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VOORWOORD

BESTUUR EN BUREAU
BESTUUR
In 2015 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Decharge is verleend aan:
Philip Eijlander (voorzitter)
Pim Berendsen
Wil van der Kruijs
Jacques Sijben
Margriet van Zijl

Met veel plezier bied ik u dit jaarverslag van 2015 aan namens het bestuur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg.
In dit jaarverslag vindt u ook de financiële verantwoording van Stichting Universiteitsfonds Tilburg.
Het jaar 2015 kende maar liefst 1419 donateurs die Tilburg University hebben gesteund met een gift aan het Universiteitsfonds. Samen hebben zij bijna €400.000,- geschonken en fantastische projecten gerealiseerd die daadwerkelijk
een impact op de maatschappij hebben, en zo bijdragen aan de missie van Tilburg University: Understanding Society.
In dit jaarverslag lichten we een aantal van deze bijzondere onderzoeks- en onderwijsprojecten toe en laten we u zien
wat uw donatie mogelijk maakt. We geven u een overzicht van de in het afgelopen jaar georganiseerde activiteiten
voor alumni en donateurs van Tilburg University, en we geven u een beeld van de plaats die onze alumni innemen in
onze academie.

Vanaf 28 september 2015 zijn de volgende bestuursleden aangetreden:
Koen Becking (voorzitter)
Paul Burghouts
Sabine van Gent
Astrid van Eeten
Jacqueline Lommen

Nieuwe rollen voor alumni

AFDELING DEVELOPMENT & ALUMNI RELATIONS

Veruit de meeste donateurs zijn alumni van Tilburg University. Alumni worden op verschillende manieren bij de universiteit betrokken, bijvoorbeeld bij het Outreaching programma. Hier steunen ze niet alleen in financiële zin, maar
ze leveren ook een inhoudelijke bijdrage als mentor of gastdocent. Het zou mooi zijn als we deze betrokkenheid van
alumni nog verder kunnen uitbouwen. Wat we doen, wordt erg gewaardeerd, dus er is alle reden om daarin verder te
ondernemen. Juist alumni die impact hebben in de wetenschap en maatschappelijke sectoren kunnen in bijvoorbeeld
honors-programma’s bijdragen aan de vorming van onze studenten. Alumni kunnen zo meebouwen aan wat wij onze
studenten boven op hun reguliere onderwijsprogramma kunnen bieden. Op deze manier kunnen alumni op allerlei
verschillende wijzen – en met allerlei verschillende profielen - hun inbreng geven en participeren. Daar gaan wij de
komende jaren flink op inzetten.

Het Universiteitsfonds wordt ondersteund door medewerkers van de afdeling Development & Alumni Relations van
Tilburg University.

Bestuur Universiteitsfonds

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

DIRECTEUR
Hoofd van de afdeling Development & Alumni Relations was in 2015 mw mr. Nicole Fouchier.
Vanaf 2016 heeft mw. drs. Frederique Knoet deze rol overgenomen.

INHOUD

COLOFON

VOORWOORD

Dit is een uitgave van
Stichting Universiteitsfonds Tilburg.

BESTUUR EN BUREAU
JAAROVERZICHT
TAKING ON TOMORROW’S CHALLENGES
Missie en doelstellingen
Uitgangspunten
Behaalde resultaten
Beleid in de toekomst

Interviews:	Joost Bijlsma, Magma Publicaties &
Aniek Verhoeven
Redactie:	Development & Alumni Relations,
Tilburg University
Design en
productie: PrismaPrint, Tilburg University
Fotografie:	Ben Bergmans, Dolph Cantrijn,
Elena Roman, Jack Tummers,
Wilfried Scholtes

JAARREKENING 2015

2

Bijzondere betrokkenheid donateurs
Dank u wel! Voor uw steun, voor uw gift, voor uw inzet. Want dankzij u konden er in 2015 vele onderzoeken een bijdrage aan de maatschappij leveren, konden studenten worden opgeleid tot waardevolle burgers en konden wij ons
onderwijs verbeteren.
Stichting Universiteitsfonds Tilburg is een prachtig initiatief dat de missie en ambities van Tilburg University ondersteunt. Met de bijzondere bijdragen van u allen, financieel en in natura, hebben we de universiteit en haar studenten
en onderzoekers kunnen versterken. Ik hoop dat we in de toekomst weer op uw steun mogen rekenen!
Namens het bestuur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg,

Met vriendelijke groet,

Kerncijfers
Balans
Donaties
Projecten

BIJLAGE 1: Toelichting donaties

In dit verslag kunt u ook lezen dat de samenstelling van het bestuur gewijzigd is. Na de rectoraat-wisseling in juni 2015
heb ik met veel plezier het voorzitterschap van het Universiteitsfonds overgenomen van onze voormalig rector prof.
dr. Philip Eijlander. Het volledig bestuur is gewisseld, daar de termijn van het oude bestuur verstreken was. Namens
ons nieuwe bestuur wil ik hier het voormalige bestuur van harte danken voor hun inzet en betrokkenheid bij Tilburg
University.

Dr. Koen Becking
Voorzitter
Stichting Universiteitsfonds Tilburg

MEI 2016
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ALUMNI

SUPPORTERS

1.419
donateurs

61.094

397.770,Belcampagnes
Crowdfunding
Overig

2015

4.194
internationale
alumni

PhD diploma’s,
waarvan 37%
internationaal

33

1.554

Masterdiploma’s,
waarvan 19%
internationaal

Bachelordiploma’s,
waarvan 6%
internationaal

35%
2%
63%

15

17

15

7

8

Alumni
Ambassadors
2015 - 2016

Leden
Alumni
Boards

17
Leden
boards Alumni
Communities

(Resultaat 11 nieuwe studenten)

201 5
2.540

3.164*

Belcampagnes: 35%
Crowdfunding: 2%
VRIJWILLIGERS
IN 2015
Overig: 63%

Alumni
Ambassadors
2014 - 2015

118

165

2015:

Post master diploma’s,
waarvan 0%
internationaal

345
Alumni
mentor
program

Outreaching
coach

Alumni
in redactieraad
Until

Daarnaast hebben nog vele alumni zich ingezet in de besturen van de alumniverenigingen en bij het geven
van studievoorlichting tijdens voorlichtingsdagen en op (internationale) studiebeurzen. Ook bieden alumni
stageplaatsen aan, geven een gastles of verzorgen een workshop.
* Sinds de oprichting van het Universiteitsfonds in 2008.

92%

Bereikbaarheid alumni

88%

Waarvan postadres

Alumniverenigingen
Waaronder internationale
Alumni Communities:
- China(Beijing en Shanghai)
- Columbia
- Turkije

4

69%

Waarvan telefoon

Waarvan e-mail

54%

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.
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‘AAN DIT PROJECT KAN IK ECHT WAT BIJDRAGEN’

“Aan dit project kan ik echt wat bijdragen, omdat het
gaat over het uitzenden van mensen overzee. Ik weet
hoe internationale samenwerking werkt. Ik heb, samen
met mijn talentmanager uit Engeland, bijvoorbeeld geholpen bij de werving en selectie van studenten voor dit
project. Mijn invalshoek bij het opzetten van het project
was dat kwaliteit voor kwantiteit moet gaan. Je moet eerst
bouwen aan goede relaties en kunt daarna pas gaan

Alumnus Ryan van der Aa werkt voor het Engelse Vesuvius in Londen
en woont – vooral in de weekenden – in Limburg. Vanwege het goede
gevoel over zijn vorming in het verleden, ondersteunt hij de universiteit bij mooie maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden. ‘Ik
vind het ﬁjn om iets terug te geven. Ook is het mooi om met jonge
mensen te werken. In hen zie ik mijzelf terug.’

‘Afrika is een continent dat mij inspireert en fascineert. De faculteit
heeft daar een aantal waardevolle contacten voor onderzoek en onderwijs – zoals met partners in Zuid Afrika, Zimbabwe en Rwanda.
Voor de toekomst hebben we de ambitie om onze relatie met diverse
Afrikaanse landen te versterken en te intensiveren.’

CORIEN PRINS

president Human Resources bij de toeleverancier
van verbruiksartikelen voor de staal- en gieterijindustrie, Vesuvius. Ik ben eindverantwoordelijk
voor het totale Internationale Human Resourcesbeleid met speciale aandacht voor de werving en selectie van talent. Bij managementfuncties letten we
vooral op verbale en relationele vaardigheden, niet
zozeer op de technische skills. Ik ga na hoe goed
medewerkers functioneren in een multiculturele
context. Ik raad jongeren aan om – net als ik vroeger - tijdens hun studie nevenactiviteiten te doen.
Zonder dat, was ik nooit geworden wie ik ben.”
“Omdat mijn studietijd zo vormend is geweest,
vind ik het ﬁjn om iets terug te geven aan de universiteit. Een studente van Law School die mij een
paar jaar geleden sprak tijdens een belcampagne,
wist mij te interesseren voor steun aan een micro justice-project. Later ben ik gaan meewerken
aan een samenwerking tussen Tilburg University
en een universiteit in Zimbabwe. De universiteiten wisselen kennis uit rond thema’s als energie,
milieu en landeigendom.”

