social disparities in the world, 

studying at Tilburg University and participating in this international community is a life 

changing experience. Without the support of alumni, I would not have had the opportunity 

to be abroad and get inspired by the high quality professors at Tilburg University. With 

this knowledge and experience, I will be better prepared to contribute to solving real world 

problems in my country. Your gift is really making a difference! Thank you!”

Luis Cristóvão Ferreira Lima 

De alumni van de Tilburg Law School hebben het samen mogelijk gemaakt dat in 2014 twee studenten aan hun 

studie in Tilburg konden starten. Gartor Tate en Jonathan Flomo, beide uit Liberia, ontvingen een alumnibeurs van 

€10.000 en konden zo in het kader van het Professors for Development project aan hun opleiding beginnen. 

Gartor Tate volgt de master International Business Law. Hij behaalde in 2010 zijn 

Bachelor in recht aan Louis Arthur Grimes School of Law en hij werkte als Assistant 

Legal Counsel voor het ministerie van financiën in Liberia. “This opportunity is one in a 

million for someone like me who hails from a developing country. I shall use this opportunity 

to aspire for excellence and utilize the knowledge once acquired to work and improve the 

lives of other less fortunate people. The multi-cultural environment allows me to feel and 

really see the true meaning of the Tilburg University motto; ‘Understanding Society’. I’ve 

had professors from Asia, Europe and the United States. I’m so grateful for the opportunity. 

Tilburg University has been a life changing experience.”

Gartor Tate 
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Jonathan Flomo heeft bij de ambassade van de Verenigde Staten gewerkt, maar hij 

nam zijn ontslag om recht te gaan studeren aan Louis Arthur Grimes School of Law 

(University of Liberia). Jonathan, masterstudent Victimology & Criminal Justice, kan 

niet genoeg benadrukken hoeveel de studiebeurs voor hem betekent. In Liberia zijn 

er weinig van dit soort kansen. Er zijn slechts enkele hoger onderwijsinstellingen 

die masteropleidingen aanbieden. “Getting the Alumni Scholarship means a total 

transformation in my life. I will be empowered after my studies to contribute more 

meaningfully to my country and to humanity as a whole. Every time I am on the Tilburg 

University Campus and see thousands of students, some of whom I can-without-prejudice-

refer to as children, I think about how my own youth was stolen from me by hardship and 

war experience. Then I am reminded that I could have done a Master’s two decades ago if 

all hell had not broken loose in my country. Then I am reminded how important it is to 

Jonathan Flomo have been offered a scholarship to be at Tilburg University.’

Scholarship of Academic Excellence
In 2014 is er weer een student gestart aan zijn masteropleiding met een Scholarship of Academic Excellence. 

Dankzij een beurs van Vollenhoven Olie NV, kon Pavlo Pustovit in Tilburg blijven om zijn master in International 

Business Law te volgen. Pavlo was in de zomer van 2014 vanuit Donetsk naar Tilburg gekomen, maar de oorlog in 

de Oekraïne gooide roet in het eten. In augustus bleek hij over onvoldoende financiële middelen te beschikken om 

de volgende maand te kunnen blijven. En dat terwijl de colleges nog niet eens waren begonnen. Terugkeren naar 

Donetsk was echter ook geen optie op dat moment. Dankzij deze studiebeurs, was het voor Pavlo mogelijk om net 

als zijn broer een masteropleiding aan Tilburg University te volgen.

 

V.l.n.r.: Thomas Bogaers, Pavlo Pustovit en Mauk Weber tijdens kennismakingsbezoek bij Vollenhoven Olie, NV

“I’m extremely grateful for the scholarship which has provided me with a foundation to focus on my research for a full year” 

Pavlo Pustovit



9Jaarverslag 2014 - Stichting Universiteitsfonds Tilburg

Sarah Zhou (China) kreeg in 2013 een volledige beurs van METRO Group voor haar 

studie Marketing Management in Tilburg. Helaas verliep het jaar niet als gepland 

en kreeg Sarah van METRO Group de kans haar master toch af te maken met een 

verlenging van haar studiebeurs. Dankzij deze geweldige bijdrage kon zij in het najaar 

van 2014 aan haar afstudeerscriptie beginnen zodat ze in 2015 haar felbegeerde 

diploma zal mogen ontvangen.

