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VOORWOORD

BESTUUR
Koen Becking (voorzitter)
Jacqueline Lommen (penningmeester)
Sabine van Gent (secretaris)
Paul Burghouts
Astrid van Eeten
In 2017 hebben vier 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 directeur van het Universiteitsfonds, tevens hoofd van
de afdeling Development & Alumni Relations.

Geachte donateur,
Met maar liefst meer dan €400.000 hebben we in 2017 wederom prachtige projecten kunnen ondersteunen.
Zes topstudenten studeerden af aan een studie die ze konden volgen dankzij een beurs van het Universiteitsfonds en er konden vier nieuwe studenten aan de studie van hun dromen beginnen. Niet eerder konden we
zoveel onderwijs- en onderzoeksprojecten ondersteunen. En dat is mooi. Dat is prachtig zelfs. Want samen met
u hebben we echt een verschil kunnen maken.
2017 was ook een jaar waarin we binnen het Universiteitsfonds een flinke organisatorische slag hebben kunnen
slaan. Het Universiteitsfonds heeft in 2017 voor zichzelf stevige ambities ten aanzien van fondsenwerving
geformuleerd en daarbij horen strak gedefinieerde en heldere statuten. Statuten die het doel van de stichting
en de relatie met de universiteit (vertegenwoordiging in het bestuur en voeren van directie) goed vastleggen.
Statuten waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur aangescherpt en formeel
vastgelegd worden. Denk hierbij aan het werven, beheren en aanwenden van fondsen, met een doeltreffend en
solide financieel beheer. Ook wordt ruimte geschapen voor een auditcommissie en een fondsenwervende
commissie, om het bestuur bij te staan bij de vervulling van haar taken. In 2018 worden deze statuten gedeponeerd en is de weg vrij voor het starten van diverse fondsenwervende trajecten, waarbij de donateurs zeker
kunnen zijn van goed beheer en aanwending van hun donaties.
In 2017 zag een aantal initiatieven het licht. Zo kreeg de Deans’ Circle een goede start, waarbij een groep van
26 alumni beurzen mogelijk maakt voor internationale studenten. De eerste student die met hun steun startte,
is Tea Kipshidze. Zij kon in september 2017 aan haar Research Master beginnen. Via het programma ‘Have a
Seat’ kunnen donateurs financieel een stoel adopteren in de grote collegezaal van Cube, het nieuwe onderwijsgebouw op de Tilburgse campus. Zo creëren zij een fonds voor studenten die een financieel steuntje in de rug
nodig hebben.
Tot slot wil ik ook de stappen noemen die we namen om een programma voor substantiële giften op te zetten
en zo ambities op het terrein van grote giften te verwezenlijken. In het komende jaar gaan we in dit kader op
zoek naar belangstellenden voor een aantal bijzondere projecten die we samen met onze wetenschappelijke
staf hebben vormgegeven. We houden u hier natuurlijk van op de hoogte.
Tot ziens op onze prachtige campus!

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

SUPPORTERS
2017:

66.878
2.739.402*

2017

<€500

132
PhD diploma’s

Masterdiploma’s

45

Bachelordiploma’s

Post-masterdiploma’s

88%

Waarvan postadres

4

69%

Waarvan telefoon

Waarvan e-mail

1.647

3.772*

€500-€2000 43

331*

€2000+

67*

12

€28.000
hoogste
persoonlijke
gift

VRIJWILLIGERS IN 2017

15
Leden
Alumni
Boards

17 345

Alumni
Leden
mentor
boards
Alumni
program
Communities

8
Outreaching
coach

In 2017 hebben vele alumni tijdens strategiesessies en brainstorms meegedacht over o.a. de strategie
van de universiteit, het alumnibeleid en de doorontwikkeling van het alumnimagazine. Daarnaast hebben nog vele alumni zich ingezet in o.a. alumniverenigingen en studentenwerving.

93%

Bereikbaarheid alumni

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

36%
6%
1%
57%

4.170*

* Sinds de oprichting van het Universiteitsfonds in 2008.

2 017
1.428

donateurs

Donaties

internationale
alumni

2.658

€ 400.119
Belcampagnes
Deans’ circle
Have a seat
Overig

5.469

118

2017

1.702

57%

TILBURG UNIVERSITY
Tilburg University streeft naar het verder brengen van de samenleving door ons begrip ervan te verdiepen. Verbonden met maatschappelijke partners, voeren we hoogwaardig onderzoek uit met een focus op drie strategische
thema’s: Empowering a Resilient Society, Enhancing Health and Wellbeing, en Creating Value from Data. 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 zowel mono- als multidisciplinair
onderzoek en onderwijs in mens- en maatschappijwetenschappen. Onze studenten ontwikkelen kennis, vaardigheden en karakter die nodig zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Wij leiden ze op tot verantwoordelijke en
ondernemende denkers, voorbereid op een leidende rol in de toekomstige samenleving. Dit doen we met hoogwaardig academisch onderwijs op een internationale en groene campus.
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SHARON KOROMPOT

‘Fantastisch dat alumni 		
helpen mijn doel te
bereiken’
Sharon Korompot komt uit een van de dichtstbevolkte gebieden op aarde waar de temperaturen hoog oplopen:
Jakarta. Dankzij een beurs van het Universiteitsfonds volgt ze de masteropleiding Europees en internationaal
recht (mensenrechten track) in Tilburg.

De trots en uitdaging van Indonesië

Invloed uitoefenen

Indonesië kent een aantal lastige contradicties op milieugebied. Steden zoals Jakarta zijn vreselijk overbevolkt
en de mensen lijden onder lange files en zware luchtvervuiling. Maar aan de andere kant heeft Indonesië prachtige, grote en eeuwenoude regenwouden die een leefomgeving bieden aan unieke diersoorten, planten en
bomen. Bovendien voorzien ze de lucht van zuurstof en
zijn daarmee van essentieel belang voor het klimaat.
“Een van de belangrijkste redenen dat ik voor rechten
koos, was zodat ik iets kon doen aan onze bedreigde
natuur en milieu.” Indonesië heeft het derde grootste
regenwoud ter wereld, maar het verdwijnt nog steeds in
hoog tempo. Op een bepaald moment verdween elk jaar
een bosgebied ter grootte van België. Vandaag de dag
gaat de vernietiging van de wouden nog steeds in rap
tempo door. “Mijn focus ligt echt op het Indonesische
milieu en ik voel de drang om die te beschermen ontzettend sterk.”

“Na het afronden van mijn bachelor rechten was ik ontzettend blij dat ik aan de slag kon op het ministerie van
milieu. Ik onderzoek beleid en verbeter deze, zodat het
milieu effectiever wordt beschermd. Helaas is corruptie
een ontzettende uitdaging voor Indonesië. Als we verbeterd beleid hebben geschreven, wordt daar soms niets
mee gedaan, omdat sommige politici hun eigen belangen
dienen.” Sharon legt uit dat Europees en internationaal
recht haar helpt navigeren binnen de juridische kaders die
er nu zijn om zulke uitdagingen te overwinnen. Internationale samenwerking speelt daarbij een sleutelrol. “Met
de kennis en skills die ik hier leer, wil ik groeien naar een
positie waarin ik meer invloed kan uitoefenen op de gang
van zaken. Goede papers schrijven en een publiek inspireren zijn daarbij cruciaal. Ik ben vooral geïnspireerd door
onze huidige minister van milieu, een sterke, mooie en
invloedrijke vrouw die van aanpakken weet.”

Deze master helpt mij groeien
Geen kwalitatief onderwijs in environmental
law

BEURZEN VOOR STUDENTEN
Met de steun van alumni maakt het Universiteitsfonds al jaren beurzen voor studenten mogelijk. Dit
zijn volledige of gedeeltelijke studiebeurzen voor excellente internationale studenten die over onvoldoende financiële middelen beschikken om een studie in Tilburg 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.
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Naast de reguliere vakken in het masterprogramma
volgt ze nog extra vakken die zich richten op milieu- en
klimaatrecht. “Het is vreemd, maar in Indonesië bestaat
er nauwelijks onderwijs dat zich richt op milieubescherming. Daarom is deze studiebeurs van het Universiteitsfonds van direct belang voor Indonesië, de regenwouden
en voor mijzelf. Deze kennis neem ik straks mee naar
Indonesië, zodat ik het milieu beter kan beschermen.”