RYAN VAN DER AA

“Als zoon van een
lasser bij Daf Trucks
behoorde ik tot een
nieuwe stroom studenten, van wie de
ouders nooit hebben
gestudeerd. Ik startte in 1977 tegelijk met honderdtwintig andere eerstejaars met rechten. Ik was een beursstudent. De studieschuld bedroeg aan het einde van mijn
studietijd 33.000 gulden. Dat is achteraf gezien de beste
investering die ik ooit heb gedaan. Die periode heeft mij
gevormd. Het studieprogramma aan de juridische faculteit stimuleerde internationaal werken. En mijn nevenactiviteiten als lid van de faculteitsraad en voorzitter van
sportvereniging Pendragon, openden mijn ogen voor de
mooie mogelijkheden die ik had. Met name het organiseren van internationale sporttoernooien bij Pendragon is
zeer leerzaam geweest.”
“Die vormende studieperiode gaf mij het zelfvertrouwen om een internationale loopbaan te starten. Zo heb
ik onder meer in Libië en Tanzania grote voedselprojecten gedaan. En tegenwoordig werk ik in Londen als vice

Op de gemiddelde Afrikaanse universiteit vindt
je geen bibliotheek gevuld met honderden pc’s
met dubbele schermen en werkplekken waar je
je laptop kunt inprikken. Geen databank waar je
wetenschappelijke artikelen kunt vinden die waar
ook ter wereld zijn gepubliceerd. Voor studenten
aan Afrikaanse universiteiten is kennisvergaring
kortom lang niet zo vanzelfsprekend als voor
onze studenten. “Met het project Tilburg Africa
Student & Knowledge Exchange zet Tilburg Law
School zich in om de in Tilburg aanwezige kennis
met studenten en docenten in diverse Afrikaanse
landen te delen. Maar ook willen we deze kennis
in hun speciﬁeke context plaatsen en toepassen.”

Met de donaties aan dit
project, kan een platform worden gecreeerd waar Afrikaanse
studenten kennis opdoen om maatschappelijke en economische problemen op
te kunnen pakken in eigen land. De Tilburgse studenten
reizen naar Afrika af om in samenwerking met de studenten van aldaar de lokale context te leren kennen en
het recht toe te passen, zodat kennisvergaring en -deling
in wisselwerking en op twee contintenten plaatsvindt.
“Ik ben heel blij dat alumnus Ryan van der Aa bereid is
samen met mij dit project persoonlijk te ondersteunen.”

TSB ALUMNI-EVENEMENT: PRESTEREN ONDER DRUK

BELCAMPAGNE TLS

12 FEBRUARI

De Law School studenten hebben ongeveer 1300 alumni gesproken. De gesprekken verliepen
zeer positief, zowel de alumni als de studenten gaven aan het gesprek zeer te waarderen. Veel
alumni besloten om voor het eerst een financiële bijdrage aan het Tilburg Law School Fund
te doen of om hun bijdrage te verlengen en/of te vernieuwen. Daarmee hebben de alumni
tezamen ongeveer € 70.000 toegezegd te geven.

KLANKBORDBIJEENKOMST

VRIENDEN VAN

Op uitnodiging van het Stichtingsbestuur en het College van Bestuur van Tilburg University kwamen 32
alumni terug naar de campus. Onderwerp van de bijeenkomst was Validatie. Prof. dr. Max Louwerse en Prof.
dr. Margriet Sitskoorn presenteerden in deze context
het DAF Technology Lab, de Graduate School en het
dementie onderzoek gefinancierd door CbusineZ.

COBBENHAGEN

5 FEBRUARI

BOARDROOM

27 JANUARI

Zowel (sport)psycholoog en alumna Lotte Isbouts als onderzoeker Marieke
van der Tooren van het departement Sociale Psychologie deelden hun inzichten over presteren onder druk met 55 alumni.

KROEGCOLLEGE STUDENT GIVING TLS?
Studentenactiviteit met college van hoogleraar Ronald Leenes, een loterij en
borrel die €114,- opbracht voor het Law School Fund.

24 JANUARI - 14 FEBRUARI

MEETING

Boardroom met
alumnus
Huub de Jong
bij Louwers
IP|Technology
Advocaten.

10 FEBRUARI

BELCAMPAGNE TLS:

6

groeien. Dit lijkt ook te lukken. Het project wordt uitgebreid, mogelijk later ook naar andere universiteiten en
andere landen. Ik vind het mooi om iets te mogen doen
waardoor het enorme potentieel in Afrikaanse landen mogelijk wordt aangeboord. Ook is het mooi om met jonge
mensen te werken. In die studenten zie ik mezelf terug.
Hoe ik een kleine veertig jaar geleden hier met een smile
rondliep.”

BELCAMPAGNE TISEM:
21 FEBRUARI - 21 MAART

EXPAND YOUR FUTURE: TISEM
Evenement dat studenten helpt zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De studenten
kregen informatie over netwerken en de career services die de universiteit ze aanbiedt,
waar ze tot wel een jaar na het afstuderen gebruik van kunnen maken.
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Kinda Dalla uit Syrië volgt de master Organization Studies aan de Tilburg School of Social and Behavioral
Sciences. Het is de master van haar dromen, maar ze had het niet kunnen doen zonder een beurs. Een
beurs die mogelijk gemaakt is door alumni.

FAVORIETE PROFESSOR LEZING

TSB: ALMOST GRADUA-

Favoriete professor lezing met hoogleraar
prof.dr. C.F. van der Elst over Topbezoldiging.

12 MAART

5 MAART

8

BELCAMPAGNE TSB
TSB heeft in april voor het eerst een belcampagne naar
alumni gehouden. Alumni werden op de hoogte gesteld
van de activiteiten die de faculteit komend jaar organiseert
en op welke manier ze betrokken kunnen worden bij het
realiseren van belangrijke projecten van de faculteit.
Naast bijdragen in de vorm van stageplaatsen, gastcolleges en medewerking aan het mentorprogramma hebben
alumni gezamenlijk €45.000 aan financiële
steun voor projecten toegezegd.
BELCAMPAGNE

PRE-ALUMNI EVENEMENT

Samen met EP Nuffic
werden internationale
studenten voorbereid op
de Nederlandse arbeidsmarkt.

De Alumnibeurs heeft me de kans gegeven om een specialist te worden in organisatieontwikkeling. Ik dank de
alumni voor hun geloof in de waarde van onderwijs en
het effect dat het kan hebben op iemands leven. Dank u
wel, alumni, voor uw geloof in mij. Ik had dit niet kunnen
doen zonder uw steun.”

BELCAMPAGNE TISEM

21 FEBRUARI - 21 MAART

TED, WHAT’S NEXT?

Ik voel me zo bevoorrecht dat ik deze masteropleiding
hier op Tilburg University mag volgen, de beste opleiding
op dit gebied in Nederland. Deze opleiding zal een impact hebben op mijn toekomstige carrière, op mijn leven.
Deze universiteit heeft me laten zien hoe ik het gat kan
overbruggen tussen kennis en maatschappij. Dat is waar
onderwijs echt om draait. Het sterkt je. Na een jaar hier,
heb ik meer zelfvertrouwen en een beter kritisch denkvermogen. Tilburg University is een zeer sterke universiteit,
een die mijn blik heeft verruimd op de rol van de universiteit in mijn leven. De universiteit en de hoogleraren
geloven in me en lieten me mijn eigen kracht zien. Ze
lieten me zien dat ieder van ons kan veranderen en iets
kan doen om de maatschappij te verbeteren.

Alumni spraken met veel enthousiasme over hun studietijd en het was fantastisch te merken dat zoveel alumni hun
Alma Mater een warm hart toedragen. Naast bijdragen
bijvoorbeeld in de vorm van stageplaatsen en medewerking aan het TiSEM Carrière Mentorprogramma, hebben
alumni gezamenlijk € 88.000 aan financiële steun voor
projecten toegezegd!

ALUMNI REÜNIE IN BEIJING
30 alumni van Tilburg University en TIAS
en enkele aankomende studenten kwamen
samen in Beijing. Een Tilburg University
delegatie was ook aanwezig bij de reünie.