Sarah Zhou 

In augustus 2014 verwelkomde Tilburg Law School Mila Georgievska uit Macedonië in 

de internationale bacheloropleiding Global Law. Zij ontving een studiebeurs, mogelijk 

gemaakt door NXP en ASML.

Mila Georgievska

Bachelorstudent Syddhant Vyas ontving in 2014 voor het tweede jaar de Scholarship of 

Academic Excellence. Siddhant komt uit India en volgde daar een bachelor in het recht 

waardoor hij de bachelor Global Law in Tilburg in 2 jaar kan afronden. Hij wordt daarbij 

financieel volledig ondersteund met een beurs van De Lage Landen.

Syddhant Vyas 

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.
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Overige beurzen
Student Fenne Douwenga

Fenna Douwenga won de nationale selectie van de International Client Consultation Competition in Nederland 

en plaatste zich daarmee voor deelname aan de wereldwijde finale in San Juan, Puerto Rico. Daar bereikte ze een 

indrukwekkende tweede plek, met dank aan een bijdrage van €500 van het Law School Fund: “Ik had het niet willen 

missen en raad het iedereen aan!” 

Zes Global Exchange Beurzen

In 2014-2015 gaan een zestal Tilburgse studenten op uitwisseling naar het buitenland. Ze gaan daar aan een Law 

School studeren net als Tari Lambregts vorig jaar deed met haar beurs. Tari is alweer een tijdje terug in Nederland. 

Zij vertelde ons dat zij vooral veel heeft geleerd op persoonlijk vlak en dat ze de ervaring nooit meer zal vergeten. De 

beurs heeft ze vooral gebruikt om af te kunnen reizen naar ‘het echte Afrika’.

Internship Award

Paavo Savolainen ontving in 2014 de International Statelessness Internship Award, mogelijk gemaakt door 

de alumni van Tilburg Law School. Door deze beurs kan Paavo een stage lopen bij het United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) en daar kennis en kunde over statelessness verspreiden.

“Based on a preliminary discussion with the regional statelessness coordinator of the UNHCR, my tasks will consist of 

making contacts with local NGOs, conducting a research on statelessness in Egypt along with local academic institutions 

and offering legal advices.”

Scholarship Agreements
In 2014 zijn weer vele studenten gestart met een studie in Tilburg dankzij een studiebeurs. Via overeenkomsten met 

diverse Scholarship Foundations probeert Tilburg University studenten een financieel steuntje in de rug te bieden. 

Zo hebben we in 2014 onze samenwerking voortgezet met China Scholarship Council (China), Conicyt (Chili), 

Scenecyt (Ecuador), Colfuturo (Colombia), FUNED (Mexico) en FIDERH (Mexico). Daarnaast is in 2014 een nieuwe 

overeenkomst getekend met Unidad de Conocimiento (Colombia). Dankzij deze overeenkomsten is het voor vele 

studenten mogelijk om dankzij een studiebeurs hun studie aan Tilburg University te financieren.

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. 
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Afgestudeerd!
Yuriy Gavrilyuk (Rusland) ontving een volledige Scholarship of Academic Excellence van METRO Group en 

behaalde zijn master Supply Chain Management. De Russische studenten Polina Ptashchenko en Nandin Tsydybey 

studeerden beide af aan hun master Communication and Information Science dankzij een Scholarship of Academic 

Excellence van Koninklijke Ahold NV.

Vlnr: Yuriy, Polina, Nandin

Ummey Nipun uit Bangladesh studeerde op 17 oktober 

af aan de rechtenmaster Victomology die zij kon volgen 

dankzij een alumnibeurs. Ze is hiermee een stapje dichterbij 

gekomen haar ambitie te realiseren om ‘professor & state 

law maker’ te worden. Sinds haar afstuderen zet zij zich in 

voor het verbeteren van onderwijs en zorg voor kinderen 

in oorlogsgebieden en daar waar droogte heerst. Op dit 

moment werkt ze als MEAL (Monitoring, Evaluation, and 

Learning Documentation) coördinator in Afrika. 

