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Koen Becking (voorzitter)
Jacqueline Lommen (penningmeester)
Sabine van Gent (secretaris)
Paul Burghouts
Astrid van Eeten
In 2016 hebben drie bestuursvergaderingen plaatsgevonden.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
DEVELOPMENT & ALUMNI RELATIONS OFFICE
Het Universiteitsfonds wordt ondersteund door medewerkers van
de afdeling Development & Alumni Relations van Tilburg University.
MANAGING DIRECTOR
Frederique Knoet is het hoofd van de afdeling Development & Alumni Relations.

Tilburg University is een unieke universiteit die met een prachtige groene campus midden in de maatschappij
staat. Het Universiteitsfonds maakt voor de bewoners van deze campus het verschil. Als bestuur van het Universiteitsfonds doet het ons goed zoveel betrokkenheid bij de universiteit te zien. Dankzij donaties van alumni,
bedrijven en vele anderen, krijgen studenten, onderzoekers en docenten kansen die ze zonder de extra financiële
steun niet hadden gehad. Daarmee maakt het Universiteitsfonds een verschil in de samenleving en draagt zij bij
aan het uitdragen van het motto van onze universiteit; Understanding Society. Samen met 1631 donateurs is in
2016 €394.282 gedoneerd. Een fantastische bijdrage, waarvoor studenten, onderzoekers en docenten van Tilburg
University enorm dankbaar zijn. Met deze giften zijn beurzen en projecten mogelijk gemaakt die er zonder u niet
waren geweest of niet in zijn geheel hadden kunnen worden uitgevoerd. Projecten die net buiten de reguliere
financiering vielen, maar een belangrijke impact op de maatschappij hebben. We konden maar liefst zeven
substantiële studiebeurzen aanbieden bovenop het aantal reguliere beurzen van Tilburg University, waardoor de
levens van zeven studenten voorgoed zijn veranderd.
We hebben als bestuur met veel plezier gewerkt aan het verbeteren van de processen binnen het Universiteitsfonds. De belangrijkste stappen zijn hiervoor in 2016 genomen en het komende jaar zullen we dit verder vorm
gaan geven. Het beheren van uw gift en daar verantwoording over leggen, is ontzettend belangrijk en wij realiseren ons welke rol wij moeten spelen. Een belangrijke rol, maar lang niet zo belangrijk als uw gift. Want al uw
giften samen, maken echt het verschil.

Met vriendelijke groet,
Dr. Koen Becking
Voorzitter
Stichting Universiteitsfonds Tilburg
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ALUMNI

SUPPORTERS
2016:

63.104
2016

4.886

<€500

€2000+

PhD diploma’s

Masterdiploma’s

55

Bachelordiploma’s

Post-masterdiploma’s

88%

Waarvan postadres

4

68%

Waarvan telefoon

Waarvan e-mail

3208*
288*

12

55*

€28.000
hoogste
persoonlijke
gift

VRIJWILLIGERS IN 2016

15

Alumni
Ambassadors

1517

Alumni
Leden
Ambassadors
Alumni
2015 - 2016
Boards

34517

8

Alumni
Leden
mentor
boards Alumni
Outreaching
program
Communities
coach

8
Alumni
in redactieraad
Alumnimagazine 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.

93%

Bereikbaarheid alumni

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

38%
1%
61%

3.551*

* Sinds de oprichting van het Universiteitsfonds in 2008.

2 01 6
1.532

1587

€500-€2000 32

124
2.734

Belcampagnes
Crowdfunding
Overig

donateurs

Donaties

internationale
alumni

128

€ 394.282

2.339.283*

2016

1.631

59%

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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FIZZAH MALIK

‘Onderwijs kan niemand van je afpakken.

Als je het eenmaal hebt,
is het voor altijd van jou.’
“Het was niet altijd makkelijk in Pakistan. Ik heb veel uitdagingen moeten overwinnen in mijn leven. Helaas
verloor ik mijn ouders al op jonge leeftijd. Toen mijn zussen verhuisden, was het belangrijk een goed hostel
te vinden, aangezien niet veel plekken in Pakistan veilig zijn voor een meisje alleen. In mijn land zijn veel
kinderen gedwongen om in fabrieken te werken om zo hun families te onderhouden. Er zijn zo veel slimme
kinderen, maar hun talenten en intelligentie worden eenvoudigweg niet ondersteund. Mijn moeder zei
vroeger ‘Onderwijs kan niemand van je afpakken. Als je het eenmaal hebt, is het voor altijd van jou’.”

Onderwijs kan levens veranderen
“Ik ben naar afgelegen plaatsen gereisd waar slechts
kleine scholen waren om ze daar te helpen. Ik heb daar
les gegeven aan jonge kinderen en heb studenten
geholpen om hun Engelse test te halen die ze nodig
hadden om toegelaten te worden aan de universiteit. Ik
ben ervan overtuigd dat dit levens kan veranderen,
zolang kinderen maar toegang hebben tot onderwijs.
Helaas is het slechts aan enkele bevoorrechten om te
kunnen gaan studeren, terwijl anderen werken en lijden
op jonge leeftijd. Het is onacceptabel, maar een wijdverspreide realiteit.”

Mijn doel: toegankelijk onderwijs in Pakistan

Lahore, de op een na grootste stad van Pakistan was bijna haar hele leven thuis voor Fizzah Malik (23).
Nu heeft ze haar land verlaten voor haar eerste buitenlandervaring en studeert ze in Tilburg aan de
master Economics dankzij een beurs die is mogelijk gemaakt door de TiSEM alumni. Ze noemt zichzelf
een ‘math junkie’ en vecht voor toegankelijk onderwijs voor kinderen, wat ze al actief op verschillende
manieren heeft geprobeerd te verbeteren in Pakistan. Ze deelt met ons haar verhaal, inspirerende visie
en vastberadenheid.
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“Mijn uiteindelijke doel is om docent te worden en deze
positie te gebruiken om de toegang tot onderwijs in
Pakistan te bestuderen en verbeteren. Mijn master in
Economics, met de track Behavioral Economics is
essentieel in dit proces. Ik wil mijn thesis schrijven over
‘Generosity and financial aid policies of states’. Er
bestaan grote verschillen in het waarom en hoe van het
verstrekken van financiële hulp aan ontwikkelingslanden voor doelen zoals onderwijs. In westerse landen

zien we bijvoorbeeld dat er eerst iets verschrikkelijks
moet gebeuren voordat er enige vorm van hulp wordt
gerealiseerd. Ik wil begrijpen hoe dit werkt en hierover
een thesis schrijven die een publicatie waard is. Dit in
de hoop om door te kunnen studeren en een PhD te
behalen.”

