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1 Bestuursverslag 

1.1 Algemeen 

Stichting Ubbo Emmius Fonds, de Groningen  University  Foundation, gevestigd te Gronin-

gen, (hierna: het Ubbo Emmius Fonds) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBl). 
Het Ubbo Emmius Fonds richt zich op het werven van gelden voor projecten van de Rijks-
universiteit Groningen en voor onderwijs en onderzoek van het Universitair Medisch Cen-
trum Groningen. Alle voor projecten geworven bedragen komen voor i00% ten goede aan 

deze projecten. 

Met dit verslag legt het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds rekening en verantwoording 

af over het gevoerde beleid in het jaar 2015. 

1.2 Werkwijze 

Het Dagelijks Bestuur van het fonds is in 2015 drie keer bijeengekomen. Twee van deze 
vergaderingen stonden vooral in het teken van de voorbereiding van de vergaderingen van 

het Algemeen Bestuur, dat in 2015 twee keer bijeen is gekomen. In de derde vergadering 
van het Dagelijks Bestuur is nader kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter Paul Polman 
en zijn onder meer de initiatieven besproken om te komen tot een grotere naamsbekend-

heid van het Ubbo Emmius Fonds. 

In de vergadering van hetAlgemeen Bestuurvan april 2015 is dejaarrekening 2014 bespro-
ken. Voorts is gesproken over een opzet van een gerichte marketingstrategie voor het 
Ubbo Emmius Fonds onder leiding van een Marketing Advies Raad, bestaande uit leden 
van het Algemeen Bestuur. In de vergadering van oktober 2015 is het meerjarenplan 2016-

2020 voor fondsenwerving besproken, is tot instelling van de Marketing Advies Raad be-
sloten en zijn de plannen van deze Raad geaccordeerd. 

De  Audit  Commissie, bestaande uit Mathijs Bierman en Maarten Wetselaar, heeft geadvi-
seerd om in lijn met de op het Ubbo Emmius Fonds van toepassing zijnde richtlijnen over 
te gaan van een kasstelsel naar het baten-lastenstelsel. De jaarrekening over 2014 was 

hierdoor later gereed dan gebruikelijk. 

Per a september 2015 is Tienke Koning als directeur van het Ubbo Emmius Fonds terug-
getreden. Zij heeft deze functie vanaf 2008 bekleed na een langjarig lidmaatschap van 
het Algemeen Bestuur. Het bestuur is Tienke zeer erkentelijk voor haar grote inzet voor 
het fonds en haar stimulerende invloed op alumni bij het opzetten van de alumnikrin gen. 
Het bestuur is verheugd dat zij nog twee dagen per week aan het fonds verbonden blijft. 
Zij is als directeur opgevolgd door Gerbrand Visser, die per 1september 2015 bij de RUG 
in dienst is getreden als hoofd van de afdeling Alumnirelaties & Fondsenwerving. 

In oktober 2015 verlieten de heren Paul Baan en  Age  Off ringa het bestuur. Zij waren vanaf 
de oprichting in 1996 betrokken bij het Ubbo Emmius Fonds. Het bestuur is hen buitenge- 
woon dankbaar voor hun jarenlange support. In 2015 traden Chris Vo- 
gelzang (beiden in april) en Pim van der  Feltz  (in oktober) toIt De samen- 
stelling van het bestuur en de commissies is hierna 
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De aard van de activiteiten van het onafhankelijke fondsbestuur is tweeledig: 

het beschikbaar stellen van het netwerk ten behoeve van fondsenwerving door het 

Ubbo Emmius Fonds; 

• het initiëren van fondsenwerving gericht op het verkrijgen van grotere giften van 

particuliere en institutionele vermogensfondsen, privépersonen en bedrijven. 

Daarnaast zijn bijna alle bestuursleden medeoprichter/initiatiefnemer van een alumni-

kring, doorgaans in Nederland, maar sinds eind 2012 ook in het buitenland. Zo'n kring 

brengt studiegenoten bijeen die deels samenkomen om de onderlinge contacten te bevor-

deren en deels om een gezamenlijk project van het Ubbo Emmius Fonds te ondersteunen. 

De beoogde bijdrage van een alumnikring varieert van € 50.000 - €400.000 over een peri-

ode van vijf jaar. Bestuursleden van het fonds zijn over het algemeen de 'aanjagers' van de 

alumnikringen. 