Indonesië heeft een cultuur waarin veel mensen het
beschermen van de regenwouden niet zo belangrijk
vinden. Ze houden zich liever bezig met prestige functies,
zoals openbaar aanklager of functies in grote bedrijven.
Maar Sharon geeft hier niets om, vertelt ze. “Uiteindelijk
is het mijn doel om het milieu op een duurzame manier
te beschermen. Deze master is daarbij van groot belang
voor mij. Het helpt me groeien naar een invloedrijke
positie binnen de besluitvorming over het beleid. Het is
fantastisch dat de alumni van Tilburg University mij
helpen dat doel te bereiken!”
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BELCAMPAGNE

Samen geven
maakt het verschil
In 2017 hebben, net als voorgaande jaren, studenten van Tilburg Law School
(TLS), Tilburg School of Behavioural Sciences (TSB) en Tilburg School of
Economics and Management (TiSEM) telefonisch contact opgenomen met de
alumni van die faculteiten. De studenten van de belteams hebben inspirerende
gesprekken met alumni gevoerd, waarin studenten 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 deze alumni heeft ook gedoneerd aan het Universiteitsfonds.
De donaties maken beurzen voor internationale studenten en verschillende onderwijs- en onderzoeksprojecten binnen de faculteiten mogelijk. Alumni Boards van
de faculteiten adviseren over de toekenning van deze subsidies. Het bestuur van
het Universiteitsfonds Tilburg bedankt de Alumni Boards voor hun inzet en advies
in 2017. In 2018 zullen de facultaire Alumni Boards worden vervangen door een
universiteitsbrede Investeringscommissie ondersteund door een Wetenschappelijke Adviesraad.
Benieuwd naar de impact van de donaties uit de belcampagne?
We laten graag de projecten zien die met deze
deze donaties
donaties mogelijk
mogelijk zijn
zijn gemaakt.
gemaakt.
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Van boer tot bord
Met onder andere een groeiende wereldbevolking en een veranderend klimaat
wordt de mondiale voedselvoorziening een steeds grotere uitdaging. Karin
Thomas, naast Strategy Consultant ook onderzoeker bij Tilburg University, doet
onderzoek gericht op duurzaamheid in de landbouw & voedselvoorziening,
ofwel agrifood. “Mijn onderzoek is een verdieping op de onderwerpen waar ik
me als ondernemer al ruim 10 jaar mee bezig houd: duurzaamheid en agrifood.
Dit richt zich op de gehele keten: van boer tot bord. Ik wil echt een maatschappelijke bijdrage leveren en dat doe ik via dit onderzoek. De waardering met financiële steun van het Universiteitsfonds is heel waardevol en een persoonlijke
motivatie om door te blijven zetten. Ook al moet ik voor dit onderzoek als ondernemer veel eigen tijd vrij maken. De maatschappelijke relevantie blijkt ook uit de
interesse van zeer uiteenlopende organisaties, waaronder veel magazines voor
kinderen, de Dierenbescherming, maar ook de NOS, Festival Mundial en de
reacties van de alumni die mij op mijn onderzoek hebben aangesproken. Op dit
moment heb ik meer dan 260 enquêtes met 60 vragen die ingevoerd en verwerkt
moeten worden. Daarnaast staat in de planning het afnemen van interviews.
Dankzij het Universiteitsfonds kan ik veel tijd besparen door deze te laten transcriberen. Ik zie er erg naar uit om onderzoeksresultaten uit te kunnen werken
en meer inzicht te kunnen geven in de complexiteit van duurzaamheid en agrifood.”

Kwetsbaar en veerkrachtig
Drie jaar lang volgt dr. Annemiek Karreman 600 kinderen om beter te begrijpen
hoe veerkracht en andere individuele kenmerken van kinderen, zoals impulsiviteit of snel van slag zijn, bijdragen aan het ontstaan psychische- en gedragsproblemen in de toekomst. “Dankzij de bijdrage van het Universiteitsfonds hebben
we een groot aantal scholen kunnen betrekken bij het driejarige onderzoek
‘Kwetsbaar en veerkrachtig’. In totaal nemen 25 scholen deel, waarvan al 410
kinderen uit groep 6 en hun ouders hebben meegedaan in het eerste jaar van het
onderzoek. Wij zijn heel blij met dit prachtige aantal en gaan het aantal deelnemers dit jaar zelfs nog iets uitbreiden. De financiering van het Universiteitsfonds
heeft er ook voor gezorgd dat kinderen die geen mobiele telefoon hadden,
konden deelnemen aan een onderzoekje thuis. De kinderen werkten op hun
mobiel aan een zelfgekozen doel, bijvoorbeeld minder gamen of beter voor zichzelf opkomen. Veel ouders en kinderen gaven aan dat ze het leuk vonden om
mee te doen en er veel aan gehad hadden. We bereiden nu de meetronde in het
tweede jaar voor en werken daarbij samen met een enthousiast team studenten.
Door de kinderen meerdere jaren te volgen, kunnen we meer te weten te komen
over wat kinderen veerkrachtig maakt en hoe we kwetsbare kinderen kunnen
helpen om weerbaarder te worden.”
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VINCENT PETERS

Complexe zorg beter
afstemmen

Samenwerking met de praktijk
Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door
het Jeroen Bosch Ziekenhuis, een van de samenwerkingspartners van Tranzo, het wetenschappelijk
centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University.
De zorg voor kinderen met Downsyndroom wordt
onder andere geleverd in diverse ziekenhuizen in
Nederland in de vorm van multidisciplinaire teams.
De samenstelling van de multidisciplinaire teams
verschilt per ziekenhuis. “We bekijken wat nu de
optimale samenstelling van de verschillende professionals binnen zo’n team is en hopen hiervoor een
blauwdruk op te kunnen leveren. Voor het onderzoek
is het goed om ons te beperken tot één ziektebeeld,
in dit geval Downsyndroom. Maar het is heel goed
voor te stellen dat de uitkomsten van ons onderzoek
toe te passen zijn op andere ziektebeelden waarvoor
zorg zowel in het ziekenhuis als daarbuiten wordt
geleverd.”

De Downreis

“In ons onderzoek kijken we naar de zorgketen voor kinderen met het syndroom van Down. Deze
kinderen hebben vaak heel complexe zorg nodig, variërend van hartproblematiek tot specifieke
voedingsproblematiek en daar komen verschillende zorgverleners bij kijken. In de ziekenhuizen
werken ze met multidisciplinaire teams die bijna altijd bestaan uit een kinderarts, een logopedist
en een fysiotherapeut. Daarbij worden aanvullende disciplines gezocht, passend bij wat nodig is
voor het complexe ziektebeeld. Naast de zorg vanuit het ziekenhuis, vindt de dagelijkse zorg plaats
bij de huisarts en/of de zorgverlener om de hoek. In ons onderzoek kijken we naar hoe we deze
zorgverleners beter met elkaar kunnen laten communiceren en de zorg zo beter kunnen afstemmen
om zo de juiste zorg voor deze kinderen te kunnen leveren. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de
fysiotherapeut zorg verleent en dat daar bij het ziekenhuis niets over bekend is.”

“Met de financiële steun van de donateurs was
het voor mij mogelijk om in contact te komen met
zorgverleners, ouders en begeleiders van mensen
met Downsyndroom. Dit heeft zeer interessante
en waardevolle verhalen opgeleverd, waardoor ik
mij nogmaals realiseerde waarom ik dit werk ben

gaan doen! Ik wil namelijk door middel van gedegen
wetenschappelijk onderzoek een bijdrage leveren aan
de gezondheidszorg in Nederland. Een van de ouders
vertelde over de ‘Downreis’ en vergeleek dit met een
routeplanner. Wanneer je met de auto ergens naartoe
moet, vertelt de routeplanner hoe je moet rijden.
Krijg je problemen onderweg of moet je tanken, dan
vertelt de planner waar je terecht kunt. Wanneer je
met je kind met Downsyndroom naar het ziekenhuis gaat, weet je vooraf niet goed welke specialist
je waarover kan informeren. Ons onderzoek levert
veel informatie op over de Downreis en hoe die kan
worden verbeterd.”

Presenteren aan de rest van de wereld
“De subsidie van het Universiteitsfonds heeft niet
alleen de dataverzameling mogelijk gemaakt, maar
er ook voor gezorgd dat we het kunnen presenteren aan de buitenwereld. Zo konden we naar een
conferentie en bezocht ik de Wereld Downsyndroom
Dag. Doordat we de data nu eerder hebben dankzij
de steun vanuit het fonds, kon ik ons onderzoek
indienen voor het Wereld Downsyndroom Congres
dat eens in de drie jaar plaatsvindt. Ik heb onlangs
gehoord dat onze bijdrage is geaccepteerd. Dus deze
zomer kunnen we aan de rest van de wereld presenteren hoe de complexe zorg in Nederland eruit ziet.”
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Big Data in Organisaties
“Met dit onderzoek brengen we de omvang in kaart van het gebruik van Big Data
applicaties in organisaties in Nederland. Daarnaast inventariseren we de redenen
en motieven van het wel of niet gebruiken van Big Data applicaties en krijgen we
inzicht in de consequenties hiervan en eventuele drempels die organisaties
daarbij ervaren”, vertelt organisatiewetenschapper dr. Joerg Raab. De data wordt
verzameld met een digitale vragenlijst en enkele tientallen inteviews met experts.
“Bij de pretest van de vragenlijst hebben we nuttige feedback gekregen van alumni
die tijdens de belcampagne hadden aangegeven mee te willen werken. De vragenlijst is verstuurd naar een steekproef van 3000 organisaties, representatief voor
Nederland. De dataverzameling is nog in volle gang, maar heeft tot nu toe 180
respondenten opgeleverd en dat aantal zal de komende periode nog oplopen.
Omdat de vragenlijst behoorlijk uitgebreid is, kunnen wij met een rijke hoeveelheid data aan de slag.” Uit de voorlopige bevindingen zijn al bepaalde patronen in
de resultaten te herkennen. “De technologische ontwikkelingen blijken vaak niet
bijgebeend te kunnen worden door benodigde aanpassingen van processen en
structuren in de organisatie. Dat houdt in dat organisaties zich stap voor stap
aanpassen volgens een evolutionair model. Voorlopers op dit gebied blijken
vooral jonge kleine en grote gevestigde organisaties te zijn, waarop het MKB die
pioniers volgt. De subsidie van het Universiteitsfonds heeft ons in staat gesteld
een nieuw onderzoeksveld op te zetten en dit exploratief te verkennen, wat vaak
lastig is. We gaan nu met eigen middelen verder.”