Scholen bouwen
“Op een dag, wanneer ik terug ben in Pakistan, zal ik
een of meerdere scholen bouwen en zo veel mogelijk
kinderen onderwijs bieden. Ik heb zelf ervaren hoe
belangrijk dit is en heb de grote behoefte aan toegankelijk onderwijs zelf gezien. Een andere droom die ik heb,
is om een kind te sponsoren waardoor hij of zij kan
gaan studeren. Maar voordat ik deze dromen kan gaan
waarmaken, moet ik zelf eerst goed zijn opgeleid. Deze
beurs, die ik heb gekregen van de alumni van Tilburg
University, helpt me te concentreren op mijn studie
zonder een bijbaantje te moeten hebben. Ik kan diep in
mijn boeken duiken en beginnen met het opbouwen
van onderwijsmogelijkheden in Pakistan. Dank u wel
hiervoor!”
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STEFANIE DUIJNDAM

‘Fantastisch dat we dit nu
kunnen gaan doen’
Nieuw laboratorium

Intensief project

“Wat me speciaal aantrok aan dit PhD onderzoek is dat
het wordt uitgevoerd in het GO-Lab, het Gedragsfysiologisch Onderzoekslaboratorium. Vaak werk je als PhD
student met bestaande data. In dit geval moeten we de
data juist verzamelen en wel in een nieuw laboratorium, met nieuwe technologieën waar nog veel voor
moet worden uitgezocht. Dit is het eerste grote onderzoek in het GO-Lab dat gebruik maakt van alle verschillende meetinstrumenten, om zowel cognitieve als
fysiologische metingen te kunnen doen. Ik ben door dit
onderzoek ook verantwoordelijk voor het lab. Dat maakt
het extra bijzonder. Met dit lab kunnen we veel data
verzamelen, ook voor andere onderzoeken, wat het een
mooie uitdaging maakt.”

“Het onderzoek verloopt voorspoedig. Ik merk wel dat
we in het nieuwe lab ook wat technologische uitdagingen hebben. Zo is de bloeddrukmeter kapot en die
kan alleen in Oostenrijk worden gerepareerd. Het zal
dan ook een aantal weken duren voordat we deze weer
optimaal kunnen gebruiken. We zijn nu halverwege het
onderzoek en hebben al meer dan 150 proefpersonen
gezien. En als je nagaat dat je per proefpersoon ongeveer twee uur kwijt bent, dan kun je je iets voorstellen
van hoe intensief het project is. In september zullen we
met de eerste proefpersonen uit de bredere populatie
starten, de groep die mogelijk is gemaakt door het
Universiteitsfonds. Mochten er nog mensen zijn die
willen meewerken of informatie willen over het onderzoek, neem dan gerust contact met me op! Dat kan via
s.n.c.duijndam@tilburguniversity.edu.”

Bredere groep proefpersonen
“Het INHIBIT onderzoek wordt in twee verschillende
fasen uitgevoerd. In de eerste fase maken we vooral
gebruik van proefpersonen uit de studentenpopulatie
op de campus. Zoals in veel psychologieonderzoeken
zijn dit eerstejaarsstudenten die voor hun studie
verplicht moeten ervaren hoe het is om proefpersoon te
zijn. Daarmee meet je dus vooral de reacties van
19-jarige, hoogopgeleide vrouwen. Niet echt een afspiegeling van onze maatschappij. Want juist als je lichamelijke reacties onderzoekt, is het belangrijk naar een
brede populatie te kijken. Daarom willen we graag in de
tweede fase van het onderzoek metingen doen bij een
veel bredere groep proefpersonen. Maar om deze te
benaderen en bereid te vinden mee te werken aan het
onderzoek, was aanvullende financiering nodig. Het is
echt fantastisch dat we dit nu kunnen gaan doen met
de financiële steun van de TSB alumni.”

8

Stefanie Duijndam is promovenda Medische en Klinische Psychologie bij de Tilburg School
of Social and Behavioral Sciences.
“Met het INHIBIT project doen we onderzoek naar emotieregulatie, hoe mensen omgaan met gevoelens, en hoe dit invloed heeft op de gezondheid. We kijken hierbij in het mensen die de expressie van
emoties en gedragingen in de sociale omgang met andere mensen vermijden, ofwel sociale inhibitie.
We onderzoeken de verschillen in sociale inhibitie en de strategieën die mensen toepassen om emotie
te reguleren. Ook bekijken we in welke mate psychologische-, fysiologische- en omgevingsfactoren
deze relaties beïnvloeden. Met meer inzicht in sociale inhibitie kunnen we de verschillen tussen
mensen beter begrijpen, bijvoorbeeld in hoe ze omgaan met stress.”
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MILA GEORGIEVSKA

‘Ik zou heel graag
mijn land helpen
door het internationaal
te representeren’
Internationale ambitie
“Wat zijn jouw ambities? Waar zie jij jezelf over vijf of
tien jaar? Deze vraag kreeg Mila tijdens een welkomstevenement voor internationale studenten aan het begin
van haar studie. Haar antwoord werd op foto vastgelegd. Met haar studie Global Law hoopt zij deze droom
te verwezenlijken. Mijn passie voor debatteren gecombineerd met mijn interesse in politiek, recht en beleid
maakt de bacheloropleiding Global Law de beste keuze
die ik ooit heb gemaakt. Te meer omdat ik altijd al heb
gedroomd om in het buitenland te gaan studeren. Deze
internationale ambitie heb ik al langer en ik heb nooit
echt gedacht dat ik in deze fase van mijn leven in Macedonië zou studeren of werken. De laatste tien jaar zijn
honderdduizend studenten het land ‘ontvlucht’ op zoek
naar beter onderwijs, betere banen en een betere
toekomst. Het is triest dat slecht bestuur en corruptie
zo velen heeft gedwongen dit mooie land te verlaten. In
een verre toekomst, zou ik heel graag mijn land helpen
door het internationaal te representeren. We hebben
veel interne issues en komen daardoor niet vooruit.”