FAVORIETE PROFESSOR LEZING

27 MAART

BELCAMPAGNE TISEM:

ambities. Ik heb allerlei functies gehad in klantenservice,
het bankwezen, administratie, HR. Het is een interessante reis geweest om te ontdekken waar ik echt heen wil-

TSB:

13 APRIL - 2 MEI

VOORJAARSBIJEENKOMST

Favoriete professor lezing van Law &
Technology hoogleraar prof.dr. E.J. Koops
over privacy en privacybescherming.

VRIENDEN VAN COBBENHAGEN

14 APRIL

“Lange tijd was ik niet zeker over wat ik in mijn professionele leven wilde bereiken. Ik had een aantal banen gehad die niet erg interessant waren of niet paste bij mijn

Mijn bachelordiploma in Economie uit Syrië was niet
voldoende en ook mijn masterdiploma dat ik behaalde in Litouwen zou me niet kunnen brengen waar ik
heen wilde gaan. Ik was eindelijk op een punt in mijn
leven gekomen dat ik wist wat ik wilde gaan doen.
Maar mijn omgeving gaf me geen kansen in die richting. Ik besefte me dat ik een opleiding nodig had,
dus begon ik te zoeken naar de masteropleiding die
me op de juiste koers zou brengen. Tilburg University had precies de juiste master voor mij. In oktober 2014 heb ik me aangemeld en al snel hoorde ik
dat ik was aangenomen. Fantastisch nieuws, maar
ik wist dat ik het collegegeld nooit zou kunnen betalen. Dus deed ik een aanvraag voor een Academic
Excellence beurs én kreeg die een. Geweldig! Maar
toch, het was niet genoeg voor het volledige collegegeld en de kosten voor levensonderhoud. Plotseling
leek de droom waarin ik mijn doelen ging bereiken
precies dat. Een droom. Op 21 mei 2015 kreeg ik het
bericht dat ik was geselecteerd voor de Alumnibeurs.
Dit heeft me zo geraakt. Ik voelde me alsof ik het op
de een of andere manier had gemaakt. Ik voelde dat
ik echt iets had bereikt dat me verder zou brengen
op mijn pad.

Ik ben een mensen-mens en heb altijd veel interesse gehad in persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen.
Ik ben geen business afgestudeerde die alleen maar een
carrière in consultancy ambieert. Ik geniet juist van het
verbinden met bedrijven en ze helpen zich te ontwikkelen
en groeien. Ze te helpen excelleren in wat ze doen. Ik wil
niet alleen het juiste doen, maar dingen op de juiste manier doen voor mensen en organisaties.

Op dezelfde dag als Europese top
over het migratiebeleid bezochten
de Vrienden van Cobbenhagen
Brussel. Het thema van dit evenement was de Europese lobby.
De Vrienden waren o.a. te gast op
de residentie van de Nederlandse
Ambassadeur.

23 APRIL

‘IK HAD DIT NIET KUNNEN DOEN ZONDER UW STEUN’

KINDA DALLA

de gaan, waar mijn passie lag. In 2014 was daar het
moment: Organisatieontwikkeling en strategie was
waar de volgende langverwachte stap in mijn carrière me moest brengen. Maar om daar te komen, had
ik de juiste academische achtergrond nodig.
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‘CROWDFUNDING BETREKT MENSEN BIJ MIJN ONDERZOEK’

MARIEKE HOPMAN

Filosoof Marieke Hopman is een echte pionier. Zij ﬁnanciert haar promotieonderzoek De wet bekeken
door de ogen van kinderen via crowdfunding. De promovenda weet zich gesteund door het instituut
Intervict van Tilburg University en vele donateurs, onder wie een groot aantal alumni.
Crowdfunding. Die term is bij het ﬁnancieren van
innovatieve producten inmiddels ingeburgerd;
startende bedrijven verleiden geïnteresseerden via
internetsites om een klein bedrag mee te investeren. Zo maken crowdfunders het bijvoorbeeld
mogelijk om een eerste productlijn op de markt te
brengen.
Gloednieuw, echter, is het fenomeen bij het ﬁnancieren van onderzoek. Promovenda Marieke
Hopman van Tilburg University is de eerste Nederlander die haar promotieonderzoek zo tracht te
ﬁnancieren. En ze timmert aan de weg. Op 3 juli
bereikte ze haar eerste richtbedrag van 20.000
euro. Met haar onderzoek wil Hopman erachter
komen waarom zo’n 59 miljoen kinderen (waarvan 16.000 in Nederland) jaarlijks nog steeds geen
basisonderwijs krijgen, terwijl ze er wel recht op
hebben. Wie zijn die kinderen? Waarom gaan ze
niet naar school? Wat betekent dit voor hen? Volgens Hopman is het haar met de crowdfunding
niet alleen om het geld te doen. Zeker, ze heeft
middelen nodig onder meer omdat het niet lukte
om een NWO-subsidie te krijgen. Maar ze organiseert de crowdfunding ook om een andere reden.
“Voor mijn masterscriptie naar kindsoldaten in

Rwanda had ik al een crowdfunding-experiment gedaan.
Daar merkte ik dat het veel tijd kost en misschien niet
meteen veel geld oplevert. Maar crowdfunding levert wel
veel van iets anders op: het betrekt bijzonder veel mensen bij mijn onderzoek en genereert aandacht voor het
thema. Ik hoop dat ik de aandacht voor het probleem
van kinderen die niet naar school gaan, kan vergroten.
Ook wil ik graag bijdragen aan een oplossing. Ik hoop
dat dankzij mijn onderzoek meer kinderen naar de basisschool gaan.”
Hoewel ze de benodigde 100.000 euro nog niet heeft ingezameld, is de promovenda al begonnen met de voorbereidingen van haar onderzoek. Ze heeft er het volste
vertrouwen in dat ze uiteindelijk de benodigde middelen
bijeen zal krijgen. De crowdfunding krijgt veel aandacht.
De promovenda vindt haar onderzoek zo belangrijk dat
ze een deel van haar inkomsten in het project steekt. “Ik
doe allerlei klussen, bijvoorbeeld in het onderwijs, waarvan de opbrengsten rechtstreeks naar mijn onderzoek
gaan. Ik klus net zolang bij totdat ik al het geld bij elkaar
heb verzameld.”

BELCAMPAGNE TSB:
13 APRIL - 2 MEI

BACK TO CAMPUS:

IN ISTANBUL, TURKIJE

Voor een selecte groep alumni en donateurs
organiseerde Tilburg School of Economics and
Management een lezing en diner. Vice decaan
onderzoek Geert Duysters verzorgde de lezing
Hoe kan samenwerken – beter, anders, in- én extern
- helpen om je als organisatie te ontwikkelen. De bijeenkomst werd bijgewoond door ruim 40 alumni.

ALUMNIREÜNIE IN
TORONTO, CANADA

vice-voorzitter
Raad voor de
Rechtspraak.

12 JUNI

door alumnus
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30 JUNI

DINER MET DECANEN TISEM

Den Haag
Kees Sterk,

ALUMNIMAGAZINE
UNTIL

PRE-DEPARTURE & NETWERKEVENEMENT

Lezing in

27 MEI
28 MEI

EXPAND YOUR FUTURE:
SCHOLAR NETWORK

ALUMNIREÜNIE
IN BOSTON, USA

12 MEI

ALUMNI CHAPTER
EVENEMENT IN
SHANGHAI, CHINA

3 MEI

Alumnus Jos Burgers
gaf een lezing voor
150 alumni en studenten. Deze bijeenkomst werd georganiseerd samen met
studentenorganisatie
Make a Move.

Alumnus Mark Patrick
Roeling, datascientist bij
Capgemini, en cognitief
neuropsycholoog bij Tilburg University dr. W. de
Baene, gaven beide een
presentatie over het actuele thema data science
aan zo’n 45 alumni.

25 JUNI

VRIENDEN VAN COBBENHAGEN BOARDROOM MEETING

ZZP-Roommeeting in Tilburg onder leiding van alumna
Margriet Taams.

BIJEENKOMST JONGE VRIENDEN

De ‘Jonge Vrienden’ kwamen bijeen in de Eerste Kamer voor een
Lagerhuisdebat over eHealth.

JOS BURGERS

18 JUNI
17 JUNI

Officiële start van de
crowdfunding campagne
voor het promotieproject
van Marieke Hopman
over het recht op
onderwijs.

Alumnus en hoogleraar Henk Akkermans en alumnus
Jacob Zeeman, voorzitter Strukton Rail Nederland,
gaven een lezing over het gebruik van de nieuwste
informatie en technologie om efficiëntie, flexibiliteit en
kwaliteit te verbeteren van productie en het bedrijfsleven.