Ummey Nipun 

Op 4 juli studeerde Emmanuel Reeves uit Liberia af aan 

de master International Business Law. Hij kon dankzij een 

studiebeurs van Professors for Development zijn master 

in Tilburg doen. Na zijn afstuderen bleef Emmanuel nauw 

betrokken bij het project en werkt hij samen met emeritus 

hoogleraar Joop Vianen om het wetenschappelijk onderwijs 

in Liberia te verbeteren.

Emmanuel Reeves
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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. Studenten volgen de opleiding 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.

DAF Technology Lab
Zou niet iedere student het fantastisch vinden als hij de ervaringen kan beleven van een patiënt in een ziekenhuis, 

een rechter in de rechtszaal of een ondernemer in een bestuurskamer? 

Mede door een genereuze gift in 2014 van de Paccar Foundation is het mogelijk om in 2015 een augmented 

reality omgeving te creëren waarin studenten en onderzoekers in economie, rechten, sociale wetenschappen en 

geesteswetenschappen de mogelijkheid krijgen om te onderzoeken hoe mensen denken, zich gedragen en acteren 

in diverse rechterlijke, economische, medische en onderwijsomgevingen. Daarmee onderscheidt het lab zich van 

andere, meer technisch georiënteerde labs. De focus ligt op onderwijs en onderzoek gericht op het begrijpen en het 

verbeteren van de maatschappij: Understanding Society.
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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. Emmanuel Reeves en Joop Vianen hebben 

zich in 2014 ingezet om aandacht te vragen voor het project, bijvoorbeeld tijdens de paneldiscussie ‘Educate a man, 

educate a nation’ van Academic Forum.

Paneldiscussie Academic Forum met Emmanuel Reeves.

Innovatief Onderwijs
Uit het TiSEM Annual Fund is een bedrag van €7.500 toegekend aan het project ‘videoclips als cases’. Bij de 

opleiding Economics zijn met diverse alumni video’s gemaakt die in het komende studiejaar geïntroduceerd 

worden. Belangrijke uitgangspunten zijn de verwevenheid van onderwijs en onderzoek en de verbinding tussen 

theorie en praktijk.

Law Clinic
In 2014-2015 worden de eerste, door alumni mogelijk gemaakte, Law Clinics georganiseerd voor studenten. 

Bij een Law Clinic worden de studenten bij hun onderzoek begeleid door onze wetenschappers, en wordt de 

onderzoeksopdracht geformuleerd door de praktijk. In november 2014 onderzocht een groep masterstudenten 

een maand lang de privacy en data-protection issues van ‘health-wearables’. Met een armbandje je stappen meten 

en je dagelijkse sportprestatie bijhouden is één ding, maar waar worden die data opgeslagen en wie is eigenaar? 

Zijn ze makkelijk te ‘hacken’, en zijn algemene voorwaarden in overeenstemming met (te verwachten) Europese 

regelgeving? 

Capacity Building Indonesia
Mensen in ontwikkelingslanden helpen om een betere toekomst te kunnen bewerkstelligen en studenten een levens 

ervaring aanbieden. Dat zijn de twee doelen die studievereniging Magister voor ogen had toen zij aan dit project 

begonnen. Juli 2014 is dit ook gelukt. Een groep van zo’n twintig studenten is drie weken naar Indonesië geweest 

om kansarme kinderen Engels te leren. Hun bericht bij thuiskomst; “Een ongelofelijke reis en wat fijn om te leren 

dat een klein gebaar een groot verschil kan maken, wat hun kans op een goede opleiding en carrière vergroot.. We 

hebben het idee dat we in korte tijd een groot verschil hebben kunnen maken”. Kortom, een prachtige ervaring met 

grote impact, dankzij een beurs van €1.500.
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Onderzoek
Kennisuitwisseling, R&D en innovatie
Universitair hoofddocent Adam Tatarynowicz stelt de bijdrage van €7.500 uit de belcampagne van Tilburg School 

of Economics and Management voor zijn onderzoeksproject, Collaborative Innovation and the Value of Coherence 