Zelfstandigheid

Mila Georgievska uit Macedonië is in september 2014 begonnen op Tilburg University als student aan
de bachelor Global Law. Ze kon deze studie doen dankzij een studiebeurs die werd mogelijk gemaakt
door ASML en NXP. In 2017 hoopt ze haar bachelor aan de Tilburg Law School af te ronden.
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“Tijdens mijn studie aan Tilburg University heb ik veel
verschillende vaardigheden geleerd. Essays, presentaties, tentamens en projecten zijn hier allemaal onderdeel van het curriculum, maar zelfstandigheid is het
belangrijkste dat ik hier heb gevonden. Ik heb het gevoel
dat ik overal naartoe kan en heb mijn ‘mindset’ sterk
ontwikkeld in mijn tijd in Tilburg. Ik zie internationale
ervaring als een route naar succes, dus ik voel me
enorm gelukkig. Ik heb genoten van mijn bachelor-

opleiding. ‘Persectives on Law’ is veruit mijn favoriete
vak. In dit college gingen we dieper in op de westerse
traditie van juridische redenering, juridische perceptie
van geografie, en retoriek. Vervolgens vergeleken we die
denkbeelden met alternatieven, zoals niet-westerse
juridische tradities, waar veel interessante punten
werden gemaakt tijdens de debatten en discussies. Het
liep uiteen van een feministische interpretatie tot
rechtsfilosofie. Voor iemand die van nature nieuwsgierig is, was dit vak voor mij een ‘eye-opener’ die me
liet zien dat de realiteit zoals we die ervaren niet noodzakelijkerwijs de realiteit is van anderen.”

Dankbaar
“Ik ben ontzettend dankbaar dat ik mijn volledige
bacheloropleiding hier kon doen. Het studeren in het
buitenland als beursstudent op Tilburg University is
een van de meest waardevolle internationale ervaringen
in mijn leven gebleken. Daarom ben ik dankbaar dat ik
van ASML en NXP deze kans heb gekregen. Ik hoop in
de toekomst de kennis die ik hier heb opgedaan te
kunnen verspreiden en gebruiken om anderen te helpen
die hier baat bij hebben. Mijn volgende doel is nog niet
helemaal zeker. Ik ben naar de mastervoorlichtingsdag
geweest op Tilburg University en ben zeer geïnteresseerd in de master International Business Law. Maar of
ik mijn opleiding in deze master kan voortzetten, hangt
af van de financiering ervan. Als niet-EU-student betaal
je een prijs, letterlijk. Ik zal een beurs moeten vinden of
misschien een stageplaats om zo mijn collegegeld van
€14.000 te kunnen betalen.”
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Vrijheid doorgeven
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn 22 Tilburgse studenten omgekomen tijdens
bombardementen, verzetsactiviteiten, in concentratiekampen en aan de gevolgen
van dwangarbeid, ongeval of ziekte. Van hen was oorspronkelijk niet meer bekend
dan een naam en een sterfdatum. Het Cobbenhagen Center geeft hen een verhaal
en een gezicht. Dit doen ze onder andere met een digitaal monument, dat mede
mogelijk werd gemaakt met donaties van alumni. Het monument is een eerbetoon aan de universitaire gemeenschap in oorlogstijd, maar ook een middel om
de inhoud van het universitaire motto Understanding Society te verdiepen en
studenten van nu na te laten denken over de vrijheid en het onderwijs. Op het
digitale monument staan ook brieven van huidige studenten en medewerkers van de
universiteit, geschreven aan de omgekomen studenten. Stephanie Staats, die vanuit
het Development & Alumni Relations Office de crowdfunding campagne Vrijheid
Doorgeven heeft gecoördineerd, schreef ook een brief.
www.monumentvoordevrijheid.nl
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Beste Wim van Kempen, 				

75 jaar geleden ontving jij jouw diploma van de toen nog Roomsch Katholieke Handelshoogeschool.
Je was toen 24 jaar jong en Nederland was net als de rest van de wereld in oorlog.
Ik lees op het digitale monument dat je na je studie terugkeerde naar Nijmegen. Daar groeide je op,
runden je ouders een slagerij en ging je in het verzet. Op 12 augustus 1944 werd je opgepakt, samen
met je verloofde. Je werd overgebracht naar de gevangenis in Arnhem.
Wat fijn om te lezen dat je op het moment dat je het moeilijk had in de gevangenis een oud-studiegenoot,
Jacques Ruijgers, tegenkwam en dat jullie steun hadden aan elkaar.
Voor mij bewijs dat de universiteit een band schept, een band die ik ook voel, als alumna en medewerker
van de universiteit.
Je bent op 25 mei 1945 gestorven aan de gevolgen van tuberculose. Ik vind het heel jammer dat ik je niet
meer kan ontmoeten. Ik had je graag laten zien dat de Handelshoogeschool is verhuisd naar Tilburg-West.
In 1962 nog een uithoek van Tilburg, maar tegenwoordig met een bruisende en groene campus in het
midden van de stad. Ik had je verteld dat we inmiddels meer dan 60.000 afgestudeerden hebben afgeleverd
aan de maatschappij. En dat we niet alleen Boekhouden IV doceren, maar ook studies als Psychologie,
Communicatie-en Informatiewetenschappen, Filosofie en Econometrie.
Ik had je ook graag uitgenodigd voor een interessante lezing op de universiteit. Of gevraagd een gastcollege
te geven aan studenten. Zodat jij jouw ervaringen had kunnen delen en zo de vrijheid door had kunnen
geven aan een generatie die is opgegroeid in vrijheid.
Ik stel mezelf veel vragen. Zou ik net zo moedig zijn geweest in tijden van oorlog als jij?
Zou ik mijn eigen leven in de waagschaal leggen om een ander te redden? En over jou: Zou je zijn getrouwd
met Olga? Hoe had jouw loopbaan eruit gezien? Was je in contact gebleven met oud-studiegenoten,
docenten en de universiteit? Of waren we jou uit het oog verloren?
Ik krijg geen antwoorden op deze vragen, het enige dat ik jou graag wil zeggen is: dank je wel voor jouw
moed, het maakt mij trots om deel uit te maken van hetzelfde alumninetwerk waar jij ook deel van hebt
uitgemaakt. Mede dankzij het alumninetwerk komt er nu een digitaal monument tot stand. Er zijn zoveel
mensen die op onze campus rondlopen die een verhaal kunnen vertellen over vrijheid of het gebrek daaraan.
Deze verhalen moeten worden verteld en doorgegeven. Zo kunnen we diegenen herdenken die, net als jij, de
moed hadden om hun leven in de waagschaal te leggen voor vrijheid, maar ook vieren dat we hier in vrijheid
kunnen leven.