TLS
LEZING

VRIENDEN VAN COBBENHAGEN

11 JUNI

FUNDING PROJECT
RIGHT TO EDUCATION

29 MEI

BACK TO CAMPUS EVENT: SMART INDUSTRY

26 MEI

KICK OFF CROWD-

24 MEI

BOARDROOM MEETING

Boardroom met alumnus
Stephan Vermeulen bij WVS
groep in Bergen op Zoom.

20 MEI

6 MEI
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VRIENDEN VAN COBBENHAGEN

ALUMNIREÜNIE IN
NEW YORK CITY, USA

BIG DATA, BIG IMPACT

ALUMNIREÜNIE
IN BOGOTA,
COLOMBIA
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‘TICKET NAAR EEN GLANSRIJKE TOEKOMST’
Enorme dankbaarheid, dat is wat Pavlo Pustovit voelt. Zijn broer en schoonzus behaalden hun masterdiploma
aan Tilburg University, en hij nu ook. De oorlog in zijn vaderland Oekraïne leek roet in het eten te gooien.
Een beurs van Vollenhoven Olie maakte het toch mogelijk om in Tilburg te studeren. ‘Met de ervaring die ik
hier heb opgedaan, kan ik straks bijdragen aan het verbeteren van de situatie daar.’

Pavlo komt uit Donetsk, in het oosten van de Oekraïne. Ooit was die stad een van de grootste industriële, culturele en wetenschappelijke centra van
het land. Maar nu is Donetsk veranderd in een oorlogsgebied en is de familie van Pavlo geëvacueerd.
In zijn thuisland studeerde hij aan de National University Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine.
In de zomer van 2014 kwam hij naar Tilburg om
International Business Law te studeren. Hij volgde
eerst een cursus Engels om goed beslagen ten ijs
te komen en zou daarna aan de masteropleiding
beginnen. Maar al snel leek zijn toekomst er heel
anders uit te gaan zien. Door de oorlog in zijn vaderland was zijn familie in ﬁnanciële problemen
gekomen en het zag ernaar uit dat hij een streep
moest zetten door zijn studieplannen. Er was geen
geld om alles te kunnen bekostigen en andere
mogelijkheden om toch aan de studie te kunnen
beginnen, waren er niet. Tót hij het bericht kreeg
dat het Tilburgse bedrijf Vollenhoven Olie bereid
was hem ﬁnancieel te ondersteunen. Het Development & Alumni Relations Ofﬁce had zijn situatie
bij het familiebedrijf onder de aandacht gebracht,
toen bleek dat een andere student had afgezien
van de volledige beurs (collegegeld en living expenses, red.) die de onderneming ter beschikking
had gesteld. Pavlo: “Toen ik het nieuws kreeg dat
er een beurs voor mij was, kon ik het gewoon niet
geloven. Het hele weekend was ik in shock. Deze
beurs gaf me de mogelijkheid om in Nederland te
blijven, het masterprogramma te volgen en mijn

ambities waar te maken. Bovendien kan ik door deze internationale ervaring mijn horizon verbreden en mijzelf
ontwikkelen. Met de ervaring die ik hier opdoe, kan ik
straks onder meer bijdragen aan het verbeteren van de
situatie in de Oekraïne.” In de zomer van 2015 wist Pavlo maar net op tijd zijn scriptie af te ronden en zo nog
in collegejaar 2014-2015 af te studeren. Hierdoor kon hij
niet aansluiten bij de diploma-uitreiking van zijn groep,
maar ontving hij zijn diploma op 1 oktober tijdens een
speciaal voor hem georganiseerde ceremonie.
“Op mijn afstudeerdag merkte ik dat ik anders over mezelf ging denken. Daarvoor was ik zo bezig met niets
missen, deadlines halen, mijn best doen, dat ik op een
gegeven moment niet meer reﬂecteerde op mijn eigen
resultaten. Ik was geobsedeerd met doen wat ik moest
doen. Maar toen ik mijn scriptie had verdedigd, realiseerde ik me dat ik een van de grootste uitdagingen in
mijn leven had volbracht. Vollenhoven Olie gaf mij en
mijn familie zeer waardevolle steun, die niet op een beter
moment had kunnen komen. De beurs gaf me de kans
af te studeren aan deze geweldige universiteit met een
stevige kennisbasis en innovatieve aanpak. De kennis en
vaardigheden die ik hier heb opgedaan zijn van blijvende
waarde voor de rest van mijn leven. Mijn Tilburg University diploma is een eerste klas ticket naar waar of wat
dan ook. Ik ga ervoor zorgen dat ik dit ticket optimaal zal
gebruiken. Vollenhoven Olie team, ik dank u nogmaals
voor het ticket naar een glansrijke toekomst!”

THANK YOU DINER OUTREACHING
Tijdens dit diner werden de donateurs van het Outreaching Honors Program met een gift van €5000 tot €25.000 bedankt door
het College van Bestuur. Het diner vond plaats op het oude stadhuis van ’s Hertogenbosch met als gastheer Burgemeester Ton
Rombouts, met het oog op de toekomstige Graduate School.
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OPENING ACADEMISCH JAAR EN
TILBURG UNIVERSITY CANTUS

30 JULI

PRE-DEPARTURE EVENEMENT, BOGOTÁ, COLOMBIA

16 JULI

ACT-COLOMBIA: DRINKS WITH THE AMBASSADOR

Introductieweek voor nieuwe studenten. Tijdens de informatiemarkt hebben studenten kennis gemaakt met het Universiteitsfonds via de Make
a Wish fontein. Hierin hebben de studenten 18 euro aan muntjes gedoneerd. Een lagere opbrengst dan andere jaren, vanwege het zeer slechte
weer waardoor maar weinig studenten de TOP markt had bezocht.

24 AUGUSTUS

1 JULI

TOP WEEK

Dit jaar had de Tilburg University Cantus
het thema Alumni. Vele alumni konden
dan ook deze geweldige (relatief nieuwe)
studententraditie meebeleven op het VIP
podium.
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31 AUGUSTUS

PAVLO PUSTOVIT
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‘BRUG SLAAN TUSSEN UNIVERSITEIT EN BEDRIJFSLEVEN’

CAMPIONE-PROJECT
Het DAF Technology Lab is het derde in de wereld met
deze opzet. Een innovatief visitekaartje voor Tilburg University. Louwerse vindt het hoog tijd voor vernieuwing in
het onderwijs. Volgens hem is zelfs een revolutie nodig.
“Het lab is een eerste stap. Het stelt ons in staat om te
experimenteren met nieuwe onderwijsvormen.” Het lab
kan ook een brug slaan tussen universiteit en bedrijfsleven, vertelt hij. Zo zal het bijvoorbeeld een rol gaan
spelen in het Campione-project. Dat is een samenwerking van industriële bedrijven in de provincie Brabant die
proberen het onderhoud van hun machinepark zo voorspelbaar mogelijk te maken. Binnen dit project wordt het
DAF Technology Lab ingezet om trainingen te simuleren
en te onderzoeken of het succes van een training te
voorspellen is. Louwerse verwacht met het lab vaker te
gaan samenwerken met bedrijven, mogelijk ook met
DAF: “Zolang wetenschappers onafhankelijk en vrij
blijven, zie ik geen enkel bezwaar in het koppelen van
bedrijven aan kennisinstellingen.”
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30 OKTOBER

SHANGHAI NANC
ALUMNI DINNER

27 OKTOBER

CHENGDU DRINK AND
BITES NANC

23 OKTOBER

6 OKTOBER

ANKARA ALUMNI DINNER

OPENING DAF
TECHNOLOGY LAB

VRIENDEN VAN
COBBENHAGEN
BOARDROOM
MEETING
Boardroom met
alumnus
Marc van der Linden
bij Eneco.

THANK YOU EVENT
Voorafgaand aan het Back to Campus event werden
alle donateurs verwelkomd in de Faculty Club waar
ze de studenten en onderzoekers ontmoetten die ze
gesteund hebben.

BEIJING NANC ALUMNI DINNER

RIGHT TO EDUCATION

Samen met een groep
student-vrijwilligers is
tijdens Night University geld opgehaald voor
het project Right to
Education van Marieke
Hopman.

BACK TO CAMPUS EVENEMENT: BIG DATA
Een kleine 300 alumni kwam terug naar de campus voor een
bijeenkomst over het fenomeen big data en wat de universiteit hiermee wil en kan. Hoogleraar Recht en Informatisering
Corien Prins hield een presentatie, samen met alumnus
Alexander van Eerden (oprichter en CEO van Building
Blocks), over het belang van maatschappelijk verantwoord
datagebruik. Hoogleraar Bart Bronnenberg ging in op
de vraag of met het gebruik van big data consumenten
beter bediend kunnen worden. Alumnus Geoffrey van Meer,
manager consumer intelligence bij RTL Nederland, gaf hiervan voorbeelden via een kijkje in de keuken bij RTL.