Hoe zit het met uw pensioen?
Prof. dr. Henriëtte Prast onderzoekt hoe mensen reageren op pensioeninformatie.
Dankzij het Universiteitsfonds kon ze voor haar onderzoek een onafhankelijk
CentERpanel inzetten waardoor de informatievoorziening over uw pensioen kan
worden verbeterd. De resultaten van dit onderzoek, dat ze samen met Federica
Teppa heeft gedaan, zijn inmiddels al gepubliceerd. “De onderzoeksresultaten zijn
zowel theoretisch als praktisch uiterst relevant. We vinden dat als werknemers de
(wettelijk verplichte) pensioenvooruitblik niet zoals gebruikelijk in euro’s te zien
krijgen, maar in procenten van hun huidige inkomen, dit tot een andere of betere
perceptie leidt. Het omgekeerde is het geval als de vooruitblik in decimalen van het
huidige inkomen wordt gepresenteerd.”
“Voor mij persoonlijk heeft deze donatie enorm veel betekend. Zonder dit geld had
ik het onderzoek niet kunnen doen, terwijl ik al het gevoel had dat het iets interessants of vernieuwends zou kunnen opleveren met praktische en maatschappelijke
relevantie. Om meer inzicht te krijgen in de betekenis moeten we vervolgonderzoek doen. We hebben daar al plannen voor en hopen op de vereiste funding.”
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‘Smart’ voor een schoon milieu
Promovenda Anna Berti Suman zet zich in voor het recht op een schoon milieu en
ziet de kansen die de data van de ‘Smart City’ genereert. Deze data kan immers
worden ingezet om de leefomgeving en de gezondheid van de bewoners van de
‘Smart City’ te verbeteren. Zo kunnen we de milieuvervuiling binnen de perken
houden en bewoners het recht op een schoon milieu geven. Haar promotieonderzoek is gericht op de centrale rol die mensen zelf spelen in het recht op een
schoon milieu en hoe ‘smart’ devices dit kunnen faciliteren. Dankzij het Universiteitsfonds kon Anna data verzamelen en ondere andere een case study analyse
doen van de geluidsmonitoring rondom Schiphol. Ook kon ze in contact komen
met experts van allerlei relevante organisaties in binnen- en buitenland, waaronder RIVM, TNO, TU Eindhoven en Delft, en de Europese Commissie. Ze werkte
samen met de juridische afdeling van Greenpeace en deed mee aan een ‘air
quality hackathon’ in Brussel. Haar bevindingen heeft ze kunnen delen op
congressen en ze heeft reeds twee papers gepubliceerd. “Met de hulp van de
alumnigemeenschap heb ik grote stappen voorwaarts kunnen maken in mijn
onderzoek. Door deze donaties besefte ik dat er een ondersteunende gemeenschap is van mensen die enthousiast zijn over mijn onderzoek en het graag
ondersteunen. Dankzij hen kon ik in afgelegen gebieden veldwerk verrichten.”

De invloed van leefomgeving
Kinderen uit achtergestelde wijken presteren slechter dan hun leeftijdsgenootjes
die opgroeien in betere buurten. Hoe dit precies wordt veroorzaakt, is nog erg
onduidelijk, maar stress lijkt een grote rol te spelen. Sociologe Ioana van Deurzen
denkt dat het chronisch stressgevoel dat kinderen uit achtergestelde wijken vaak
ervaren, hun schoolprestaties en gezondheid beïnvloedt. Met steun van het
Universiteitsfonds kon ze toegang krijgen tot een dataset met gegevens van
kinderen geboren in 1996 tot nu. “Samen met met dr. Alet Wijga van het RIVM
ben ik aan de slag gegaan met de dataset en heb ik de eerste analyses uitgevoerd.
De focus van mijn onderzoek ligt op de gezondheidseffecten in een buurt in de
loop van de tijd.” Helaas waren in de dataset geen historische gegevens beschikbaar op wijkniveau. In een zoektocht naar een oplossing voor dit probleem kwam
Ioana in contact met collega prof. John Dagevos van het Tilburgse onderszoeksinstituut TELOS, die meteen een team oprichtte om hierbij te helpen. “TELOS heeft
toegang tot de microgegevens van het CBS. Dus door deze samenwerking zal het
mogelijk zijn om de historische informatie per wijk te verzamelen zodat we het
project kunnen voltooien. Hopelijk zullen in de komende maanden de eerste
publiceerbare resultaten beschikbaar zijn.”
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Kennis delen over genocides
De Killing Fields in Cambodja laten de sporen zien van het schrikbewind van de
Rode Kmer in de jaren 70. Prof. dr. Antony Pemberton van het International
Victimology Institute Tilburg, INTERVICT, doet onderzoek naar deze massamoord van meer dan twee miljoen mensen. Dat is bijna de hele bevolking van
Brabant. Het onderzoek naar de genocide kan worden uitgevoerd dankzij een
VIDI-beurs die is toegekend door de NWO. INTERVICT wilde echter nog een
stapje verder gaan door onderzoeksresultaten en expertise te delen met academici en mensen die dagelijks met deze slachtoffers werken. Dit deel van het
onderzoek werd mogelijk gemaakt met de giften van alumni.

Waarom worden werknemers
ondernemers?
Spin-offs zijn belangrijke motoren die technologische innovatie voortstuwen. Dat
zie je in Sillicon Valley, waar 93% van alle startups bestaat uit spin-offs. Waarom
verlaten werknemers hun werkgever om zelf een spin-off te starten? Vilma Chila
onderzoekt welke individuele karakteristieken en werkomstandigheden spin-off
formaties beïnvloeden. Met de steun van het Universiteitsfonds kon ze toegang
krijgen tot data van halfgeleiderbedrijven van 1997 tot 2017. Hieruit filterde zij
informatie over de oprichters en vroege werknemers van de nieuw opgerichte
bedrijven en over de producten en markten van deze bedrijven. “Handwerk was
onvermijdelijk. Automatisch coderen ging niet, omdat de informatie niet op een
gestructureerde manier werd aangeboden. Met een deel van de bijdrage van het
Universiteitsfonds kon ik een student inhuren om de rapporten te coderen. Dit
heeft de snelheid van het project aanzienlijk verhoogd.” Door de data te verrijken
met bijvoorbeeld octrooigegevens en financiële gegevens van de bedrijven, werd
inzicht verkregen in de relatie tussen spin-offs en moederbedrijven. “Informatie
over startups is erg moeilijk te verzamelen. Deze database gaf twee masterstudenten de kans om te werken aan een onderwerp dat anders onmogelijk was
geweest vanwege de problemen met het verzamelen van gegevens. Het aantal
studenten dat geïnteresseerd is in ondernemerschap neemt elk jaar toe. Daarom
moet onze universiteit toegang hebben tot meer databases met informatie over
startups. Dergelijke toegang helpt dus niet alleen onderzoekers die geïnteresseerd zijn in ondernemerschap.”
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Milieuvriendelijker met app
Gewoontens veranderen is moeilijk, maar… niet onmogelijk. Sporthorloges
gekoppeld aan apps blijken mensen meer in beweging te brengen. Ben Vollaard,
onderzoeker van het Tilburg Sustainability Center, vroeg zich af of ditzelfde idee
ook zou werken om mensen aan te sporen hun afval beter te scheiden. “Dankzij
een genereuze bijdrage van het Universiteitsfonds kunnen we dit onderzoeken.
In samenwerking met afvalinzamelaar OMRIN zijn we een innovatieve afval-app
gaan ontwikkelen die huishoudens direct inzicht biedt in de hoeveelheid restafval en GFT-afval die zij aanbieden. De bijdrage betekent veel voor mij, omdat
we op deze manier vernieuwend wetenschappelijk onderzoek kunnen doen met
een grote maatschappelijke relevantie. De bijdrage van het fonds is ten goede
gekomen aan de ontwikkeling van de app, die nu gereed is en in de testfase zit.
Twee vuilniswagens van OMRIN zijn inmiddels uitgerust met een ingenieus
wegingsmechanisme, zodat het gewicht van het aangeboden afval ook echt op
huishoudniveau is te meten. Binnenkort gaat de eerste proef van start in
gemeente Harlingen. De proef is zo vormgegeven dat we later dit jaar ook echt
betrouwbare uitspraken kunnen doen over de effecten van de nieuwe afval-app
op huishoudgedrag.”