Stephanie Staats MSc
Campagneleider Crowdfunding Vrijheid Doorgeven
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OSWALD COENE

‘Ik wilde iets terug doen’
Het kantoor van Oswald Coene biedt direct zicht op de
Johan Cruijff Arena. Een mooie centrale plek voor het
hoofdkantoor van Koning & Hartman, waar hij directeur-grootaandeelhouder van is. Het Amsterdamse
bedrijf behoort in de Benelux tot de voorhoede in robotisering, draadloze mobiliteit en andere digitale technologie. Dat betekent echter niet dat Oswald Tilburg
vergeten is. Als voorzitter van de Stichting Professor
Cobbenhagen en het alumninetwerk de Vrienden van
Cobbenhagen komt hij regelmatig terug en dat voelt
goed. Oswald vindt dat hij veel aan Tilburg University te
danken heeft. Hij deed in zijn Tilburgse tijd een schat
aan kennis en ervaring op. Als student, beursstudent in
het buitenland en student-assistent bij de juridische
faculteit leerde hij heel veel, evenals in de besturen van
Olof en Aiesec. “Ik heb mij toen persoonlijk kunnen
ontwikkelen. Uit dank daarvoor wilde ik iets terug doen.”

Wisselwerking
Alweer zo’n tien jaar geleden aanvaardde Oswald het
voorzitterschap van de Vrienden. Hij heeft daar geen
moment spijt van gehad. Hij is trots op de waardevolle
bijeenkomsten die de alumniclub organiseert, maar
ook op de steun die ze geven aan de universiteit en in
het bijzonder aan het Outreaching Honors Programma.
Door hieraan mee te doen kunnen excellente studenten
maatschappelijke ervaring opdoen. Een kerngroepje
van Vrienden, onder wie Oswald, gaf Outreaching met
een extra financiële injectie langjarige zekerheid. Daarnaast financiert de universiteit mee en leveren alumni
een bijdrage tijdens wervingsacties. Oswald vertelt dat
alumni aangaven dat ze willen bijdragen aan initiatieven die concrete en tastbare resultaten hebben. “Ze
voelen behoefte om een brug te slaan met de huidige
studenten. Het Outreaching Honors Programma past
daar goed in.”
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Outreaching zorgt voor een waardevolle wisselwerking
tussen alumni en studenten. Vrienden bieden studenten
stageplaatsen aan of treden soms zelfs op als persoonlijke coach. In de Outreaching Labs krijgen studenten
de kans om in bedrijven van de alumni aan concrete
cases te werken. Oswald zegt dat het nadrukkelijk de
bedoeling van de Vrienden is om de universiteit niet
alleen financieel maar ook op andere wijze te steunen.
Dat kan bijvoorbeeld via het aanbieden van stages,
mentorschappen of het geven van gastcolleges. “Ons
doel bij de Vrienden is de universiteit met raad én daad
terzijde staan.”

Millennials
De steun aan Outreaching voelt voor Oswald goed.
Tijdens een jaarlijks diner ziet hij wat de studenten allemaal hebben gedaan. “Dat is een wow-moment. Je
staat versteld als je hoort wat ze allemaal voor elkaar
krijgen.” Hij hoopt dat de Outreaching-studenten de
Vrienden van de toekomst worden. Sinds twee jaar
kunnen jonge alumni zich tegen gunstige voorwaarden
aansluiten. Oswald wijst erop dat een organisatie
tegenwoordig wel met een goed verhaal moet komen
om millennials over de streep te trekken. “Zij worden
niet meer ergens lid van omdat het nu eenmaal zo
hoort. Zij willen wel maatschappelijk betrokken zijn
maar vragen zich ook af: wat levert mij dit op?”
Waarom zouden jonge mensen zich moeten aansluiten?
Oswald: “De Vrienden bieden een netwerk met veel
verschillende mensen met een gezamenlijke achtergrond. Je bouwt een band op, bijvoorbeeld door bij
elkaar in de keuken te kijken tijdens bedrijfsbezoeken.
Je hoort verhalen van mensen uit andere sectoren en
van andere leeftijden. Dit zorgt voor inhoudelijke
verdieping. De Vrienden zijn een platform om je blik
permanent te verruimen.”

Blijvende verbondenheid met een topinstituut als Tilburg University is waardevol, stelt voorzitter
Oswald Coene van de Stichting Professor Cobbenhagen. Want bij de universiteit kun je bijvoorbeeld
(nog steeds) kennis halen of aan een netwerk bouwen. Maar je kunt ook iets aan je alma mater teruggeven. ‘Een wow-moment als je ziet wat studenten voor elkaar krijgen.’
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DAF TECHNOLOGY LAB

Julie de Baar studeert Nederlands Recht en ze zit in de Topklas,
een speciaal programma voor excellente studenten die extra vakken
volgen bovenop hun bacheloropleiding. De Topklas kreeg de kans
een college in het DAF Technology Lab te volgen.