Het bestuur is alle gevers buitengewoon erkentelijkvoor hun bijdrage aan de projecten van 

het Ubbo Emmius Fonds. 

1.3 Samenstelling bestuur en directie 

Voorzitter: 

De heer dr.h.c. P.G.J.M. (Paul) Polman,  CEO  Unilever 

Vicevoorzitters: 

De heer drs. J.W. (Jan Willem) Baud, commissaris en toezichthouder 

De heer prof.dr. S. (Sibrand) Poppema, voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit 

Groningen 

Leden: 

De heer drs.ing. J.G.P. (Paul) Baan, voorzitter Noaber Foundation (AB, tot g oktober 2015) 

De heer mr.drs. M.G. (Matthijs) Bierman, directeur Triodos Bank (AB, Auditcie.) 

De heer mr. A.P.J.C. (Arjan) Bos, president-directeur TVM verzekeringen (AB) 

De heer mr. H. (Hugo) Brouwer, adviseur Trip Advocaten & Notarissen (DB, AB) 

De heer drs. F.J. (Frits) van Bruggen, hoofddirecteur ANWB (AB) 

De heer drs. J.S.C.M. (Jeroen) Dietvorst, directie Schamhart & Dietvorst (AB, DB) 

De heer drs. W.J. (Pim) van der  Feltz, CEO  Google Nederland B.V. (AB, Marketing Advies 

Raad, sinds 8 oktober 2015) 

De heer drs. T.H. (Timo) Huges, commissaris (AB) 

Mevrouw drs. A.L.L. (Alexandra) Jankovich, directeur  Spark  & Co B.V. (AB, Marketing 

Advies Raad) 

De heer drs. S.G.H. (Stef) Kranendijk, bestuursvoorzitter De 2RnZ1Y' 
De heer mr. R .H. (Rien) Meppelink, notaris partner LoyenPteffdeirIen 
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De heer drs. R.J. (Rob) Meuter, bestuursvoorzitter ABN AMRO Pensioenfonds (AB) 

Mevrouw drs. M.S. (Marjolijn) Meynen, Rijksmuseum (AB, Marketing Advies Raad, sinds 9 

april 2025) 

De heer drs. J. (Jan) Nooitgedagt, voorzitter raad van commissarissen Vivat (AB) 

De heer mr.drs. A.  (Age)  Offringa, commissaris (AB, tot 9  oktober 2015) 

De heer drs. B.L.E. (Bernhard) van Oranje, directeur Levi9  Global Sourcing  (AB) 

De heer drs. E.J. (Eddie) Perdok,  CEO  Kramp Groep B.V. (DB, AB) 

De heer mr. H.Th.E.M. (Henk) Rottinghuis, commissaris (AB) 

De heer prof.dr. E.  (Elmer)  Sterken, Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen (AB) 

De heer drs. C.F.H.H. (Chris) Vogelzang, lid raad van bestuur ABN AMRO Bank (AB, sinds 

9 april 2015) 

De heer drs. M. (Maarten) Wetselaar, lid van de raad van bestuur Shell (AB, Auditcie.) 

Mevrouw drs. M.L. (Marlies) van Wijhe, directeur Van Wijhe Verf B.V. (AB) 

De heer mr. B.J. (Bert) van der Wijk, directeur BJW Signium International (AB) 

De dagelijkse leiding van het Ubbo Emmius Fonds is in handen van de algemeen directeur, 

de heer mr. G.W.Ch. Visser. In vergaderingen van het Algemeen Bestuur en van het 

Dagelijks Bestuur legt hij verantwoording af van de activiteiten die hij voor het Ubbo 

Emmius Fonds heeft verricht. 

Het hierna onder hoofdstuk 2 opgenomen verslag van de directeur van het Ubbo Emmius 

Fonds wordt voor zover nodig geacht onderdeel uit te maken van het verslag van het 

bestuur. 

1.4 Bezoldigings- en vergoedingenbeleid 

De bestuursleden van het Ubbo Emmius Fonds zijn onbezoldigd en ontvangen geen be-

stuurs- of onkostenvergoedingen uit hoofde van hun functie bij het Ubbo Emmius Fonds. 