21 OKTOBER

NIGHT UNIVERSITY &

2 OKTOBER

BACK TO CAMPUS: VAN LANSCHOT CONNECTION
Samen met alumni werkzaam bij Van Lanschot organiseerden we een bijeenkomst voor Tilburg University alumni
met een link met Van Lanschot. Sprekers waren alumnus
Berry van Gool, Algemeen Directeur Willem II en voormalig kantoordirecteur van Van Lanschot, professor Harald
Benink en de heer Karl Guha, voorzitter van de Raad van
Bestuur van Van Lanschot.

29 SEPTEMBER

8 SEPTEMBER

MENTOR PROGRAMMA
Alumni zetten zich in als mentor voor studenten tijdens de
laatste fase van hun studie. Tijdens dit evenement maakten
ze kennis met het programma
en met elkaar. Workshops werden aangeboden door het Student Career Center en diverse
alumni, waaronder Tamara
Willemse en Jerre Maas.

8 OKTOBER
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Favoriete
professor
lezing met
prof.mr.dr.
S. Zouridis
over de
ongeloofwaardige
rechtsstaat.

Louwerse overtuigde deze ﬁlantropische instelling via
een white paper van het nut van een ‘virtual and mixed
reality lab’ voor Tilburg University. “In dat paper schreef
ik dat het lab drie doelen dient: het vernieuwt het onderwijs, het stimuleert interdisciplinair onderzoek en het
bevordert de samenwerking van de universiteit met het
bedrijfsleven. ‘Dit past bij Paccar en daarmee bij DAF’,
vond Schippers, al voordat het voor hen tastbaar was wat
zo’n virtual lab precies inhoudt. Dat getuigt best van visie.”

KICK OFF EVENEMENT

1 OKTOBER

De rector heette alle
internationale studenten
welkom die aan Tilburg
University studeren met
een studiebeurs.

BOARDROOM MEETING

Boardroom met alumnus
André Snellen bij Pensioenfonds Detailhandel.

FAVORIETE
PROFESSOR
LEZING

24 SEPTEMBER

WELCOME EVENT
SCHOLAR NETWORK

VRIENDEN VAN COBBENHAGEN

22 SEPTEMBER

Tilburg University, de
Technische Universiteit
Eindhoven, de gemeente
’s-Hertogenbosch en de
provincie Noord-Brabant
tekenen het
samenwerkingsverband
op het gebied van Big Data.

18 SEPTEMBER

4 SEPTEMBER

ONDERTEKENING
SAMENWERKING BIG DATA

MAX LOUWERSE

Met het DAF Technology Lab heeft Tilburg University er een innovatief middel voor onderwijs, onderzoek en
valorisatie bij. Dit lab, waarin wordt gewerkt met virtual reality, kwam er dankzij een ﬁlantropische donatie
van de Paccar Foundation. Alumnus Harrie Schippers, CEO van DAF, speelde een bemiddelende rol.

Het is lastig om uit te leggen wat het DAF Technology lab precies is. Feitelijk gaat het om een virtual
reality lab met een Research Room en een Experience Room. In die kamer kunnen op vier muren
projecties worden gedaan. Zo kunnen vijftien tot
twintig personen zich in een andere wereld wanen.
Rechtenstudenten kunnen er als het ware pleiten in
een ‘bijna echte’ rechtszaal, psychologiestudenten
kunnen er door hersenen ‘lopen’, communicatiestudenten ‘zien’ ingewikkelde data en economiestudenten kunnen er hun onderhandelingsvaardigheden in een gesimuleerde boardroom oefenen.
Maar dat niet alleen.
Naast onderwijs leent het lab zich ook voor andere
doeleinden. Zo kun je er mensen met een fobie of
andere aandoening behandelen. Ook kun je er bijvoorbeeld onderzoeken of een training effect heeft.
“Als je erover praat, klinkt het allemaal vrij abstract”, zegt Max Louwerse, hoogleraar cognitieve
psychologie en kunstmatige intelligentie. Volgens
hem begrijp je pas wat het is, als je het in het echt
ervaart. Louwerse is de geestesvader van het lab
dat op 2 oktober 2015 ofﬁcieel werd gepresenteerd.
Toen leidde de hoogleraar onder andere DAF-CEO
Harrie Schippers rond. Ook voor deze alumnus
was dat een aha-erlebnis. Louwerse: “Schippers
zag toen wat ik precies had bedoeld bij mijn verzoek voor een schenking.” Het DAF Technology
Lab dankt zijn bestaan aan een donatie van de
Paccar Foundation (de Amerikaanse vrachtwagenproducent Paccar is het moederbedrijf van DAF).

Jaarverslag 2015 - Stichting Universiteitsfonds Tilburg
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Diner in de Faculty Club om
onze trouwe TLS donateurs te
bedanken voor hun jarenlange
steun.

Alumni die zijn afgestudeerd in 1988
kwamen terug naar
de campus. Na een
lunch en rondleiding,
waren ze aanwezig
bij de 88ste Dies viering van de universiteit. Tijdens de afsluitende borrel kregen
ze de kans om bij
te praten met hun
oud-hoogleraren.

NAJAARSBIJEENKOMST VVC

Vrienden van Cobbenhagen bijeenkomst op Tilburg
University met het thema
Clash of religions, clash
of societies. Als dank voor
zijn jarenlange inzet als
bestuurslid en penningmeester voor de Stichting
Professor
Cobbenhagen
en de Vrienden van Cobbenhagen, kreeg Maarten
Swinkels tijdens deze bijeenkomst de Cobbenhagenpenning uitgereikt.

koren waren om mee
te doen aan het Outreaching
Program.
Allemaal zijn ze er
beter door geworden,
ze zijn uitgedaagd en
ze hebben vervolgens
meer uit zichzelf gehaald dan ze dachten
dat erin zat. Ze kregen
de kans te excelleren.
Door tegelijk de luiken
naar de maatschappij
open te zetten is ook invulling gegeven aan de slogan
‘Understanding Society’.
Zo aan ze te merken, hebben ze daarmee in de gaten
gekregen dat ze tot de geluksvogels in deze maatschappij
behoren. Uit de gesprekken maakte ik ook op dat deelname aan het Outreaching Program doet nadenken over de
vraag ‘How to give back to society?’
‘Noblesse oblige’ wordt een wat gedateerd gezegde. We
leven in een tijd waarin zoiets als ‘la chance et le bonheur
obligent’ vooral opgeld zou moeten doen. De Outreachers
die ik heb gesproken, beseften dat en dat maakt mede dat
ik dit programma zo van harte blijf ondersteunen.”

KERSTACTIE VRIJHEID DOORGEVEN
In samenwerking met T.S.C. St. Olof werden kaarten op
de campus uitgedeeld waarop medewerkers en studenten konden aangeven wat vrijheid voor hen betekent. De
kaarten werden symbolisch in een dennenboom midden
op de campus gehangen.

KERSTACTIE VRIJHEID DOORGEVEN: 2-18 DECEMBER
ALUMNIMAGAZINE
UNTIL

25 DECEMBER
26 DECEMBER

BIJ STIBBE IN AMSTERDAM

‘Online privacy? Vergeet
het maar!’ was het thema
van dit evenement bij advocatenkantoor Stibbe in
Amsterdam met lezingen
van Associate Professor
Colette Cuijpers en alumni Friederike van der Jagt
en Pieter Swagemakers.

21 NOVEMBER

DONATEURSDINER TLS

88STE DIES NATALIS, CLASS OF ‘88

TLS ALUMNI EVENEMENT

12 NOVEMBER

5 NOVEMBER

BELCAMPAGNE OUTREACHING: 2 - 21 NOVEMBER

DONATEURSLUNCH
OUTREACHING
Als dank voor de
betrokkenheid aan het
Outreaching programma
organiseerde het CvB
voorafgaand aan de najaarsbijeenkomst van de
Vrienden van Cobbenhagen een informele lunch
voor alle donateurs
waarbij een kennismaking
plaatsvond tussen Outreaching studenten, alumni
en programmamakers in
de Faculty Club.