Soft Skills: kennis, talent en motivatie
“Ervaringen opdoen met andere getalenteerde studenten maakt voor vele studenten
het verschil in de debatsport voor zowel plezier als zelfvertrouwen”, aldus Lisa van
Vliet, voorzitter van de Tilburgse debatvereniging Cicero. “Door de bijdrage van het
Universiteitsfonds aan het Cicero Soft Skills programma kon dit verschil ook echt
worden gemaakt. Het Soft-Skills programma bestond uit wekelijkse workshops
waar TDC Cicero-leden theorie leerden van een getalenteerde debater en konden
debatteren onder het toezien van een ervaren jurylid. Voorbereiding op debattoernooien stond hier centraal. De bijdrage van het Universiteitsfonds was vooral doorslaggevend voor het einddoel van het programma: deelname aan het evenement
DAPDI en het Europees kampioenschap. Bij het DAPDI kregen beginners intensieve workshops van toptrainers uit Oxford en volgden ervaren sprekers workshops
op een hoog niveau, afgestemd op hun behoeften. Het Europees kampioenschap
was voor Nederlandse debaters dé kans om in contact te komen met de internationale debattop. Voor zowel beginnende als ervaren sprekers was dit een plek om
beter te worden in debatteren en het spreken voor een groep. Door de stijgende
kwaliteit van onze sprekers kunnen we meer workshops aan andere instanties
geven. Hierdoor worden onze sprekers nog beter, maar krijgen ook (aankomende)
studenten meer zelfvertrouwen in publiek spreken. Zo kan weer een nieuwe lichting
sprekers ontstaan. Namens alle leden van Cicero bedankt voor uw steun!”
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‘Zo kun je letterlijk laten
zien hoe de financiële
principes werken’
“Ik zocht naar een manier om het principe van ‘short
gaan’ uit te leggen in mijn colleges. ‘Short gaan’ is
kort gezegd een manier in de financiële wereld om
voordeel te halen uit dalende prijzen. Dit proces is
door studenten niet snel te begrijpen en voor docenten
ook niet eenvoudig uit te leggen. Dit ben ik gaan
uitleggen door studenten naar voren te halen en ze
een bepaalde rol te geven. Zo krijgt de fund manager
een stropdas om. De aandelenmarkt is ongrijpbaar en
snel, dus deze heb ik in eerste instantie uitgebeeld
door aandelen aan de lijn van een vishengel te hangen.
Maar ik kreeg al snel in de gaten dat dit veel beter met
een drone zou kunnen. De aandelenmarkt hangt dan
ook letterlijk in de lucht. De aandelen komen echt
binnen vliegen en gaan van de een naar de ander. Zo
kun je letterlijk laten zien hoe die financiële principes
werken. Studenten vergeten zo’n les nooit meer.
Bovendien wordt dit jaar het college opgenomen en
maak ik ook foto’s. Daardoor kunnen studenten het
ook nog eens later opnieuw bekijken.”

PETER DE GOEIJ
Finance docent Peter de Goeij is een van die docenten op Tilburg University die zich actief inzet om het onderwijs te vernieuwen. Hij ontwikkelt manieren waarmee hij de stof op een meer theatrale wijze over kan brengen
op de studenten in zijn colleges. “Beelden hebben heel veel overtuigingskracht”, geeft hij aan. “Je kunt plaatjes
gebruiken om dingen uit te leggen, dit kunnen ook tabellen zijn. Hier doe ik ook onderzoek naar, bijvoorbeeld
of plaatjes mensen helpen om betere beslissingen te nemen. Dit kun je ook in je les gebruiken. Je hoort ook van
alles over acteren in het leslokaal.” Door deze zaken te combineren, kwam hij tot ideeën die hij met steun van
het Universiteitsfonds kon realiseren.
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Om een ander principe uit te kunnen beelden in de
collegezaal liet Peter zich inspireren door het TV-spelletje Lingo. “Ik heb met hulp van het Universiteitsfonds een heuse ballenbak kunnen laten maken die ik
mee kan nemen naar college. Hiermee behandel ik in
het college bijvoorbeeld het failliet gaan van Cypriotische banken. In het voorbeeld neem ik aan dat er elke
maand statistisch gezien een kans van 1 op 20 was dat
de Cypriotische bankensector failliet zou gaan. Dit

beeld ik uit met een gele bal en 19 paarse ballen in de
ballenbak. In werkelijkheid heeft het vijf jaar geduurd
voordat banken in Cyprus failliet gingen. Het kan dus
zijn dat je de gele bal er meteen de eerste keer eruit
haalt, waarbij de bank dus failliet gaat. Maar je kunt
ook 50 keer in zo’n ballenbak graaien en de gele bal er
nooit uit halen. Uit observeerbare data is dus niet
altijd te halen wat de kansen zijn dat iets in de
toekomst gaat gebeuren. Dit is een belangrijk onderscheid om te maken en op deze manier zien studenten
dit dan ook echt gebeuren in het college. Sterker nog,
ze ervaren het, want ze mogen zelf een poging wagen
in de ballenbak om het ‘faillissement’ te trekken. Hierdoor snappen ze de theorie erachter veel beter.” In het
verleden deed hij dit met een vaas met knikkers, maar
dat was toch niet zo goed zichtbaar in een grote collegezaal met 400 studenten. Niet alleen is de ballenbak
beter te zien vanuit de achterste rij, Peter zorgt ook
dat het een show wordt die ze nooit meer zullen
vergeten. “Ik heb zelfs een keer de Lingo tune afgespeeld, maar ik betwijfel of de huidige generatie
studenten dat programma ooit heeft gezien”.
“Doordat je iets anders doet dan gewoon college
geven, houd je de aandacht van de studenten en
bereik je dus beter je doel: dat ze tijdens je college wat
leren. Mijn doel is altijd dat uiteindelijk de boodschap
wordt overgebracht. Wat heb je nu geleerd? Je wil dus
niet alleen de stof aantrekkelijk aanbieden, maar je
moet ook controleren of het begrepen is.”
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DEANS’ CIRCLE

‘Een goed initiatief dat
ik graag steun’
Twee leden van de Deans’ Circle vertellen waarom zij lid zijn, William de Vries, Fund Manager bij Triodos en
Jeanne de Loos, Manager High Potentials Program bij het Ministerie van Financiën. Beide studeerden Economie
in Tilburg.

William: “Ik ben gevraagd om lid te worden van de
Deans’ Circle om zo internationale studenten te
ondersteunen die daardoor in Tilburg kunnen komen
studeren. En dit vind ik een goed initiatief dat ik graag
steun. Ik heb in het verleden hier kunnen studeren en
wil dit ook voor anderen mogelijk maken. Ik denk dat
het heel belangrijk is dat iedereen die de capaciteiten
heeft om een studie te doen, dit ook gaat doen en de
kans heeft het te kunnen doen. Voor mij was dit mogelijk en ik vind het belangrijk dat deze internationale
studenten, diezelfde kans krijgen.” Jeanne geeft graag
internationale studenten de kans alles uit zichzelf te
halen. “We helpen hen zo te studeren wat ze willen
studeren. Die kans had ik vroeger en die gun ik deze
studenten ook.”

De kans om het beste uit zichzelf te halen
Jeanne: “Ik vind het belangrijk dat alumni deelnemen
aan de Deans’ Circle. We hebben allemaal aan Tilburg
University gestudeerd en zijn verbonden door deze
universiteit. Samen kunnen wij internationale
studenten de kans geven ook hier te studeren en het
beste uit zichzelf te halen. Zo doen we iets voor de
nieuwe generatie studenten en dus ook voor de maatschappij.” Dankzij de Deans’ Circle kunnen we
beurzen mogelijk maken voor internationale studenten
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die niet alleen in het collegegeld voorzien, maar de
studenten ook financiële armslag geeft om in hun
levensbehoefte te voorzien. William: “In Nederland
krijgen studenten ondersteuning voor hun levensonderhoud van familie, vrienden en overheid. Voor deze
internationale studenten is er die ondersteuning niet.
Dus als we alleen het collegegeld zouden steunen,
kunnen deze studenten hier nog steeds niet een studie
doen.”
De leden van de Deans’ Circle ontmoetten de beursstudenten tijdens het Deans’ Circle diner. Jeanne: “Ik
was onder de indruk van de kennis van de studenten,
hun interesse in onze cultuur en elkaars cultuur. Ze
willen veel leren. Ik heb tijdens het diner met ze
gesproken en het is fantastisch om te horen dat deze
studenten later ook beurzen mogelijk willen maken
voor studenten die in eenzelfde situatie zitten als zij
nu.”
William: “Ik zou iedereen willen uitnodigen die aan
Tilburg University heeft gestudeerd, om lid te worden
van de Deans’ Circle en getalenteerde mensen uit de
hele wereld de kans én het plezier te geven om in
Tilburg te kunnen studeren.”
Bekijk het hele interview met William en Jeanne op
www.tilburguniversity.edu/interviewdeanscircle

Tea Kipshidze uit Georgië doet de onderzoeksmaster Sociologie op Tilburg University dankzij een beurs
die werd mogelijk gemaakt door de Deans’ Circle. De Deans’ Circle bestaat uit een groep belangrijke
supporters van Tilburg University. Met een structurele financiële bijdrage maken zij beurzen voor studenten
mogelijk. Studenten die zonder financiële steun hun studie niet kunnen volgen. Studenten die deze kans
wel verdienen, maar wegens omstandigheden in hun land van herkomst of persoonlijke situatie om financiële redenen hun toekomstdromen niet kunnen vervullen. Alumni weten als geen ander hoe belangrijk
het behalen van een universitair diploma is. Maar niet iedereen die de juiste capaciteiten heeft, krijgt de
mogelijkheid een opleiding te volgen. Daarom is de Deans’ Circle opgericht.
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HAVE A SEAT
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Stichting Professor Cobbenhagen (SPC) en het 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.
SPC heeft tot doel het vormen van een relevant
netwerk voor alumni. Een netwerk waar alumni
contacten en kennis kunnen opdoen die relevant zijn
voor ofwel persoonlijke dan wel zakelijke ontwikkeling
en groei. SPC streeft er tevens naar het alumninetwerk
nauw aan de universiteit te hechten, zodat er blijvend
contact is tussen de universiteit en de leden van de
Vrienden van Cobbenhagen. Zij staan de universiteit
met ‘raad en daad’ bij ter ondersteuning van het alumnibeleid.
De universiteit heeft altijd financiële steun mogen
ontvangen van de Vrienden, wat enorm gewaardeerd
wordt. Dit is van onschatbare waarde geweest 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.