Between Formal and Informal Networks, zeer op prijs. Tatarynowicz en zijn team gaan de samenwerking van 

bedrijven op de High Tech Campus in Eindhoven onderzoeken. Ze focussen daarbij in het bijzonder op netwerken 

met mensen van verschillende ondernemingen. Ze willen weten hoe deze ontstaan en zich ontwikkelen. En hoe 

deze kunnen bijdragen aan kennisuitwisseling en (gezamenlijke) R&D en innovatie. “Wij streven ernaar dat onze 

onderzoeksgegevens breed bruikbaar zijn. We zorgen ervoor dat ook managers en bestuurders er iets aan hebben.”

Eerstejaars studenten doen onderzoekervaring op
Hoe nuttig je onderzoeksvoorstel ook, je krijgt niet altijd vanzelfsprekend financiële middelen. Daarom is 

universitair hoofddocent Peter de Goeij bijzonder blij met de donaties van de TiSEM alumni aan zijn onderzoek 

Financial Literacy, Cognitive Limitations and Financial Decision Making. De Goeij hoopt meer te weten te komen 

over de rol van visuele informatie – getekende plaatjes, dus - bij financiële beslissingen. De Goeij: “We kunnen 

nu in februari 2015 van start.” Met ‘we’ bedoelt de universitair hoofddocent zichzelf en zijn eerstejaars studenten 

Bedrijfseconomie, die het onderzoek uitvoeren en ook object zijn. Het mes snijdt aan twee kanten: “De studenten 

leren meer over financiële beslissingen. Tegelijk krijgen ze mee hoe zo’n onderzoek in de praktijk werkt. Eerstejaars 

kunnen zo ervaring opdoen. En dat niet alleen. We gaan de uitkomsten ook nog gebruiken bij de lessen. Dat maakt 

dit een voorbeeld van research based learning.” Ook van buiten de universiteit is belangstelling voor het onderzoek. 

“De Autoriteit Financiële Markten is geïnteresseerd in de uitkomsten ervan.” De Goeij zal €5.000 ontvangen voor 

zijn onderzoek.

Veldonderzoek EDOLAD
EDOLAD, European Dctorate in Law And Development, betreft een joint PhD programma dat in januari 2015 van 

start zal gaan. Deelnemende universiteiten zijn Edinburgh, Oslo, Tartu (Estland), Deusto (Spanje) en Potchefstroom 

(Zuid Afrika). Tilburg is coördinerend partner onder regie van Morag Goodwin. Elke universiteit zal een student 

aanleveren die in 3 jaar vakken zal volgen bij verschillende professoren aan de verbonden partner universiteiten.  

Met €10.000 van het Universiteitsfonds zal een PhD student de mogelijkheid geven om veldonderzoek uit te kunnen 

voeren. 

Tilburg Law Review
Tilburg Law Review is een wetenschappelijk tijdschrift beheerd door promovendi van Tilburg Law School. Het 

tijdschrift publiceert rechtswetenschappelijke artikelen over een breed scala maatschappelijke problemen, op 

binnenlands, Europees en internationaal niveau. Lezers krijgen inzicht in de laatste ontwikkelingen waarbij de 

internationale en multidisciplinaire onderzoekstraditie van Tilburg Law School de basis voor het tijdschrift biedt. In 

maart 2015 zal Tilburg Law Review haar 10e jubileum vieren. Met €2.000 van het Universiteitsfonds is het mogelijk 

om het eendaagse congres ter gelegenheid van dit bestaan te voorzien van een spreker op top niveau.