Alumnus Marcel van der Linden is al jaren zeer betrokken bij de universiteit. In 1992 was hij de oprichter van de Vrienden van Cobbenhagen. Samen
met drie andere Vrienden heeft hij voorgesteld dat
alumni het Outreaching programma ﬁnancieel
gaan steunen, een initiatief dat in 2012 door de
Stichting Professor Cobbenhagen is omarmd. Marcel is dan ook Outreaching donateur van het eerste
uur. De afgelopen jaren heeft hij vele Outreaching
studenten mogen ontmoeten en meemaken, waaronder Noortje Philipsen.
“Leuke meid, boeiende vrouw, die Noortje. Uit
nieuwsgierigheid tikte ik voor dit stukje haar naam
in op Google en dan stuit je op een foto van 5 jaar
geleden in de Gelderlander, waarop ze als jeugdige
debutante na een ﬁnale voor het landskampioenschap indoorkorfbal hartverscheurend zit te treuren
om een onverwacht verlies. Wat een verdriet! De
wereld stortte in elkaar. En ontmoet vandaag eens
deze inmiddels heel fraai afgestudeerde jongedame, met nu inderdaad, zoals ze het zelf zegt, diezelfde wereld aan haar voeten…! Ze heeft de afgelopen vijf jaar heel veel kennis en ervaring opgedaan.
Voor haar jonge leeftijd ook veel levenswijsheid,
omdat ze, met naast een goed gevoel voor humor,
gezegend lijkt met een behoorlijke dosis zelfkennis,
relativeringsvermogen en gezonde zelfspot.
Noortje is een van die jonge mensen met wie ik
de afgelopen jaren heb kennisgemaakt, die uitver-

15 DECEMBER

PROJECT VRIJHEID DOORGEVEN
Start van de crowdfundingscampagne
‘Vrijheid doorgeven’ met het Tilburg Cobbenhagen Center voor de financiering van
een digitaal monument ter nagedachtenis van de omgekomen Tilburgse studenten in de Tweede Wereldoorlog en de
verbintenis daarvan met het heden.

BACK TO CAMPUS: DISPUUT A QUOI BON

Ter ere van het vijftigjarig bestaan van
A Quoi Bon? het eerste damesdispuut
van het T.S.C. St. Olof, keerden de leden van het eerste uur terug naar de
campus. Na een rondleiding over de
campus hebben de alumnae kennis
gemaakt met het project Vrijheid doorgeven, dat zij via de crowdfundingswebsite hebben gesteund.

26 NOVEMBER

KICK-OFF CROWDFUNDING

18 NOVEMBER

In totaal hebben Vrienden van
Cobbenhagen ruim €50.000
euro toegezegd en boden zij
12 stageplaatsen, 3 Masterclasses, 18 Outreaching Labs en 7
coaches voor het programma.

9 NOVEMBER

BELCAMPAGNE OUTREACHING

Aan het einde van het tweejarig programma organiseren de studenten zelf een eindceremonie.
Tijdens deze ceremonie worden de certiﬁcaten
uitgereikt en kennen de studenten de Community
Award toe. “Het was een enorme eer om aan het
einde van Outreaching de Community Award te
ontvangen waarbij mijn mede studenten aangaven
dat ik mezelf het meest ontwikkeld had. Ik ben veranderd als persoon en die verandering helpt mij nu
nog steeds om dagelijks nieuwe uitdagingen vol
zelfvertrouwen aan te gaan en om het meeste uit
mezelf te halen.”

MARCEL VAN DER LINDEN

Het Outreaching Honors Programma is een ‘on top of’
universiteitsbreed programma voor excellente bachelorstudenten. Gedurende een periode van twee jaar worden
deze speciaal geselecteerde studenten naast hun reguliere opleiding klaargestoomd voor een leidende positie
in de maatschappij en daarbij horend verantwoordelijk

VRIENDEN VAN COBBENHAGEN STEUNEN OUTREACHING

burgerschap.
“Ik heb me vanaf dag één thuis gevoeld binnen het
programma. De sfeer binnen de groep was gewoon
super. Ik kon dingen oppakken, mensen luisterden
naar me en ze gaven met het vertrouwen dat ik nodig had. Ik kon fouten maken en leren. De mede
Outreachers en alle andere personen verbonden
aan Outreaching zijn daarom erg waardevol. Ik
kom uit een klein dorp waar je niet echt getriggerd
wordt om het beste uit jezelf te halen. Daarom was
het voor mij ook een eyeopener om in een groep
geplaatst te worden waarin iedereen ambitieus is
en elkaar uitdaagt het beste uit jezelf te halen. In
die twee jaar heb ik mijzelf ontzettend ontwikkeld:
van dorpsmeisje naar vrouw met de wereld aan
haar voeten.”

NOORTJE PHILIPSEN

Noortje Philipsen (23)
studeerde International Business Administration in Tilburg.
Daarnaast volgde
ze het Outreaching
Honors Program, een
‘snelkookpan’ waarin
leiders van de toekomst worden opgeleid.
Ze is geboren en opgegroeid in Oirlo,
“Een klein veilig dorpje in Noord-Limburg
waar van jongs af aan je pad al uitgestippeld is: als meisje
ga je korfballen, je gaat naar de middelbare school waar
iedereen naar toe gaat en als je goed kunt leren, ga je
later bij de Rabobank in de buurt werken”, aldus Noortje.
“Toch ging ik in Tilburg studeren en kwam ik na mijn eerste jaar in aanraking met Outreaching. Vrij spontaan heb
ik me aangemeld en heb ik mezelf in het diepe gegooid.
Sindsdien ben ik ieder weekend thuisgekomen met weer
nieuwe verhalen en ervaringen.”

Jaarverslag 2015 - Stichting Universiteitsfonds Tilburg
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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

UITGANGSPUNTEN

De Stichting Universiteitsfonds Tilburg ondersteunt bij de
uitvoering van het motto van Tilburg University ‘Understanding Society’. Het Universiteitsfonds slaat een brug
tussen universiteit en maatschappij en biedt steun voor
innovatieve onderzoeksprojecten, voor onderwijsinitiatieven en voor activiteiten en faciliteiten voor studenten
en alumni. In eerste instantie wordt er financiële steun
gegeven, maar steun kan ook in natura of samenwerking
en uitwisseling zijn.

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 werken zij ook aanbod-gestuurd: 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.

De Stichting Universiteitsfonds Tilburg heeft daarom als
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 vermogensen collectebusfondsen overeenkomstig de missie en
ambities van Tilburg University. Het doel is een zodanige
band te realiseren dat die partijen de universiteit financieel dan wel in natura willen ondersteunen, om de universiteit te laten excelleren en daar zelf ook de vruchten
van te plukken (persoonlijk of zakelijk).
Concrete doelstellingen voor de komende jaren zijn:
• Realiseren van additionele financiering voor Research
Institutes zodat op belangrijke thema’s onderzoek wordt
gerealiseerd en oplossingen worden gevonden 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, of onderwijsinitatieven als Data Science for
the Social Good.
• Realiseren van beursprogramma’s voor internationale
studenten die zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken en voor talentvolle studenten van Tilburg
University die graag in het buitenland aan topuniversiteiten willen studeren (support of excellence).
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BEHAALDE RESULTATEN
Geven aan de wetenschap is investeren in de toekomst.
Met de geweldige bijdragen, bijna €400.000, van alle
donateurs van het Universiteitsfonds is het in 2015
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 het Outreaching Honors Program, waarin de leiders
van de toekomst worden opgeleid. Door uw steun aan het
Universiteitsfonds heeft u bijgedragen aan de maatschappij. Hiervoor kunnen wij u niet genoeg bedanken!

BELEID IN DE TOEKOMST
Tilburg University heeft in 2015 alle alumni-activiteiten
onder één dak gebracht. Dat wil zeggen dat vanaf 2016
alumni van verschillende Schools deels hetzelfde, deels
een op hun opleiding en werkveld toegespitst aanbod aan
activiteiten krijgen. Er wordt aandacht geschonken aan
thema’s die universiteitsbreed spelen (Resilient Societies,
Data Driven Societies, Healthy Aging) maar zeker ook aan
thema’s per opleiding of onderzoeksinstituut.

Daarnaast wordt de rol die alumni spelen bij voorlichting,
in masterclasses, als mentor en in internationale chapters
en ambassador programma’s vanuit één centrale plaats
bij Tilburg University ondersteund en verder geprofessionaliseerd. Dat zijn immers onmisbare elementen in
het succes van Tilburg University bij het aantrekken van
talent, het geven van onderwijs en het doen van onderzoek.
Financieel gezien kent het Universiteitsfonds een solide
basis van een groot aantal kleine donateurs, en een
beperkt aantal middelgrote en grote donateurs.

Het streven is om in 2016 programma’s neer te zetten die
helpen bij het verder uitbreiden en verstevigen van ons
fundament van kleine donaties, als ook het uitbreiden van
programma’s gericht op grotere giften (‘Giving Circles’,
Fonds op Naam en Nalatenschappen). Op die manier
wordt een duurzame basis voor de toekomst van het Universiteitsfonds neergezet en zal het Universiteitsfonds in
de toekomst grotere projecten kunnen steunen en daardoor meer impact op de samenleving kunnen hebben:
Understanding Society.