‘Je ziet het letterlijk voor je’
“Ik wist niet dat we zo’n lab hadden op de universiteit
en ik had ook echt geen idee wat het was. We kwamen
binnen en zagen de brillen liggen. Dan word je wel
nieuwsgierig. En toen ik de bril had opgezet, was ik echt
verrast. Bijzonder om als Topklasstudent de kans te
krijgen om een college in het DAF lab te volgen.”

Bitcoins
“We hadden een college van professor Tjong Tjin Tai
over Bitcoins. Iets waar ik me echt helemaal niets bij
voor kon stellen. Ik vind die economische kant best
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lastig en Bitcoins zijn voor mij iets heel abstracts,
ongrijpbaar zelfs. Maar in het lab kregen we verschillende banken te zien en kreeg je echt beeld bij de
contracten die daartussen gesloten werden. Je zag de
Bitcoins door de lucht vliegen. Dan wordt het opeens
heel concreet. Je ziet die ongrijpbare materie letterlijk
voor je. Dat helpt enorm om complexe stof te begrijpen.
Ik teken bij colleges dit soort dingen vaak op papier uit.
Maar zelf weet je dan niet hoe je zaken ten opzichte van
elkaar moet tekenen. Als de docent het voor je in beeld
brengt, blijft het ook nog eens beter hangen. Dus voor

complexe onderwerpen is het VR lab ideaal. Dat zouden
ze ook voor colleges privaatrecht kunnen doen. Zo kun
je complexe overeenkomsten waar meerdere partijen
bij betrokken zijn bij elkaar brengen en het echt visualiseren.”

Meer interactie
“Het college in het lab is als een introductie gebruikt
om een complex proces uit te leggen. Door in het lab te
zien hoe het werkt, begrijp je het ook beter, al blijf ik het
nog steeds een lastig begrip vinden hoor, die Bitcoins.
Iedereen vond het college echt leuk. Het is zo anders
dan in een collegezaal waarbij er in onze studie toch
veel tekst is en weinig praktijk. In het lab was je los van
papier bezig. Je kon dingen aanwijzen en je staat in
plaats van zit. Hierdoor was er ook veel meer interactie
met de docent.

Stof blijft beter hangen
De groep was kleiner dan in de collegezaal, de drempel
was lager. In een collegezaal denk ik toch al snel ‘dat
zoek ik wel op’ in plaats van dat ik een vraag stel. En
misschien dat het ‘nieuwe’ van college in het lab ook
bijdroeg aan het feit dat je sneller vragen stelt. Maar
deze manier van lesstof aangeboden krijgen, werpt
ook vragen op. Meer dan wanneer je het van papier
ziet. Ik vond het wel een nadeel dat je niet de mogelijkheid hebt om iets op te schrijven met zo’n bril op.
Maar achteraf gezien blijft de stof beter hangen nu ik
het in het lab heb gezien, dus dat weegt wel tegen dat
nadeel op. Het heeft echt een basis gelegd. Ik heb dit
college in het begin van het jaar gehad, maar zie het
nu nog voor me. Fantastisch dat de universiteit deze
faciliteit heeft.“
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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.

DOELSTELLINGEN

UITGANGSPUNTEN

TOEKOMST

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 wij
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.

Het universiteitsfonds heeft als belangrijkste rol dat zij
het vehikel is waarmee Tilburg University fondsen kan
werven, deze fondsen op fiscaal aantrekkelijke wijze
kan aantrekken, en op transparante wijze kan beheren
en besteden. Het fonds heeft een heel warme en sterke
band met de universiteit en is er dicht tegenaan gepositioneerd. Het onderzoek, onderwijs en de faciliteiten
van de universiteit zijn de (enige) doelen waarvoor
fondsen geworven worden en waar fondsen aan besteed
worden.

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 studentenen alumnigemeenschap.
Concrete doelstellingen voor de komende jaren zijn:
• 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).
• Realiseren van middle & major donor programma en
legatenprogramma ter ondersteuning van de uitvoering van het motto Tilburg University.
• Verder professionaliseren van belcampagnes, ter
ondersteuning van onderzoek en onderwijs op de
4 kennisdomeinen van Tilburg University.
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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 2016
mogelijk geweest bijzondere projecten te laten slagen.
Met uw steun konden we studenten een kans geven op
een opleiding met 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 Tilburg Africa Student &
Knowledge Exchange programma, waarin Tilburgse
studenten hun kennis delen met studenten in Afrika.
Door uw steun aan het Universiteitsfonds heeft u bijgedragen aan de maatschappij. Hiervoor kunnen wij u
niet genoeg bedanken!

RELATIE MET TILBURG UNIVERSITY
De relatie van Stichting Universiteitsfonds Tilburg met
de Tilburg University loopt via Tilburg University
Society. Tilburg University Society is sinds 2016 hét
strategisch raamwerk voor de externe relaties van
Tilburg University, waarvan een groot gedeelte bestaat
uit de alumni van Tilburg University. Doel is de groep
van stakeholders te diversifiëren en te vergroten, daar
actief een relatie mee aan te gaan en hen op inhoudelijke thema’s bij Tilburg University te betrekken. In 2016
is een start gemaakt met het introduceren van nieuwe
projecten en programma’s, en het herpositioneren van
bestaande programmaonderdelen, waarbij alumni een
belangrijke doelgroep zijn.

Ook voor de toekomtst blijft het, met het oog op het
beheren van de gelden die binnenkomen vanuit de
fondsenwervende programma’s, van uitermate belang
een transparant en goed beheerd universiteitsfonds te
koesteren. Tilburg University heeft met het realiseren
van de Tilburg University Society in 2016 aangegeven
ambities te hebben ten aanzien van een Major Giving
Programma, als ook het realiseren van grotere giften
voor onderwijs en onderzoek via legaten en de Dean’s
Circle. Daarmee zal het belang van Stichting Universiteitsfonds Tilburg toenemen. Vanuit die invalshoek is in
2016 een start gemaakt met een blik naar de toekomst
en de herpositionering van het fonds. Dit om de missie
en doel beter te formuleren, de relatie met de universiteit scherper te definiëren en haar bestuur voldoende
tools te geven ten aanzien van controle op beheer en
het scheppen van transparantie. Deze herpositionering
kan zijn beslag krijgen in een wijziging van de statuten,
zo mogelijk in 2017.
In 2017 zal tevens door de afdeling Development and
Alumni Relations een meerjarenplan voor de periode
2018-2021 opgesteld worden, gelijklopend aan het strategisch plan van Tilburg University. Daarin zullen alle
fondsenwervende programma’s een plaats krijgen.