15Jaarverslag 2014 - Stichting Universiteitsfonds Tilburg

Evenementen 2014
Belcampagne
In 2014 hebben zowel de Tilburg Law School, als Tilburg School of Economics and Management telefonisch contact 

opgenomen met de alumni. De studenten van de belteams hebben leuke gesprekken met de alumni gevoerd 

waarin zij vertelden welke activiteiten de universiteit het komende jaar voor alumni organiseert. Daarnaast vroegen 

ze de alumni betrokken te zijn bij een aantal belangrijke projecten van de Alma Mater. Alumni spraken met veel 

enthousiasme over hun studietijd en het is fantastisch te merken dat zoveel alumni hun Alma Mater een warm hart 

toedragen.

Tilburg Law School

Tilburg Law School belde van 20 januari tot en met 

7 februari 2014 met een team van 27 enthousiaste 

rechten- & bestuurskunde-studenten met onze alumni. 

Dit was al weer de vijfde belcampagne die gehouden 

werd! De studenten hebben zo’n 1500 alumni gesproken. 

De gesprekken verliepen zeer geanimeerd, zowel de 

alumni als de studenten gaven aan het gesprek zeer 

te waarderen. Veel alumni besloten om een financiële 

bijdrage aan het Tilburg Law School Fund te doen. 

Daarmee hebben de alumni tezamen ongeveer €45.000 

toegezegd te geven. Aan de volgende projecten zijn 

subsidies reeds toegekend: €20.000 voor twee alumnibeurzen, €3.000 voor zes Global Exchange beurzen, €10.000 

voor veldonderzoek EDOLAD, €2.000 voor Tilburg Law Review, €5.000 voor Law Clinics, €5.000 voor Capacity 

Building Africa, €1.500 voor Capacity Building Inonesia,

Tilburg School of Economics and Management

Dit jaar heeft Tilburg School of Economics and 

Management van 8 februari tot en met 1 maart 2014 voor 

het eerst een belcampagne gehouden. Met een team van 

38 studenten is gesproken met ongeveer 1500 alumni. 

Deze eerste campagne overtrof alle verwachtingen. Naast 

bijdragen in de vorm van stageplaatsen en medewerking 

aan het TiSEM Carrière Mentorprogramma, hebben 

alumni gezamenlijk €98.000 aan financiële steun 

toegezegd voor projecten in de komende drie jaar. Voor 

het eerste jaar is €40.000 toegekend aan de volgende 

projecten: alumnibeurs 2014-2015 (€10,000), Financial 

Literacy, Cognitive Limitations and Financial Decision Making (€5.000) van universitair hoofddocent Peter de 

Goeij, Collaborative Innovation and the Value of Coherence Between Formal and Informal Networks (€7,500) van 

universitair hoofddocent Adam Tatarynowicz, €10.000 voor het Outreaching Honors Program en Videoclips als 

cases (€7,500) van Yvonne de Vries.

Belteam 2014 Tilburg Law School

Belteam 2014 Tilburg School of Economics and Management
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Outreaching

In november en december 2014 hebben Outreaching 

studenten de Vrienden van Cobbenhagen gebeld om 

te vertellen over hun ervaringen en belevenissen. Ook 

hebben zij de Vrienden gevraagd bij te dragen aan het 

programma. De opbrengst: bijna €30.000, 27 stages, 

25 masterclasses, 11 Outreaching labs en 4 Coaching 

trajecten. Een fantastisch resultaat!

Belteam Outreaching

Night University
Op 1 oktober opende Tilburg University wederom ‘s nachts haar deuren. En zoals iedere 

editie, werd ook dit keer een goed doel aan de avond gekoppeld. Gedurende de avond 

werd geld opgehaald voor Professors for Development. Denk aan een Food Court waar 

internationale studenten allerlei gerechten verkochten, de make a wish wensfontein en 

collectebussen. Dank aan alle bezoekers van de Night University en de vele vrijwilligers 

die zich deze avond hebben ingezet.