In 2017 is de bijdrage van de Vrienden onder andere
ingezet om de Vrienden van Cobbenhagen Lecture te
organiseren. Gedurende vier jaar (2017-2020) nodigen
de Vrienden van Cobbenhagen in samenwerking met
Tilburg University Society jaarlijks een internationaal
bekende hoogleraar uit om een visie te geven op
actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Hiermee
leveren ze een actieve bijdrage aan de internationale
oriëntatie van de Nederlandse politiek, het onderzoek,
onderwijs en bedrijfsleven. De Lecture heeft daarnaast
ook als doel een nieuw publiek aan te spreken en
potentiële leden van de Vrienden van Cobbenhagen te
interesseren. Met de uitreiking van de Cobbenhagen
Scholarship en Cobbenhagen Prize zijn ook actieve
masterstudenten en bachelorstudenten bij het initiatief betrokken. Op 18 januari 2017 vond onder grote
belangstelling de eerste Vrienden van Cobbenhagen
Lecture plaats, een nieuwe activiteit van en voor de
Vrienden van Cobbenhagen in samenwerking met
Tilburg University Society. De lezing werd gegeven
door de bekende Harvard econoom Dani Rodrik onder
de titel The Rights and Wrongs of Economic Science.

Adopt a Chair

www.tilburguniversity.edu/haveaseat
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OUTREACHING HONORS PROGRAM

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 en een aantal van onze Vrienden van Cobbenhagen steunt dit programma
en levert hieraan een onmisbare financiële en inhoudelijke bijdrage.

DAF TECHNOLOGY LAB

Het DAF Technology Lab biedt high tech faciliteiten voor studenten, onderzoekers en bedrijven. De combinatie van techniek en gedragswetenschappelijke
expertise biedt unieke mogelijkheden voor innovatief onderwijs en onderzoek.
Het DAF Technology Lab bestaat uit twee ruimtes: De Experience Room en de
Research Room.
In de Experience Room kunnen studenten virtueel aan de slag in hun toekomstige werkomgeving: een rechtszaal, ziekenhuis of de bestuurskamer van een
internationale onderneming waarin ze hun presentatie of onderhandelingsvaardigheden kunnen oefenen. VR-projectie is daarnaast uitstekend geschikt om
ingewikkelde concepten door visualisatie duidelijker te maken. Zo kan bijvoorbeeld de werking van het brein uitgelegd worden door rond te lopen in een
virtueel brein en verschillende gebieden te verkennen. Hetzelfde geldt voor
scenario’s voor training: werkzaamheden aan machines, motoren of fabrieken
kunnen geoefend worden door virtuele en mixed reality.
Door de virtual en mixed reality mogelijkheden, is het lab ook een ideale plek
voor onderzoek. Deelnemers in experimenten kunnen eenvoudig in verschillende en onverwachte omgevingen en belevingen worden geplaatst. Het ervaren
van risicovolle scenario’s en het reageren op die belevenissen is veiliger en
controleerbaarder in dit virtual reality laboratorium dan in de werkelijkheid.
Tilburg University levert met de expertise in virtual reality, kunstmatige intelligentie en gedrags- en onderzoekmethodieken een bijdrage aan haar motto
Understanding Society door samenwerking met het bedrijfsleven. Meerder
bedrijven zijn succesvolle samenwerkingen aangegaan met onderzoekers van
Tilburg University. Variërend van onderwerpen op het gebied van economie en
management, recht en ethiek, gedragswetenschappen, geesteswetenschappen
en informatie technologie.
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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
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 2017 heeft de economische faculteit, met behulp van docenten en onderzoekers, boeken ingezameld voor de universiteit in Liberia. Alumni-vrijwilligers
hebben deze boeken in november geïnventariseerd en vervolgens zijn ze
verstuurd naar de Liberiaanse ambassade in Brussel. Daar staan ze nu klaar
voor verzending naar Liberia, wat nog niet zo eenvoudig is, liet een van de
kartrekkers van dit project, em. prof. drs. Joop Vianen weten. “De counselor is
bezig om akkoord te krijgen voor verzending naar Liberia onder de voorwaarden
dat er geen importheffing hoeft te worden betaald en de transportkosten worden
vergoed of door de ambassade mogen worden betaald. Met de nieuwe regering
in Liberia is er een behoorlijk rem gezet op de uitgaven van de overheid en dient
men voor buitenlandse betalingen een speciaal akkoord te krijgen.”

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. Deze kennis wordt in hun specifieke context
geplaatst en toegepast. 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.
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‘Samen kunnen we echt
een vuist maken’
“Het jaar 2017 stond voor het bestuur van het Universiteitsfonds in het teken van het aanpassen van de statuten.
We zijn begonnen met een betere af bakening van de rollen en de samenwerking van het Universiteitsfonds, het
Development & Alumni Relations Office van de universiteit (DARO) en de Stichting Professor Cobbenhagen
(Vrienden van Cobbenhagen). Drie entiteiten die zich allemaal inzetten voor de band tussen alumni en de
universiteit. Het Universiteitsfonds richt zich vanaf nu primair op fondsenwerving, het zorgvuldig en onaf hankelijk beheer van deze fondsen en de toekenning aan doelen volgens strikte selectiecriteria. We zijn nu ook
doeltreffender, door formeel een Algemeen Directeur, tevens afdelingshoofd DARO, aan te stellen die het beleid
voorbereidt en uitvoert en het fonds in brede zin ondersteunt. Tenslotte hebben we de financiële processen
verstevigd, door heldere teken- en besluitvormingsbevoegdheden vast te leggen, een auditcommissie in het
leven te roepen en het opstellen van de jaarrekening efficiënter in te richten.”

Bijzondere projecten met impact
“We hebben in 2017 als Universiteitsfonds weer
bijzondere projecten mogelijk gemaakt op het gebied
van onderwijsvernieuwing en wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar zijn ook twee nieuwe initiatieven gestart.
Via de Deans’ Circle zijn donateurs minimaal vijf jaar
verbonden, waardoor ze samen jaarlijks beurzen voor
internationale studenten mogelijk maken. Met het
meer laagdrempelig initiatief Have a Seat kunnen
alumni een stoel in het nieuwe onderwijsgebouw
adopteren. Ook met dit project wordt jong talent
gesteund. Met de donaties kunnen studenten die door
financiële problemen hun studie niet af kunnen
ronden toch hun diploma halen. Maar ook topsportstudenten die de uitdaging hebben sport en studie te
combineren, krijgen een financieel steuntje in de rug.
Leuk om te vertellen is dat met hulp van het fonds al
drie studenten hun inspanning hebben verzilverd met
een medaille.”

JACQUELINE LOMMEN

‘Trots op mijn roots’

Jacqueline Lommen studeerde in 1988 af in economie. De rode draad in haar carrière is pensioenen
en Europa. Als senior pensioenstrateeg bij State Street Global Advisers ligt haar focus op
Noord-Europa. Naast haar werk, is zij onder andere penningmeester en vice-voorzitter van het
Universiteitsfonds.

“Ik kan als penningmeester en vice-voorzitter van het
Universiteitsfonds iets terug doen. De universiteit
heeft veel toegevoegd in mijn leven en loopbaan in de
financiële sector. Vooral terugkijkend besef je dat pas
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goed. Daarnaast opereert de universiteit in een groot
netwerk, met veel oud-studiegenoten die ondertussen
op diverse plekken in de maatschappij belangrijke
rollen vervullen. Onze gezamenlijke Tilburg University
roots is iets om trots op te zijn en moeten we wat mij
betreft allemaal meer actief uitdragen. Ik vind het heel
leuk dit samen met mijn collega bestuurders en de
medewerkers van DARO te kunnen doen. Samen
kunnen we echt een vuist maken. Als bestuurder laat
ik met een gerust hart de voorbereiding en uitvoering
van het beleid over aan het team. Dat maakt het zowel
effectief als leuk om onze tijd, ervaring en netwerk aan
het Fonds te besteden.”