Met betrekking tot fondsenwervende programma’s
voorziet Tilburg University Society voor 2017 in belcampagnes, een Dean’s Circle, crowdfunding, een aanzet
tot een legatenprogramma en een major donor
programma, plus een aantal initiatieven op het gebied
van projectmatige fondsenwerving.
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DONATIES 2016

JAARREKENING 2016

Fondsen

KERNCIJFERS
2016

2015

2014

2013

2012

Ontvangen donaties

€

394.282

€

397.770

€

378.572

€

285.851

€

301.451

Uitgekeerde donaties

€

515.077

€

334.275

€

228.023

€

241.774

€

304.004

Bankkosten

€

991

€

900

€

794

€

430

€

243

BALANS PER 31-12-2016 (na resultaatbestemming, alle bedragen in €)
Activa

Ontvangen

Uitgekeerd

TISEM Annual Funds

€

73.385

€

85.000

TSB Annual Funds

€

26.218

€

29.247

TLS Annual Funds

€

49.298

€

88.540

Beurzen Studenten

€

7.500

€

16.058

Outreaching Honors Program

€

60.390

€

70.000

Stichting Professor Cobbenhagen Fonds

€

65.821

€

80.821

Vrijheid Doorgeven

€

3.945

€

9.074

31-12-2016

31-12-2015

0

0

Liquide middelen

387.358

714.529

Professors for Development

€

365

€

2.100

Totaal activa

387.358

714.529

Recht op educatie

€

685

€

8.137

31-12-2016

31-12-2015

DAF Technology Lab

€

100.000

€

100.000

0

205.385

Algemene reserve

387.358

509.144

Tilburg Africa Student & Knowledge Exchange

€

6.650

€

7.100

Totaal passiva

387.358

714.529

Kinderuniversiteit

€

0

€

11.000

Afboeken saldo's naar algemene reserve

€

-17.091

€

0

Overige projecten

€

17.116

€

8.000

Totaal

€

394.282

€

515.077

Nog te ontvangen baten

Passiva
Nog te betalen kosten

EXPLOITATIEREKENING 2016 (alle bedragen in €)
Baten
Ontvangen donaties

Totaal baten

2016

2015

394.282

397.770

394.282

397.770

Lasten
Uitgekeerde donaties

515.077

334.275

Overige lasten

991

900

Totaal lasten

516.068

335.175

Exploitatieresultaat

- 121.786

62.595

BATEN

EXPLOITATIERESULTAAT

De baten van de Stichting Universiteitsfonds Tilburg
bedroegen in 2016 €394.282. Het totale bedrag is
ontvangen als donatie of schenking.

De geldstromen van het Universiteitsfonds zijn verdeeld
over een aantal fondsen. Een groot deel van de donaties
wordt toegezegd over meerdere jaren. Ook de uitkeringen aan de projecten die worden gefinancierd vanuit
het fonds, kunnen worden verspreid over meerdere
jaren. In 2016 is er aanzienlijk meer uitgekeerd dan er is
binnengekomen, wat resulteert in een negatief exploitatieresultaat. Dit negatieve resultaat wordt gedekt
door de in het verleden opgebouwde reserve van het
Universiteitsfonds. Het Universiteitsfonds Tilburg heeft
niet als doelstelling om reserves op te bouwen. Reserves
worden alleen gevormd door nog niet aangewende
donaties of projecten die uiteindelijk minder gelden
benodigd hebben dan aangevraagd. Dat is ook de
verklaring voor het negatieve resultaat in 2016: boekjaar
van aanwenden en besteding van donaties lopen niet
synchroon.

UITGEKEERDE DONATIES
In 2016 is in totaal €515.077 uitgekeerd aan projecten,
onderzoekers en studenten van Tilburg University.

OVERIGE LASTEN

TOELICHTING
JAARREKENING
De Stichting Universiteitsfonds Tilburg is opgenomen
in de geconsolideerde jaarrekening 2016 van Tilburg
University.
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De uitvoering van de werkzaamheden voor het Universiteitsfonds Tilburg wordt beschikbaar gesteld door
Tilburg University en gefaciliteerd door de afdeling
Development & Alumni Relations. Personele lasten en
dergelijke komen derhalve terug in de jaarrekening van
Tilburg University.

In 2016 bedragen de overige lasten van de Stichting
Universiteitsfonds Tilburg €991. Dit betreft enkel bankkosten betalingsverkeer.
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TOELICHTING FONDSEN

BELCAMPAGNES

TISEM ANNUAL FUND

In 2016 hebben studenten van Tilburg School of Economics and Management (TiSEM), Tilburg School of Behavioural Sciences (TSB) en Tilburg Law School (TLS) telefonisch contact opgenomen met de alumni van die
Schools. De studenten van de belteams hebben inspirerende gesprekken met alumni gevoerd, waarin ze
vertellen welke activiteiten de universiteit het komende
jaar voor alumni organiseert. Daarnaast vroegen ze de
alumni betrokken te zijn bij een aantal belangrijke
projecten van hun 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. Een groot deel van de gesproken
alumni gaf ook aan een donatie te willen doen.

In 2016 is er €73.385 aan donaties binnengekomen, dit
is inclusief meerjarige giften van eerdere belcampagnes. Er is in 2016 €85.000 uitgekeerd aan projecten
en beursstudenten. Het verschil wordt opgevangen
met de opgebouwde reserve uit voorgaande jaren.

Met de belcampagne waren beurzen mogelijk gemaakt
voor:
Fizzah Malik (Pakistan, MSc in Economics, Aizada Sarinova (Kazachstan, MSc in Finance) en Lkhagvaa Erdenesuren (Mongolië, MSc in Economics).