 

Back to Campus: Class of ‘87
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. Dit was een begin 

van een nieuwe traditie. Nadat in 2013 de ‘Class of 1986’ terugkeerde naar de campus, is in 2014 de ‘Class of ‘87’ 

uitgenodigd om op 20 november getuige te zijn van de 87ste Dies Natalis. Alumni die in 1987 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 en directeur Student Services van de universiteit, Liesbeth Leijssen, ook 

afgestudeerd in 1986 en wel aan de rechtenfaculteit. Tijdens de lunch werd er bijgepraat over de verschillen tussen 

studeren toen en nu. Een van die verschillen is de grote sprong die de universiteit heeft gemaakt op het gebied van 

internationalisering. Iets dat werd onderstreept door de aanwezigheid van Gartor Tate, een student International 

Business Law afkomstig uit Liberia. Hij gaf de alumni een klein kijkje in zijn leven en vertelde hen over de kans die 

hij had gekregen om in het kader van het project Professors for Development in Tilburg te kunnen studeren met een 

beurs mogelijk gemaakt door de alumni van Tilburg Law School. Daarna volgde een rondleiding over de campus 

die eindigde op het balkon van de aula voor de Diesviering. De zeer geslaagde dag werd afgesloten tijdens de Dies-

borrel waar de alumni enkele oud-docenten tegen het lijf liepen. 

Class of ‘87



17Jaarverslag 2014 - Stichting Universiteitsfonds Tilburg

Gouden reünie voor Askloa disputen De Fonteyne en OASE
Woensdag 26 maart kwamen zo’n 13 alumni die eind jaren ’60, begin jaren ’70 zijn afgestudeerd terug naar de 

campus voor een ‘trip down memory lane’. Het dispuut, De Fonteyne, bestond 50 jaar en dat was een mooie 

aanleiding voor een bezoek aan de universiteit. Op 14 november was het de beurt aan zeventien leden van 

dispuut OASE (Ons Aller Streven Een). Beide disputen behoorden tot studentenvereniging Askloa, die slechts vijf 

jaar bestond (1965-1969). Askloa werd opgericht als alternatief voor het conservatieve studentencorps Olof. De 

vereniging ging ten onder aan een te duur sociëteitspand en een tekort aan nieuwe aanwas. De disputen bleven 

bestaan. Naar aanleiding van de reünies hebben beide disputen het project Professors for Development financieel 

gesteund.
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Projecten
Internationale Alumni Communities
De internationale Alumni Communities van Tilburg University hebben ook in 2014 niet stil gezeten. Zij hebben zich 

ingezet om pas afgestudeerden aan netwerk te bieden wanneer ze weer terug keren naar het land van herkomst, 

toekomstig studenten te enthousiasmeren en voorbereiden voor Tilburg University en de verbinding te leggen met 

de publieke en private sector. In China is naast de alumnigemeenschap in Beijing ook een nieuwe gemeenschap in 

Shanghai ontstaan. De Shanghai Community wordt gevormd door alumni van Tias en Tilburg University.

Opening Alumni Community Shanghai in november 2014

Bezoek rector Universidad del Rosario
Op 30 januari bezocht de rector van de Colombiaanse Universidad del Rosario in Bogotá Tilburg University. Tijdens 

het bezoek ondertekenden de rectoren van beide universiteiten een overeenkomst voor een uitwisselingsprogramma 

van studenten en promovendi, met name op het terrein van rechtsfilosofie en economie. Daarnaast werden de 

mogelijkheden besproken de onderzoekssamenwerking uit te breiden met het instituut Intervict, gespecialiseerd 

op het terrein van rechten van slachtoffers. De Tilburg School of Economics and Management zal onder meer een 

zogeheten ‘double degree’ programma op het gebied van Economics gaan opzetten, waarbij studenten een deel van 

hun degree aan Tilburg University doen, en een deel in Colombia.