Ondersteuning gezocht
“In deze eerste twee jaren van het nieuwe, kleine
bestuur hebben we een stabiel fonds neergezet. Nu is
het tijd om het bestuur te gaan verbreden met enkele
nieuwe leden. Ook zoeken we leden voor de nieuwe
commissie Fondsenwerving die de werving van gelden
gaat professionaliseren en daarmee de beschikbare
middelen zal vergroten. Het fonds kan zo nog meer
bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek aan de universiteit, en ook buiten de universiteit
zichtbaar waarde toevoegen.”
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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
In 2017 is door het bestuur een zorgvuldige analyse
gemaakt van de bruikbaarheid van de originele
statuten voor de toekomst van het Universiteitsfonds
Tilburg. Stichting Universiteitsfonds Tilburg heeft
samen met Tilburg University stevige ambities op het
gebied van fondsenwerving uitgesproken. Zo heeft
Tilburg University geïnvesteerd in het formuleren van
een strategie en plan van aanpak op het gebied van
grote giften, en is per januari 2018 een fondsenwerver
aangesteld.
Het bestuur van Stichting Universiteitsfonds Tilburg
heeft samen met Tilburg University goed gekeken
naar het doel van het Universiteitsfonds en dat is
vervolgens - statutair - als volgt opnieuw gedefinieerd.
1. Het Universiteitsfonds Tilburg heeft ten doel de
bevordering van het onderwijs, onderzoek en
impact aan Tilburg University en van al datgene dat
daarmee in ruimste zin verband houdt.
2. Het Universiteitsfonds Tilburg tracht dit doel onder
meer te bereiken door:
a. het werven van fondsen;
b. het onafhankelijk, zorgvuldig beheer en de
aanwending van geworven fondsen;
c. het beschikbaar stellen van financiële middelen
aan Tilburg University en haar medewerkers,
studenten en alumni;
d. het verrichten van alle verdere handelingen die
met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk zijn.
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In de praktijk komt dit neer op het realiseren van:
• beursprogramma’s voor internationale
studenten die zelf over onvoldoende financiële
middelen beschikken en voor talentvolle
studenten van Tilburg University die graag in
het buitenland aan topuniversiteiten willen
studeren.
• professionele belcampagnes, een middle en een
major donor programma ter ondersteuning van
de uitvoering van het doel van Stichting Universiteitsfonds Tilburg (onderzoek, onderwijs en
impact), plus een aanzet tot een legatenprogramma.

UITGANGSPUNTEN
Bij het werven van fondsen vervult de afdeling De‑
velopment & Alumni Relations (DARO) voor Stichting
Universiteitsfonds Tilburg een initiërende en faciliterende rol. Zij organiseert een actieve vraag naar
fondsen, maar werkt ook aanbodgestuurd. Wanneer
potentiële begunstigers zelf te kennen geven geïnteresseerd te zijn in een bepaald onderzoek c.q. een
project te willen financieren, gaat Development &
Alumni Relations op zoek binnen Tilburg University
naar onderzoek of een project dat daar op aansluit.
Voor het beheer en de aanwending van de geworven
fondsen is het bestuur voornemens zich te laten
bijstaan door een Investeringscommissie. Deze
commissie bestaat uit alumni die het bestuur adviseren over aanwenden van ‘ongeoormekte’ fondsen
(fondsen waarvoor geen expliciete aanwending is
aangegeven door de donateur). Deze commissie
hanteert bij het advies criteria die door het bestuur
zijn opgesteld in samenwerking met Tilburg University.

BEHAALDE RESULTATEN
Geven aan een universiteit is investeren in de
toekomst. Met de donaties van totaal €400.119 heeft
het Universiteitsfonds in 2017 bijzondere studenten,
onderwijs- en onderzoeksprojecten gesteund. Vier
studenten kregen een beurs waarmee zij hun masteropleiding konden starten aan Tilburg University. Dit
geeft hen de basis voor een mooie carrière en stelt
hen in staat een bijdrage te leveren aan de maatschappij. We hebben bijzondere onderwijsprojecten
mogelijk gemaakt, zoals het Tilburg Africa Student &
Knowledge Exchange programma, waarin Tilburgse
studenten hun kennis delen met studenten in Afrika.
En we waren in staat onderzoek te ondersteunen dat
problemen van de maatschappij helpt op te lossen.
Onderzoek dat aansluit bij het motto van Tilburg
University: Understanding Society.

TOEKOMST
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,
impact en de faciliteiten van de universiteit zijn de
(enige) doelen waarvoor fondsen geworven worden
en waar fondsen aan besteed worden. Stichting
Universiteitsfonds Tilburg is verantwoordelijk voor
het werven en beheer van deze fondsen.

In 2018 zal het startschot klinken van het Major Giving
Programma voor het Universiteitsfonds, waarbij de
samenhang gezocht wordt met de door de universiteit
gedefinieerde impact thema’s. Ter ondersteuning van
dit programma wordt een fondsenwervingscommissie
opgericht, waarbij ook gedacht wordt om het Voorzitterschap van het bestuur te combineren met het voorzitterschap van de fondsenwervingscommissie.
Verder wordt er nauw samengewerkt met het Impact
Team van Tilburg University. Dit team zet onderzoeksprogramma’s met de samenleving op, in de thema’s
Empowering a Resilient Society, Enhancing Health and
Wellbeing, en Creating Value from Data. Samenwerking
met dit team zorgt ervoor dat projecten met de samenleving versterkt worden door donaties vanuit de
samenleving.
Het komende jaar worden de belcampagnes geprofessionaliseerd, wordt de Deans’ Circle uitgebreid en zal
er een verdere aanzet worden gegeven aan het legatenprogramma. Ook wordt het project Have a Seat
gecontinueerd.
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DONATIES 2017

JAARREKENING 2017

Fondsen

KERNCIJFERS
2017

2016

2015

2014

2013

Ontvangen donaties

€

400.119

€

394.282

€

397.770

€

378.572

€

285.851

Uitgekeerde donaties

€

251.969

€

515.077

€

334.275

€

228.023

€

241.774

Bankkosten

€

998

€

991

€

900

€

794

€

430

Reserve

€

534.510

€

387.358

€

509.144

€

446.545

€

296.790

BALANS PER 31-12-2017 (na resultaatbestemming, alle bedragen in €)
Activa

31-12-2017

Nog te ontvangen baten

31-12-2016

Ontvangen

Uitgekeerd

TISEM Annual Fund

€

66.223

€

47.490

TLS Annual Fund

€

44.528

€

4.562

TSB Annual Fund

€

32.878

€

26.660

Beurzen Studenten

€

0

€

8.000

Deans’ Circle

€

23.500

€

0

Have a Seat

€

5.988

€

1.558

Stichting Professor Cobbenhagen Fonds (SPC)

€

59.940

€

54.940

6.801

0

Liquide middelen

527.709

387.358

Outreaching Honors Program

€

48.280

€

0

Totaal activa

534.510

387.358

Professors for Development

€

225

€

0

31-12-2017

31-12-2016

0

0

DAF Technology Lab

€

101.750

€

100.000

Algemene reserve

534.510

387.358

Tilburg Africa Student & Knowledge Exchange Program

€

11.200

€

7.929

Totaal passiva

534.510

387.358

Overige projecten

€

5.609

€

830

2017

2016

Totaal

€

400.119

€

251.969

Ontvangen donaties

400.119

394.282

Totaal baten

400.119

394.282

Passiva
Nog te betalen kosten

EXPLOITATIEREKENING 2017 (alle bedragen in €)
Baten

UITGEKEERDE DONATIES

Lasten
Uitgekeerde donaties

251.969

515.077

Overige lasten

998

991

Totaal lasten

252.967

516.068

Exploitatieresultaat

147.152

- 121.786

In 2017 is in totaal €251.969 uitgekeerd aan of ten
behoeve van Tilburg University, haar medewerkers en
studenten, waarbij de toekenning plaatsvindt in lijn
met door Tilburg University voorgestelde en door het
bestuur vastgestelde criteria en in lijn met eventueel
door donateurs geuite wensen.

OVERIGE LASTEN
TOELICHTING JAARREKENING

BATEN

De Stichting Universiteitsfonds Tilburg is opgenomen
in de geconsolideerde jaarrekening 2017 van Tilburg
University. Voor de uitvoering van de werkzaamheden
voor het Universiteitsfonds Tilburg worden middelen
beschikbaar gesteld door Tilburg University. Het Fonds
wordt gefaciliteerd door de afdeling Development &
Alumni Relations. Personele lasten en dergelijke komen
derhalve terug in de jaarrekening van Tilburg University.

De baten van de Stichting Universiteitsfonds Tilburg
bedroegen in 2017 €400.119. De geldmiddelen van het
Universiteitsfonds bestaan uit:
- erfenissen en schenkingen;
- andere donaties, giften en begunstigingen;
- subsidies;
- sponsorgelden;
- alle andere wettig verkregen geldmiddelen.
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In 2017 bedragen de overige lasten van de Stichting
Universiteitsfonds Tilburg €998. Dit betreft enkel bankkosten betalingsverkeer.

kunnen worden verspreid over meerdere jaren. In 2017
is aanzienlijk meer binnengekomen dan dat is uitgekeerd, wat resulteert in een positief exploitatieresultaat. Het positieve resultaat wordt tijdelijk gereserveerd in de algemene reserve van het Universiteitsfonds
en vandaar uit in het daaropvolgende jaar uitgekeerd.
Het Universiteitsfonds Tilburg heeft niet als doelstelling reserves op te bouwen. Reserves worden alleen
gevormd door nog niet aangewende donaties of door
projecten die uiteindelijk minder gelden benodigd
hebben dan aangevraagd.