Belcampagne TISEM 2016

TSB ANNUAL FUND
In 2016 is er €26.218 aan donaties binnengekomen, dit
is inclusief meerjarige giften van eerdere belcampagnes. Er is in 2016 €29.247 uitgekeerd aan projecten
en beursstudenten. Het verschil wordt opgevangen
met de opgebouwde reserve uit voorgaande jaren.

Belcampagne TSB 2016

Toegezegd voor
de komende jaren:
15-02-2016
t/m
05-03-2016

Toegezegd voor
de komende jaren:
15-02-2016
t/m
05-03-2016

€87.511

€54.535

Projecten
415

De donaties worden gebruikt ter financiering van
beurzen voor internationale studenten en verschillende
projecten binnen de Schools. Over de toekenning van
deze financiering wordt advies uitgebracht door de
Alumni Boards van de Schools. Het bestuur van het
Universiteitsfonds Tilburg bedankt de Alumni Boards
voor hun inzet en advies in 2016.

1193

Beurzen
Alumnibeursstudenten Mertcan Akyürek (Turkije, MSc
in Economics), Kshitiz Dahal (Nepal, MSc in Economics) en Hoang Nguyen (Vietnam, MSc in Finance)
behaalden in 2016 hun diploma.

De volgende projecten worden gesteund vanuit het
TiSEM Annual Fund:
- Prof.dr. Luc Renneboog en drs. Marshall Ma doen
onderzoek naar de rol van kleuren en emoties bij
kunstveilingen waarmee ze een bijdrage leveren aan
theorieën omtrent behavorial finance, experimentele
economie en culturele diversiteit.
- Koen van den Oever kon met steun van alumni de
samenwerking tussen waterschappen onderzoeken
om tot een theorie te komen over voorwaarden waaronder samenwerking al dan niet voordelig is.
- Het mentoraat van TiSEM, de MAK liet een video
maken om extra curriculaire activiteiten onder
studenten te kunnen stimuleren.
- Met het project ‘Vaardigheden in het onderwijs’
worden studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt.
- Ook het project ‘Vrijheid doorgeven’ van het Tilburg
Cobbenhagen Center werd door de TiSEM alumni
ondersteund.

476
1261

Beurzen
Op 17 oktober ontving alumnibeursstudent Kinda Dalla
uit Syrië haar masterdiploma Organization Studies.

Dit jaar heeft Munkhshur Ganbat (29) uit Mongolië
de TSB Alumni Scholarship ontvangen. Munkshur kan
dankzij deze beurs de master Human Resource
Management volgen.
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TOELICHTING FONDSEN

Projecten

Beurzen

BEURZEN STUDENTEN

STICHTING PROFESSOR COBBENHAGEN

De volgende projecten worden vanuit het TSB Annual
Fund gesteund:
- De psychobiologie van interpersoonlijke interactie:
een benadering van individuele verschillen. Stefanie
Duijndam probeert lichamelijke en psychologische
mechanismen te ontrafelen in het GO-LAB.
- Promovendus Jan Gielen wil samen met dr. Max Feltzer
een theoretisch model van de sociaal-emotionele
ontwikkeling valideren om tot een ontwerp te komen
van een meetinstrument voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
- Dr. John Bechara wil een diepgaand en genuanceerd
beeld verkrijgen over hoe Global Denktanks en hun
beweringen draagvlak verwerven en de publieke
opinie, de academische wereld en de openbare orde
beïnvloeden.

Dankzij de steun van alumni studeren dit jaar João
Paulo Lenardon uit Brazilië en Phuong Nguyen uit
Vietnam aan de Law School. Egzon Bytyqi uit Albanië
kreeg de mogelijkheid zijn studie af te maken dankzij
een aanvullende beurs.

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.
Via een aantal donaties is in 2016 €7.500 binnengekomen. Dit jaar is uit dit fonds €16.058 uitgekeerd. Het
verschil wordt opgevangen met de opgebouwde reserve
uit voorgaande jaren.

Stichting Professor
Cobbenhagen (SPC)
en haar alumninetwerk Vrienden van
Cobbenhagen, opgericht op initiatief van
een aantal alumni,
bestonden al voordat bij Tilburg University sprake was
van een alumnibeleid. De stichting is ontstaan uit de
Tilburgse Academische Economische Kring (TAEK) en
is van oudsher de reünistenvereniging van Tilburg
University. Het netwerk Vrienden van Cobbenhagen
wordt nog altijd gekenmerkt door een onafhankelijke
karakter.

OUTREACHING HONORS PROGAM

TLS ANNUAL FUND
In 2016 is er €49.298 aan donaties binnengekomen, dit
is inclusief meerjarige giften van eerdere belcampagnes. Er is in 2016 €88.540 uitgekeerd aan projecten
en beursstudenten. Het verschil wordt opgevangen
met de opgebouwde reserve uit voorgaande jaren.

Projecten

Belcampagne TLS 2016
Toegezegd voor
de komende jaren:
15-02-2016
t/m
01-04-2016

€83.255

377
907
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Eva (Thuy Anh) Tran uit Vietnam
studeerde af aan de master International Business Law.

De volgende projecten worden vanuit het TLS Annual
Fund gesteund:
- Reiskosten voor studenten voor het project ‘Comparing Cyber Law’.
- Reis- en verblijfkosten voor het onderzoek ‘Where
is the reasonable boundary? An analysis of the age
of consent legislation in China from a comparative
perspective’.
- Social Innovation Experiment Reconstructie
Arbeidsovereenkomst
- Debatwedstrijd Tilburg Women’s Open

Het Outreaching Honors Program is dé 2-jarige ‘on top
of ’ bacheloropleiding voor studenten die de ambitie en
passie hebben om echt verschil te maken in de maatschappij, in het bedrijfsleven, nationaal of internationaal. Het alumninetwerk Vrienden van Cobbenhagen
heeft het Outreaching Programma geadopteerd. Een
aantal van onze Vrienden van Cobbenhagen steunt dit
programma en levert hieraan een onmisbare financiële
en inhoudelijke bijdrage. Dit fonds heeft in 2016
€60.390 ontvangen en €70.000 uitgekeerd aan het
programma. Een deel van de ontvangen donaties is
toegezegd tijdens de Outreaching Belcampagne. Gedurende deze belcampagne worden alumni gebeld door
Outreaching studenten. Het verschil wordt opgevangen
met de opgebouwde reserve uit voorgaande jaren.