JAARREKENING 2015
KERNCIJFERS
2015

2014

2013

2012

2011

Ontvangen donaties

€

397.770

€

378.572

€

285.851

€

301.451

€

220.488

Uitgekeerde donaties

€

334.275

€

228.023

€

241.774

€

304.004

€

9.072

Bankkosten

€

900

€

794

€

430

€

243

€

-

BALANS PER 31-12-2015 (na resultaatbestemming, alle bedragen in €)
Activa

31-12-2015

31-12-2014

0

20

Liquide middelen

714.529

446.525

Totaal active

714.529

446.545

31-12-2015

31-12-2014

Kortlopende schulden

205.385

0

Algemene reserve

509.144

446.545

Totaal passive

714.529

446.545

2015

2014

397.770

378.572

397.770

378.572

334.275

228.023

Overige lasten

900

794

Totaal lasten

335.175

228.817

Exploitatieresultaat

62.595

149.755

Nog te ontvangen baten

Passiva

EXPLOITATIEREKENING 2015 (alle bedragen in €)
Baten
Ontvangen donaties

Totaal baten
Lasten
Uitgekeerde donaties
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DONATIES 2015

PROJECTEN

Project

Ontvangen

Uitgekeerd

DAF Technology Lab

€

100.000

€

205.295

Stichting Professor Cobbenhagen fonds

€

69.018

€

-

Outreaching Honors Program

€

43.625

€

-

Professors for Development

€

14.137

€

-

Beurzen Studenten

€

11.445

€

9.732

Tilburg Africa Student & Knowledge Exchange

€

6.200

€

6.600

Onderzoek Kinderrechten

€

7.271

€

-

Data Science for the Social Good

€

5.000

€

-

Vrijheid doorgeven

€

980

€

-

Faculteitsbibliotheek Law School

€

-

€

2.640

TLS Annual Fund (2011-2015)

€

72.579

€

75.008

TISEM Annual Fund (2014-2015)

€

53.138

€

35.000

TSB Annual Fund 2015

€

14.378

€

-

€

397.770

€

334.275

* Toelichting Donaties zie Bijlage 1.

TOELICHTING JAARREKENING

UITGEKEERDE DONATIES

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 University.

In 2015 is in totaal €334.275 uitgekeerd aan projecten,
onderzoekers en studenten van Tilburg University.

BATEN
De baten van de Stichting Universiteitsfonds Tilburg bedroegen in 2015 €397.770. Het totale bedrag is ontvangen
als donatie of schenking.
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DAF TECHNOLOGY LAB

BEURZEN STUDENTEN

Het DAF Technology Lab biedt hightech faciliteiten voor
studenten, onderzoekers en bedrijven. De combinatie
van techniek en gedragswetenschappelijke expertise
biedt unieke mogelijkheden voor innovatief onderwijs en
onderzoek.

Beurzen voor studenten bestaan uit volledige of
gedeeltelijke studiebeurzen voor excellente internationale studenten die over onvoldoende financiële middelen
beschikken om een studie te kunnen volgen. Daarnaast
zijn er kleinere beurzen voor Tilburg University studenten
die graag een uitwisselingsprogramma in het buitenland
willen volgen, maar hiervoor financiële ondersteuning
nodig hebben.

STICHTING PROFESSOR COBBENHAGEN FONDS
De Stichting
Professor Cobbenhagen draagt
jaarlijks bij aan het
Universiteitsfonds.
De stichting is ontstaan uit de Tilburgse Academische Economische Kring (TAEK) en is van
oudsher de reünistenvereniging van Tilburg University.
De doelstelling van SPC is het bevorderen van wetenschappelijke arbeiden het onderhouden/bevorderen
van contacten tussen afgestudeerden onderling en met
Tilburg University. Jaarlijks doneert SPC een deel van de
contributie van haar leden, de Vrienden van Cobbenhagen, aan het fonds. De Vrienden van Cobbenhagen is
hét exclusieve alumninetwerk van Tilburg University.
Hierin is een groep zeer betrokken en prominente alumni
van de universiteit verenigd. Het netwerk is uniek voor
Nederlandse universiteiten. Tweemaal per jaar organiseren zij bijeenkomsten met topsprekers zowel uit eigen
kring als daarbuiten. De bijdrage aan het Universiteitsfonds wordt geïnvesteerd in bijzondere projecten die het
alumnibeleid van de universiteit ondersteunen.

JAARREKENING TILBURG UNIVERSITY
De Stichting Universiteitsfonds Tilburg is opgenomen
in de geconsolideerde jaarrekening 2015 van Tilburg
University.

Elk kind heeft recht op educatie. Maar lang niet alle
kinderen gaan ook naar school. Sterker nog; elk jaar zijn
er wereldwijd 59 miljoen kinderen die niet eens naar de
basisschool gaan. Marieke Hopman wil met haar promotieonderzoek de situatie voor kinderen die geen onderwijs genieten verbeteren.

TILBURG AFRICA STUDENT & KNOWLEDGE
EXCHANGE
Met het project Tilburg Africa Student & Knowledge Exchange zet Tilburg Law School zich in om de in Tilburg
aanwezige kennis met studenten en docenten in diverse
Afrikaanse landen te delen. Maar ook willen we deze
kennis in hun specifieke context plaatsen en toepassen.
We hebben het bijvoorbeeld over Mining & Energy Law,
Sustainability en Business and Human Rights. Met de
donaties aan dit project, kan een platform worden gecreëerd waar Afrikaanse studenten kennis opdoen om
maatschappelijke en economische problemen op te kunnen pakken in eigen land.

OUTREACHING HONORS PROGRAM

DATA SCIENCE FOR THE SOCIAL GOOD

Het Outreaching Honors Programma is dé 2-jarige ontop-of bacheloropleiding voor studenten die de ambitie
en passie hebben om echt verschil te maken. In de maatschappij, in het bedrijfsleven, nationaal of internationaal.
De Vrienden van Cobbenhagen steunen dit programma
en leveren hieraan een onmisbare financiële en inhoudelijke bijdrage.

In september 2015 werden hoogleraren, PhD-kandidaten, studenten en externe onderzoekers uitgedaagd om
samen te werken en oplossingen te vinden voor verschillende sociale problemen op het gebied van gezondheid,
mensenrechten, onderwijs en werkloosheid.

OVERIGE LASTEN
In 2015 bedragen de overige lasten van de Stichting
Universiteitsfonds Tilburg €900, dit betreft enkel bankkosten betalingsverkeer.

ONDERZOEK KINDERRECHTEN

PROFESSORS FOR DEVELOPMENT
Emeriti professoren van Tilburg University zetten zich in
voor universiteiten in Afrika. Dat doen zij door middel
van het overdragen van kennis aan docenten, het geven
van masterclasses aan studenten, het les geven in de
verschillende onderzoeksmethoden, of het schrijven van
goede wetenschappelijke artikelen en de begeleiding van
PhD studenten. Het betekent een geweldige impuls voor
het universitair onderwijs in Afrika als deze emeriti hun
kennis en ervaring delen met studenten en docenten uit
een land waar zoveel instabiliteit is of is geweest.

VRIJHEID DOORGEVEN
Het Tilburg Cobbenhagen Center wil het Digitale Monument ‘Vrijheid doorgeven’ oprichten dat verhalen
uit het verleden van Tilburgse studenten in de Tweede
Wereldoorlog koppelt aan actuele verhalen en kwesties.
Met onder andere een crowdfundingactie willen ze de
benodigde € 15.000 bij elkaar krijgen.

FACULTEITSBIBLIOTHEEK LAW SCHOOL
Dankzij bijdragen van alumni is de collectie van de bibliotheek van de rechtenfaculteit verder uitgebreid.
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TLS ALUMNI FUND
Donaties van alumni hebben het mogelijk gemaakt om
twee beurzen van €11.000 toe te kennen aan studenten
Egzon Bytyqi uit Albanië en Tran Thuy Anh uit Vietnam.
Aan de Cicero debatvereniging is een budget beschikbaar
gesteld van €5.000 om leden op te leiden tot debater, jurylid en trainer. Een aantal van deze studenten zal ook steun
krijgen om internationaal trainingen en toernooien te
bezoeken. Dit programma zal zorgdragen voor een jaarlijkse lichting van student-trainers die universiteitsbreed
trainingen geven op het gebied van soft skills in de sfeer
van debating en spreken in het openbaar. Drie onderzoeksgroepen (TILT, InterVict, Reflect LINKS) van Tilburg
Law School bundelen hun krachten om langlopend naar
privacybeleving te gaan kijken en daarmee een beter inzicht te krijgen in hoe mensen door de jaren heen (anders
gaan) denken over hun privacy. Hiervoor is €13.500 ter
beschikking gesteld. Vusi Kweyama heeft met een alumni
scholarship aan Tilburg Law School gestudeerd. Dankzij
€10.000 van alumni kan hij in de eerste helft van 2016
een groep TLS-studenten een research clinic geven op het
gebied van Transitional Justice and Social Justice waarmee ze onderzoekservaring op doen. Jade Knight, een
21-jarige TLS-student uit Plymouth, England kon met een
beurs van €1.450 Nederland vertegenwoordigen in the
United Netherlands Delegation Program. Studenten Lex
Gasseling en Frederique Kuiper hebben een ‘Exchange’
beurs van €1.500 ontvangen waarmee het voor hen mogelijk werd een Summer School in Zuid-Afrika te volgen
en zo belangrijke buitenlandervaring opgedaan hebben.