TOEKENNINGEN 2018
EXPLOITATIERESULTAAT
De geldstromen van het Universiteitsfonds zijn
verdeeld over een aantal fondsen. Ontvangen en uitgekeerde donaties worden gealloceerd aan deze Fondsen.
Een groot deel van de donaties wordt toegezegd over
meerdere jaren. Ook de uitkeringen aan de projecten

Omdat de projectaanvraagronde pas laat in 2018 heeft
plaatsgevonden zal een groot deel van de uitkeringen
pas volgend jaar plaatsvinden. In totaal is er €104.233
aan bedragen geoormerkt voor 2018. Met dit bedrag
worden 14 projecten gefinancierd.
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TOELICHTING FONDSEN

BELCAMPAGNES
De donaties uit de belcampagne worden gebruikt ter
financiering van beurzen voor internationale studenten
en voor verschillende projecten binnen de faculteiten.
Over de toekenning van deze financiering wordt advies
uitgebracht door de Alumni Boards van de Schools.
Omdat de aanvraagronde voor uitkering van de donaties in 2017 pas laat in het jaar plaatsvond, gaat een
groot deel van de projecten dat financiering heeft
gekregen pas in 2018 van start. Dit verklaart waarom er
binnen het Universiteitsfonds Tilburg een positief
resultaat is ontstaan op deze facultaire belcampagne
fondsen.
TiSEM Annual Fund
In 2017 is €66.223 aan donaties binnengekomen, dit
is inclusief toegezegde meerjarige giften van belcampagnes in voorafgaande jaren. In 2017 is €47.490
uitgekeerd aan projecten en beursstudenten. Het
positieve resultaat vloeit in de algemene reserve van
het Universiteitsfonds en wordt in 2018 uitgekeerd.
Vanuit de laatste aanvraagronde is al €29.698 gecommitteerd aan uitkeringen in 2018.
TLS Annual Fund
In 2017 is €44.528 aan donaties binnengekomen, dit is
inclusief toegezegde meerjarige giften van belcampagnes in voorafgaande jaren. In 2017 is €4.562 uitgekeerd aan projecten en beursstudenten. Het positieve
resultaat vloeit in de algemene reserve van het Universiteitsfonds en wordt in 2018 uitgekeerd. Vanuit de
laatste aanvraagronde is al €36.200 gecommitteerd
aan uitkeringen in 2018.
TSB Annual Fund
In 2017 is er €32.878 aan donaties binnengekomen,
dit is inclusief toegezegde meerjarige giften van
eerdere belcampagnes in voorafgaande jaren. In 2017
€26.660 uitgekeerd aan projecten en beursstudenten.
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Het positieve resultaat vloeit in de algemene reserve
van het Universiteitsfonds en wordt in 2018 uitgekeerd. Vanuit de laatste aanvraagronde is al €35.044
gecommitteerd aan uitkeringen in 2018.

BEURZEN STUDENTEN
Er zijn in 2017 geen specifieke nieuwe donaties voor
beurzen binnengekomen. Dit jaar is uit dit fonds niettemin €8.000 uitgekeerd. Dit is gebeurd via de Algemene Reserve van het Universiteitsfonds met de
opgebouwde reserve uit voorgaande jaren naar aanleiding van nog niet uitgekeerde donaties.

HAVE A SEAT
In 2017 is er in €5.988 aan donaties opgehaald.
Daarvan is €1.558 in 2017 uitgekeerd aan een drietal
topsportbeurzen. De resterende gelden worden naar
verwachting in 2018 uitgekeerd aan studenten.

DEANS’ CIRCLE
In 2017 is er €23.500 aan donaties binnengekomen. Er
is al €14.000 toegezegd aan een beursstudent maar
de uitkering hiervan zal pas in 2018 plaatsvinden. Het
positieve resultaat vloeit tijdelijk in de algemene
reserve van het Universiteitsfonds en wordt in 2018
uitgekeerd.

DAF TECHNOLOGY LAB
In 2017 heeft de Stichting Universiteitsfonds Tilburg
een donatie van €100.000 ontvangen van de Paccar
Foundation (DAF Trucks) en deze vervolgens uitgekeerd aan het DAF Lab. De Paccar Foundation (DAF
Trucks) heeft een vierjarige donatie van €100.000 per
jaar toegezegd. Deze donatie liep van 2013 tot 2017.
Daarnaast is er nog voor €1.750 aan kleinere donaties
binnengekomen via bedrijven. Het positieve resultaat
2017 vloeit in de algemene reserve van het Universiteitsfonds en wordt in 2018 uitgekeerd.

STICHTING PROFESSOR COBBENHAGEN

PROFESSORS FOR DEVELOPMENT

In 2017 heeft dit fonds €59.940 ontvangen en €54.940
uitgekeerd aan de universiteit. Dit bedrag werd onder
andere aangewend voor het ondersteunen van de
Vrienden van Cobbenhagen Lecture, die Tilburg
University in januari 2018 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 een reserve ontstaan
die wordt aangehouden binnen de Algemene Reserve
van het Universiteitsfonds ten behoeve van het SPC
Fonds. Deze reserve wordt in de komende jaren
aangewend voor de Cobbenhagen Lecture en ter
verdere ondersteuning van het alumnibeleid (online
magazine in 2018), in nauw overleg met de donateur,
Stichting Professor Cobbenhagen.

In 2017 is er €225 ontvangen aan donaties. Het positieve resultaat vloeit in de algemene reserve. De
projectleiders geven aan dat in 2018 weer kosten
gemaakt zullen worden op het project.

Leden van de Vrienden van Cobbenhagen betalen jaarlijks een bedrag aan contributiegelden aan de Stichting Professor Cobbenhagen (SPC). 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 in het SPC fonds.

OUTREACHING HONORS PROGAM
Dit fonds heeft in 2017 €48.280 ontvangen. Omdat
het programma in een transitie zit, is in overleg met
de donateurs besloten dat een deel van de financiering gebruikt gaat worden voor een doorstart na de
aanpassing van het Outreaching Honors Program.
Daarom zijn er in 2017 geen verdere uitkeringen
gedaan. Het positieve resultaat vloeit in de algemene
reserve van het Universiteitsfonds en wordt in 2018
besteed.

TILBURG AFRICA STUDENT &
KNOWLEDGE EXCHANGE PROGRAM
In 2017 is er €11.200 ontvangen aan donaties en
€7.929 uitgekeerd. Het positieve resultaat vloeit in de
algemene reserve.

OVERIGE PROJECTEN
In 2016 is door het bestuur van het Universiteitsfonds
een aantal restposten samengevoegd in een fonds
voor overige projecten. Hierin komen donaties binnen
die niet gekoppeld zijn aan een specifiek fonds. Uit dit
fonds worden dan kleinere op zich zelf staande
aanvragen gefinancierd. In 2017 heeft het Overige
Projecten Fonds een aantal donaties ontvangen. Zo
heeft de afdeling Library & IT Services van de Universiteit oude hardware verkocht en de opbrengst
(€4.359) hiervan gedoneerd aan het Universiteitsfonds. Daarnaast is er nog een aantal kleinere donaties gedaan voor een bedrag van €1.250. De enige
uitkering die is gedaan in 2017 is een bijdrage (€830)
aan het Econasium. In 2018 zullen deze gelden toegewezen gaan worden aan uiteenlopende kleinere
projecten.
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DONATEURS
IN 2017 HEBBEN WE VELE NIEUWE DONATEURS MOGEN VERWELKOMEN MET DE
BELCAMPAGNE, HAVE A SEAT EN DE DEANS’ CIRCLE. DANK U WEL VOOR UW STEUN!