SPC heeft tot doel het vormen van een relevant netwerk
voor alumni, waar alumni contacten en kennis kunnen
opdoen relevant voor ofwel persoonlijke dan wel zakelijke ontwikkeling en groei, dat alumninetwerk nauw
aan de universiteit hechten, zodat er blijvend contact is
tussen de universiteit en de leden van de Vrienden van
Cobbenhagen, en het met ‘raad en daad’ bijstaan van
de universiteit ter ondersteuning van het alumnibeleid.
De universiteit heeft altijd financiële steun mogen
ontvangen van de Vrienden, wat enorm gewaardeerd
wordt. Dit heeft een onschatbare waarde gehad in de
ontwikkeling van het alumnibureau zoals we dat nu
kennen en het ontstaan van een aantal alumniverenigingen. Deze financiële steun uit zich door een jaarlijkse genereuze donatie aan het Universiteitsfonds, die
wordt ingezet voor bijzondere projecten ter ondersteuning van het alumnibeleid.
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Leden van de Vrienden van Cobbenhagen betalen jaarlijks een bedrag aan contributiegelden aan de Stichting
Professor Cobbenhagen. Dit bedrag komt binnen op de
bankrekening van de SPC. Jaarlijks doneert SPC de helft
van de door haar ontvangen contributiegelden aan het
universiteitsfonds. Dat zijn de baten die jaarlijks
binnenkomen op dit fonds. In 2016 heeft dit fonds
€65.821 ontvangen. Er is €80.821 uitgekeerd vanuit het
fonds aan de universiteit. Dit bedrag werd onder andere
aangewend voor het ondersteunen van de Vrienden
van Cobbenhagen Lecture, die Tilburg University in
januari 2017 voor het eerst samen met de Vrienden van
Cobbenhagen organiseerde. In 2014 en 2015 zijn de
donaties van SPC niet altijd volledig aan de universiteit
uitgekeerd, en daardoor is er een reserve ontstaan.
Deze wordt in de komende jaren aangewend voor het
alumnibeleid en de Vrienden van Cobbenhagen Lecture,
in nauw overleg met de donateur, Stichting Professor
Cobbenhagen.

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.
Eind 2015 is begonnen met het werven van donaties via
crowdfunding. In 2016 is er €3.945 ontvangen aan
donaties en €9.074 uitgekeerd aan het project. Het
verschil hierin wordt opgevangen door de reserve van
voorgaande jaren en de algemene reserve van het
universiteitsfonds.

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
lesgeven in de verschillende onderzoeksmethoden of
schrijven van goede wetenschappelijke artikelen en de
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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 instabiliteit is of is geweest. In 2016 is er €365 ontvangen aan
donaties en €2.100 uitgekeerd. Het verschil wordt
opgevangen met de opgebouwde reserve uit voorgaande jaren.

RECHT OP EDUCATIE
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, en een deel van
haar promotieonderzoek financierde zij door crowdfunding in samenwerking met het Universiteitsfonds.
Voor dit project zijn sinds 2015 donaties ontvangen,
grotendeels via crowdfunding. In 2016 is het totaalbedrag geworven voor dit project overgemaakt naar
Marieke Hopman, promovenda en uitvoerder van het
onderzoeksproject.

DAF TECHNOLOGY LAB
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. In 2016 heeft de Stichting
Universiteitsfonds Tilburg een donatie van €100.000
ontvangen van de Paccar Foundation (DAF Trucks) en
deze vervolgens uitgekeerd aan het DAF Technology
Lab. De Paccar Foundation (DAF Trucks) heeft een vierjarige donatie van 100.000,- per jaar toegezegd.

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. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld 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. Het
project is ook het afgelopen jaar weer erg succesvol
verlopen. Het geheel is van alle kanten ervaren als
‘tweerichtingsverkeer’ en de plannen die gemaakt zijn
om het project de komende vijf jaar door te zetten
zorgen voor een nieuwe impuls. In 2016 is er €6.650
ontvangen aan donaties en €7.100 uitgekeerd. Het
verschil wordt opgevangen met de opgebouwde reserve
uit voorgaande jaren.

OVERIGE PROJECTEN
Sinds oprichting van het fonds zijn projecten uitgevoerd
met donaties vanuit Stichting Universiteitsfonds Tilburg.
In een aantal gevallen was er minder geld benodigd dan
aangevraagd, en de verschillende restposten tellen op tot
een bedrag van 17.091. Dit bedrag is in 2016 toegevoegd
aan een fonds voor overige projecten. Daar het fonds
geen doelstelling kent tot het vormen van Algemene
Reserves, heeft het bestuur op basis van projectaanvragen financiering van een aantal projecten goedgekeurd. Daarvan zijn er twee reeds in 2016 uitgekeerd (een
totaalbedrag van €8.000). Het gaat om het onderzoek
‘Undermining Society’ van Willem-Jan van den Heuvel
(Datascience) en om het ‘Oxytocine onderzoek’ van
Madelon Hendricx-Riem (TSB).

KINDERUNIVERSITEIT
De Kinderuniversiteit is een initiatief van Tilburg
University en de Technische Universiteit Eindhoven.
Een aantal keer per jaar organiseren zij een reeks
colleges voor kinderen van groep 6, 7 en 8. Elk jaar
komen er meer dan 1200 kinderen op bezoek. Daarnaast worden er boeken gepubliceerd vanuit de Kinderuniversiteit. In 2016 is er €11.000 uitbetaald ter dekking
van de kosten van een eerder gepubliceerd boek. De
baten hiervoor zijn grotendeels in eerdere jaren binnengekomen dus deze uitkering wordt gedekt uit de opgebouwde reserves van dit project.
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