TISEM ALUMNI FUND
Dankzij de bijdragen van de alumni zijn in 2015 alumnibeurzen toegekend van ieder €10.000 aan de studenten Hoang Nguyen (Vietnam), Kshitiz Dahal (Nepal) en
Mertcan Akyürek (Turkije). De projecten Videoclips als
cases (2014 - €7.500) en Vaardigheden in het onderwijs
(2015 - €10.000) worden samengevoegd, waardoor in
2016 alle bacheloropleidingen meer ruimte voor vaardigheden inbouwen in het curriculum. Met €5.000 steun van
alumni heeft onderzoeker Gabor Neszveda zijn model via
CentER data kunnen testen bij 362 respondenten. Dit
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geeft hem de mogelijkheid de resultaten te verbinden
met real life beslissingen als beleggen in aandelen of
een lening afsluiten. Met de financiële ondersteuning
van €10.000 vanuit de belcampagne, heeft onderzoeker
Zi-lin He meer inzicht gekregen in patentaanvragen. Zo
heeft hij reeds aangetoond dat het aantal uitvinders in een
Nederlandse patentaanvraag een significant verschil
maakt voor de kans op subsidie, maar weinig effect heeft
op de kans voor toekenning van het patent. Het studentenmentoraat, de MAK, kan met €2.500 steun van alumni
het belang van extra-curriculaire activiteiten voor de persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op de loopbaan
beter onder de aandacht van jonge studenten brengen
o.a. door het maken en promoten van een video.

TSB ALUMNI FUND
Kinda Dalla uit Syrië heeft de alumnibeurs van €10.000
ontvangen waarmee zij haar master Organization
Studies kon volgen. Daarnaast is vanuit het alumnifonds
een bijdrage van €10.000 toegekend aan een onderzoek
om de veerkracht van kinderen te versterken die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dit geld wordt besteed aan
de ontwikkeling van een trainingsmodule om affectieve
controle bij kinderen te kunnen trainen. Het onderzoek
Verwachtend! wil de ontwikkeling die kinderen doormaken op het gebied van hechte relaties in kaart brengen.
De fysieke en psychologische mechanismen worden ontrafeld via een smartphone app die geluiden van het kindje
opneemt. Tevens krijgt de moeder de eerste 6 maanden
na de geboorte een soort horloge om, dat onder meer
de hartslag meet. Met een bijdrage uit het alumnifonds
van €10.000 worden de aanschaf van de horloges en de
trainingen die ouders hiervoor moeten volgen mogelijk
gemaakt.

BIJLAGE 1: TOELICHTING DONATIES - UITKERING VAN GELDEN AAN DE DIVERSE PROJECTEN
•	De gift van de Paccar Foundation (DAF Trucks) voor het ‘DAF Technology Lab’ betreft een bedrag van 400.000 euro
dat is toegekend aan Tilburg University over een periode van 2013-2016 (100.000 euro per jaar). Daarnaast is een
gift (5295 euro) gedaan door een alumnus in 2014, die ook in 2015 is uitgekeerd.
•	Elk jaar doneert Stichting Professor Cobbenhagen (SPC) de helft van de door haar ontvangen contributiegelden van
de Vrienden van Cobbenhagen aan het universiteitsfonds. Het bedrag op de jaarrekening (€142.132) bestaat uit de
donaties van 2014 en 2015. Dit bedrag is nog niet gealloceerd en naar de universiteit overgeboekt. In overleg met het
bestuur van SPC wordt in 2016 gekeken naar een gewenst doel of project dat ten goede komt aan het alumnibeleid
van de universiteit.
•	Het ‘Outreaching Honors Program’ heeft in 2015 de periode van 4 jaar, waarin subsidie van het ministerie van
OC&W werd ontvangen, succesvol afgesloten. Voor de periode 2016 -2019 en daarop volgende jaren hebben Tilburg
University en de Vrienden van Cobbenhagen een gezamenlijke financiering gewaarborgd voor een herzien ‘Outreaching Honors Program’. Daarmee mag met recht gesteld worden dat alumni van Tilburg University en in het bijzonder de Vrienden van Cobbenhagen de voortzetting van het ‘Outreaching Honors Program’ mogelijk maken. In 2015
is de bijdrage nog niet gebruikt omdat een deel van de kosten van het programma in dit jaar nog betrekking had
op ‘Cohort 4’ (het vierde jaargang van het programma), waarvoor de kosten voor een belangrijk deel nog werden
afgedekt door de subsidie van OC&W.
•	‘Professors for Development’ is een fonds waar de afgelopen twee jaar verschillende giften voor geworven zijn via
onder andere evenementen en crowdfunding. Het is een fonds dat emeriti ondersteunt met betrekking tot hun initiatieven op het gebied van de bevordering van het hoger onderwijs in Afrika en in het bijzonder Liberia.
•	‘Beurzen voor Studenten’ bestaat uit verschillende fondsen die tot doel hebben studenten financieel te ondersteunen, zodat zij een opleiding kunnen volgen bij Tilburg University. De donaties bestaan uit vele kleinere (on-)
geoormerkte bedragen, zoals het bedrag dat jaarlijks tijdens de TOP markt wordt geworven, in het kader van ‘Make
a Wish’. Het saldo tussen de ontvangen donaties en de toegekende subsidies op 31 december 2015 is relatief hoog.
Dit wordt verklaard doordat er uitkeringen aan studenten worden gedaan gedurende het collegejaar (en niet kalenderjaar). Een collegejaar loopt van september tot en met augustus.
•	In 2015 is voor het onderzoeksproject over ‘Kinderrechten’ van Marieke Hopman gebruikt gemaakt van het middel
crowdfunding. Naar verwachting zal dit bedrag in 2016 worden uitgekeerd.
•	In 2014 is er 6600 euro geworven voor het ‘Tilburg Africa Student & Knowledge Exchange’ project. Dit bedrag is in
2015 uitgekeerd. Tevens is er in 2015 6200 euro aan donaties binnen gekomen en dit wordt naar verwachting uitgekeerd in 2016.
•	Voor het project ‘Data Science for the Social Good’ is 5.000 euro geworven. Dit bedrag wordt in 2016 uitgekeerd,
ten behoeve van de organisatie van een symposium over Data Science.
•	Gedurende de maanden november en december 2015 en januari 2016 zijn donaties geworven via crowdfunding
voor het project van het Cobbenhagen Center ‘Vrijheid Doorgeven’. Omdat de campagne nog liep op het moment
dat de jaarrekening is opgemaakt, representeert het binnengekomen bedrag een momentopname. Er is nog niets
uitgekeerd.
•	Tilburg Law School (TLS) heeft veruit de meeste donaties ontvangen in 2015. Dit is onder andere te verklaren doordat deze faculteit al sinds 2011 een jaarlijkse belcampagne naar alumni organiseert. In het afgelopen jaar hebben
zij giften ontvangen van alumni die tijdens de belcampagnes van 2013, 2014 en 2015 (meerjarige) donaties hebben
gedaan. Deze zijn in het overzicht bij elkaar opgeteld.
•	Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) kreeg verschillende donaties van alumni en heeft in 2015
gelden toegekend aan verschillende projecten. De donaties die zijn binnen gekomen hebben betrekking op de belcampagnes (studenten bellen alumni) in 2014 en 2015. Tijdens een belcampagne doen alumni vaak een meerjarige
(jaarlijkse of maandelijkse) donatie. Dit betekent dat er bijvoorbeeld in 2015 nog donaties binnen komen van de
belcampagnes die in voorgaande jaren zijn gevoerd.
•	De eerste belcampagne van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) was een succes. Er is meer
dan 35.000 euro toegezegd door alumni voor bijzondere projecten, over een periode van 3 jaar. Er is 14.377.50 euro
daadwerkelijk binnen gekomen op 31 december 2015. In 2015 is nog geen bedrag naar TSB uitgekeerd, maar dit is
begin 2016 gedaan.
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