Prof.dr. Hans-Peter Knudsen, rector Universidad del Rosario en Tilburgse rector Prof.dr. Philip Eijlander ondertekenen contract.
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Alumni Ambassador Program
In juni 2013 gaf rector Philip Eijlander het officiële startschot voor het Alumni Ambassador Program. 11 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. En dat deden ze. In totaal 11 nieuwe studenten zijn gestart aan 

een opleiding in Tilburg, dankzij de inzet van de Ambassadors 2013-2014. In 2014 nam een nieuwe groep Alumni 

Ambassadors het stokje van hen over. Door ervaringen met elkaar te delen via een speciale Facebook groep, hopen 

we op herhaling of zelfs overtreffing van het succes.

Alumni Ambassadors 2013-2014

Vlnr: Hengyan Liu, Frances Mason, Valeriya 

Atrokhova, Liza Emelianenkova, Cynthia 

Diaz, Sercan Güneş, Sebastian Höffkes, 

Diana Galicia en Guodong Du. Niet op foto: 

Maria Fernanda Gallardo Sanchez, Ivan 

Kochovski en Gorana Pogancev

Alumni Ambassadors 2014-2015

Vlnr. Yuriy Gavrilyuk, Sarah Zhou, Nebojsa 

Jovanovic, Diana Llanas, Brett Buttliere, Yuxia 

Jiang, Iva Plocheva, Mine Pasamehmetoglu, 

Polina Ptashchenko en Garry Armando 

Reagen. Niet op foto: Nandin Tsydybey, Ana 

Ivan, Mariana Dias da Silva, Mauricio Osorio 

Moreno, Emmanuel Reeves

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 2014
Project donaties (€)

DAF Technology Lab 105295

Outreaching Honors Program 66955

Professors for Development 6574

Beurzenprogramma 6450

TLS Company Scholarship 30000

TLS Capacity Building 6600

TLS Annual Fund 40708

TiSEM Annual Fund 2014 38525

Diverse donaties
- Make a wish
- TLS 50 beurzen
- TLS Beurs buitenlandse student 
- Microjustice

5062

Steun alumni- en fondsenwervingbeleid (SPC) 72403

TOTAAL 378.572

Toegekende subsidies 2014
Project Subsidie (€)

Beurzenprogramma 65500

TLS Company Scholarship 8000

TiSEM Annual Fund 7500

TLS 50 beurzen 6500

TLS Beurs Buitenland 480

TLS Masterclass 60

Steun alumni- en fondsenwervingbeleid (SPC) 2012 71.963

Steun alumni- en fondsenwervingbeleid (SPC) 2013 68.020

TOTAAL 228.023
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Jaarrekening 2014
Balans per 31-12-2014  
(na resultaatbestemming, alle bedragen in €)

31-12-2014 31-12-2013

Activa
Nog te ontvangen baten 20 -

Liquide middelen 446.525 296.790

Totaal activa 446.545 296.790

Passiva
Algemene reserve 446.545 296.790

Totaal passiva 446.545 296.790

Exploitatierekening (alle bedragen in €) 2014 2013

Baten
Toegekende subsidies 378.572 285.851

Totaal baten 378.572 285.851

Lasten
Subsidies\inkomensoverdrachten 228.023 241.774

Overige lasten 794 430

Totaal lasten 228.817 242.204

Exploitatieresultaat 149.755 43.647

Toelichting jaarrekening
De uitvoering van de werkzaamheden werd beschikbaar gesteld door Tilburg University en gefaciliteerd door de 

afdeling Alumni Relations & Development. Personele lasten e.d. komen derhalve terug in de jaarrekening van Tilburg 

University. 

Baten
De baten van de Stichting Universiteitsfonds Tilburg bedroegen in 2014 €378.572. Het totale bedrag is ontvangen als 

donatie of schenking.

 

Subsidies
In 2014 is in totaal €228.023 aan subsidies toegekend aan projecten, onderzoekers en studenten van Tilburg University.

Overige lasten
In 2014 bedragen de overige lasten van de Stichting Universiteitsfonds Tilburg €794, dit betreft enkel bankkosten 

betalingsverkeer.

Jaarrekening Tilburg University
De Stichting Universiteitsfonds Tilburg is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2014 van Tilburg University.
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