BELCAMPAGNE 2017

Peter Koen

Roger van Montfort

Merla Roels

Bas Theys

Jan de Kok

Marcel Moonen

David Rogozinski

Marijke Thissen

Hans Konings

Roland de Moor

Christina Rompa

Dagmar Timmers

Bram Kools

Mark van de Moosdijk

Thijs Rompelberg

Tony Tonnaer

Chris-Anne van Kooten -

Lindsay Mulder

Tilmar Roosjen

Peter Tuijtelaars

Verhoeven

Dirk-Jan Mulders

Petra de Roover

Marc Turlings

Bart van Kraaij

Carlos Mutsaers

Dick van Rosmalen

Marco Veerman

Helma Krijger

Frans Mutsaers

Marie-Cecile Rossen

J.J. van der Veldt

Carine Kuijten

Marijke Nagelkerke

Hans de Rouw

Marga Verhagen

Bart van Aalst

Corné Bouman

Cristel Elias

Houke Holswilder

Maaike Kuiper

Wieneke Nagtegaal

Kim de Ruiter

Jozef Verheggen

Harold Achterkamp

P.J.M. Boussen

Berend Elzen

Karin Holthuis

Jos van der Laak

Herman Niehof

Joze van de Sande

Jan Verheij

Kamala Adhikari

Inge Bouts

Hans van Engelen

Anne-Sophie van Hoof

Ingrid de Laat

Bas Nielander

Michel van der Sanden

Toon Verheugt

Miriam Aerts

Martien Bouwmans

Margot Enthoven

Hannie van Hooff

Tak Chin Lam

Jan Nieuwenhuis

Ronald van Scharrenburg

Ward Verkuylen

Rob van den Aker

Wim Braams

Jan van Esch

Hans Hooftman

Johan Langerak

Sylvia Nijhoff

Theo Schelfhout

Jan Verleisdonk

Bert Alink

Anneke Bramer

Rolf Everhardus

Marc ten Hoor

Bert van Lankveld

Ton Nilsen

Maurice Schellekens

Marc Vermeulen

Annemarie van Alphen

Ruud Brekelmans

Paul Feijen

Wendy van Horen

Frederique Laugeman

Marloes van Noorloos

W.R.H. de Schepper

Marieke Vermeulen

Marc Andriessen

Renée Brent

Anita Fransen

Frank Hormes

Patrick Lazaroms

Christine van Noort

Arold Schers

Remco Vermeulen

Angélique Appels

Thirza Brinkhoff-Reesink

Jurgen Freijzer

Dian van Horrik

Mattie Leboux

Bert van Oers

Heerke Schiphof

Martijn Veron

Jaap Appels

Alex van den Broek

Andre Frietman

Erwin van der Horst

Kees van der Lee

Gerben van Oijen

Riette ten Scholten Linde

Antoon Verputten

Wim Arts

Ruben van den Broek

Ronald Garretsen

Olav Houben

Lester Lee

Wibo van Ommeren

Gitta Schoonus

Jeanette Verschuure

Annemarie van Asseldonk

Dominiek Buckers

Rob Gerlings

Rob Houben

Chris Leegwater-Vinke

Serge Oonincx

Casper Schouten

Joost Verwer

Meindert Attema

Helmut Buddemeijer

Toufek El Ghazi

Hans van Huet

Bob van Leeuwen

Raïscha O’Prinsen

Mariël van Schravendijk

Marjon Vinck

Gillina Baaij

Alex Buijsman

Miriam Gianotten

Bram van Huijgevoort

Antoine Leroux

Ronald den Ouden

Ralf Schreurs

Remco Vink

Coen van Baal

José Buitendijk

Maurice de Gier

Ilona Huijs

Harry van der Linden

Tobias Oversteegen

Roelie Schuring

Ton Visser

Ria Baars

Brent Burg

Nanou van Gils

Rene Hultermans

Victor van der Linden

Annoeska Pals-Rubbens

Marinus Sipkens

Gerben Vreugdenhil

Tjerk Baas

Marielle Casant-Smulders

Inge Godthelp-Teunissen

Richard Ignacio

Mark van der Looij

Pedro Papen

John Slenter

Wouter Wachtels van den

Luuk Barten

Robbert Coenmans

Margot Goeijers

Stephan Jacobs

Ronald van Loon

Gert-Jan Pasman

Maarten Smeets

Berg

John Bastiaansen

Gabie Conradi

René Goossen

Martin Janse

Bas Loontjens

Rob Paulussen

Patricia Smits

Harry Wasseveld

Joris Baten

Angela Coppelmans

Frank van der Gouw

Bert Janssen

Sjef L’ortye

Edwin Peeters

Jan Snijders

Niek Westenberg

Kicky van Bavel

Sjaak Cox

Henry Goverde

Fred Janssen

Henk Maas

Peter Pennartz

Angelo Somers

Thijs van Wetten

Yuri van Bavel

Coen Cransveld

Stan de Greef

Joep Janssen

Michiel Maas

Veronica Perozo Alberti

Saar Spanjaard

Martien van Wezel

Toine van Beckhoven

Jos Custers

Gerrit Grit

Joos Janssen

L.H.M. Maessen

Saskia Peters

Luc Spiegels

Ted van de Wijdeven

Bob van Beers

Bart voor den Dag

Gabriel de Groot

Leslie Jaquet

Gerben Maij

Frank Philippart

Astrid Spierings

Tessa Wijnen

Jasper Beijneveld

Sven Dallau

Wil de Groot

Christel de Jong

Shi Yee Man

Urvin Pinas

Rob Spitters

Hans van den Wijngaard

Piet de Bekker

Wim Dictus

Kim Guldenmundt-van

Fred de Jong

Nadia Marouane

Wilma van Pinxteren

Marijn Sponselee

Dorothe Wilbers

Koen Berends

Colette van Dijck

Lammeren

Janine Jongepier

Roeland Mathijsen

Rob van de Plas

Hans Staaijen

Susan Wiltink

Walter van den Berg

Enrico Dijkstra

Wil van Gurp

Rob van Kaathoven

Pauline Meester

Antoine Platen

Stephanie Staats

Loes Winsemius

Tim Berkelaar

Jean Dols

Jessica Hagoort

Pim Kakebeeke

Fons Meijer

Marcella Polis

Erik van Stek

Arend Wissink

Eline van Berlo

Tim van Dooren

Laura Hamers

Cass Kamp

Suzanne van Melis

Gerard Popelier

Kasper Stoffels

Robert Withagen

Ton den Bieman

Stefan Dost

Cindy Haveman

Janneke Kamp-van Kleven

Gerjan Mensink

Tjerk Prince

Roderick Stoffels

Eric Witte

Paul Biemans

Bert Driessen

Jeroen Haverslag

Astrid Kelderman

Henk van de Merwe

Paul Quadakkers

Roel van Stokkom

Moniek Wolters

Ditske Bijl

Nick Driessen

Anneke von Heijden

Bert van den Kerkhof

Erik-Jan Metselaar

Sanneke van Raaij

Rob Stovers

Geoffrey Woodrow

Rosalie de Bont

Marcel Duckers

Ellen Hendriks

Harrie Kessel

Dion Meuwissen

Sander Reijners

Rob van Straaten

Mao-Fa Yeh

Gerard van den Boomen

Anton van Duijnhoven

Carlijn Hermans

Stef van Kessel

Sjoerd Michels

Gilbert Relou

Hans Strijbosch

Janneke van der Zande

Henry van der Borg

Tamin Dusseljee

Anny Hermans-Franssen

Bert Klijs

Gerard Mimpen

Arjan Reubzaet

Luc Swaab

Marjolein Zeebregts

Irmgard Borghouts

Huub van Eijck

Sander Heutink

Jan Klinckenberg

Esther Mohammed

Sven van de Riet

André van Swelm

Rosaline Zeeman

Egon Borghuis

Wendy van Eijk

Marco Hoeks

Waldo Kloor

Hosseini

Trude Rietveld

Ron Swens

Bart Zonnenberg

Gert-Jan Bosman

Bas Eilers

Eric Hoepelman

Suzelle Koeken

Bas Monster

Corry van Rijckevorsel-Maas

Patrick Tack

Jos Zonnenberg

32

33

Jaarverslag 2017 - Stichting Universiteitsfonds Tilburg

HAVE A SEAT

Jaarverslag 2017 - Stichting Universiteitsfonds Tilburg

DEANS’ CIRCLE

Dennis Baas

Wim Nieuwenhuis

Antoine de Bok

Sandra Blom

Miranda Noordermeer

Bart Delnooije

Bart Bronnenberg

Herman Oonk

Pam Dupont

Nigel Claus

Marjolein Oonk-Pallandt

Alexander van Eerden

Faruk Demircioglu

Pepijn Yoshua Pastoor †

Sylvester Eijffinger

Omid Feyli

Michiel Peeters

Eric Engesaeth

Johanna M. Gröne

Maria Elena Perici Calascione

Tom Erkens

Marjon Habets

Geert-Jan Peters

Willem van Genugten

John Heller

Thijs Pieters

Roger Gerritzen

Mies Hezemans

Mark Johan Pijlman

Ron Joosten

Paul Hoeijmans

Dennis van de Pol

Frederique Knoet

Freek Hoeksema

Tim Reeskens

Olaf Leurs

Bob Hoogendoorn

Jan Renkema

Paul Lindenaar

Cecile Hubregsen

Hugo Reumkens

Jeanne de Loos

Philip Chilton Jackson

Gijsbrecht van Schalkwijk

Rob Mallant

Thomas Jansen

Ineke Sijtsma

Jos Paffen

Ferenc Jongejan

Oscar Smeets

Olaf van der Pennen

Erik van Kempen

Patty Sondagh

Eduard Ponds

Jan F. Klein

Stephanie Staats

Pieter Rambachs

Frederique Knoet

Chris ter Steege

Gerard Riemen

Urschi Koetje-van der Muren

Lotte Swart

Tiny Sanders

Marieke de Kort

F.G. Teunissen †

Eric Sas

Wessel Kouw

Marlie van der Heijden - van

Laurens Tijdhof

Jos van Lange

Lieshout

Ruud van de Ven

Astrid Lansbergen

Astrid van Eeten

Ivo Verheijden

Hans-Georg van Liempd

Simeon van Eijl

Inge van Vijfeijken

Ronald Lievens

Sjef van Kemenade

Ad Vingerhoets

Remco Maandag

Caecilia Johanna van Peski

William de Vries

Jerre Maas

Ada van der Velden

Fons Maes

Aniek Verhoeven

Marc Meeuwis

René Voogt

Laura Niemeijer

Thank you!
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