Het Ubbo Emmius Fonds heeft geen medewerkers in dienst, het bestuur heeft geen werk-

geversrol. Hetfonds maakt gebruik van de diensten van de afdeling Alumnirelaties & Fond-

senwerving van de Rijksuniversiteit Groningen. Het hoofd van deze afdeling is tevens di-

recteur van het Ubbo Emmius Fonds. 

Het Ubbo Emmius Fonds en hiermee de medewerkers van de afdeling Alumnirelaties & 

Fondsenwerving werken uitsluitend voor projecten van de Rijksuniversiteit Groningen. De 

medewerkers van de afdeling zijn in dienst van de Rijksuniversiteit Groningen en ontvan-

gen een bezoldiging volgens de CAO Nederlandse Universiteiten. 

De kosten van fondsenwerving komen voor rekening van de universiteit. 

EEi PriccwatsrlmiiseCoopers 

AurnntsV 
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1.5 Benoeming en zittingstermijn 

Conform artikel S van de statuten bestaat het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds uiteen 

aantal van ten minste vijftien en ten hoogste dertig personen. Van het Algemeen Bestuur 

maken in ieder geval deel uit: twee leden van het College van Bestuur van de Rijksuniver-

siteit Groningen. De leden van het Algemeen Bestuur worden door het Algemeen Bestuur 

benoemd op voordracht van het Dagelijks Bestuur. 

Het bestuur bestaat uit alumni van de Rijksuniversiteit Groningen van zoveel mogelijk ver-

schillende faculteiten, waarbij niet noodzakelijkerwijs sprake is van een evenredige verte-

genwoordiging van de verschillende faculteiten. Behalve de twee leden van het College 

van Bestuur kunnen personen in dienstvan de Rijksuniversiteit Groningen geen bestuurslid 

zijn. 

Bestuursleden hebben een zittingstermijn van vierjaren en treden af volgens het door het 

bestuur vastgestelde rooster. Na het verstrijken van de zittingstermijn zijn zij eenmaal her-

benoembaar. 

Het bestuur is alle gevers buitengewoon erkentelijk voor hun bijdrage aan de projecten van 

het Ubbo Emmius Fonds. 

Ten slotte dankt het bestuur de medewerkers van de afdeling Alumnirelaties 8 Fondsen-

werving voor hun inzet voor en betrokkenheid bij het Ubbo Emmius Fonds in het afgelopen 

jaar. 

22 november 2026, 

Paul Polman, Jan Willem Baud,  

voorzitter vicevoorzitter  

Price rvatcrlioiiscC Dopers  

Uit  

WC idesntificatiedoeleinden  
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2 Verslag directeur van het Ubbo Emmius Fonds 

2.1 Werkwijze Ubbo Emmius Fonds 

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van verandering. Op 1september2015 is een wis-

seling in de directieva n  het fonds tot stand gekomen. Tienke Koning heeft na ruim7,  S   jaar 

deze functie te hebben bekleed haar taken overgedragen aan Gerbrand Visser. Tienke 

blijft vooralsnog voortwee dagen per week verbonden aan het Ubbo Emmius Fonds. Het 

Ubbo Emmius Fonds is haar veel dank verschuldigd voor haar met grote inzet verrichte 

werkzaamheden. 

In 2015 is door bestuursleden en fondsenwervers van het Ubbo Emmius Fonds onvermin-

derd gewerkt aan het creëren van betrokkenheid tussen samenleving en universiteit. Het 

fonds wil met zoveel mogelijk alumni van de RUG in contact komen en hen informeren 

over ontwikkelingen aan hun universiteit. De universiteit is trots op haar alumni, de alumni 

zijn trots op hun Alma Mater. Het grote netwerk van alumni van ruim 125.000 alumni is 

zowel middel als doel in de fondsenwerving van de RUG. 

Uitgangspunt voor fondsenwerving is het Plan van Aanpak Fondsenwerving 2016-2019 

(het meerjarenplan UEF) dat werd besproken in de vergadering van het Algemeen Be-

stuur van 8 oktober 2015. In de planperiode zal in het bijzonder aandacht worden besteed 

aan: 

a. het vergroten van de donerende populatie van alumni (jongere alumni, buitenlandse 

alumni, alumni van faculteiten die tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn),- 

vergroten bewustwording bij eerstejaars studenten dat zij de alumni van morgen zijn; 

opschaling van de omvang van projecten door aansluiting te zoeken bij of samenwer-

king aan te gaan met anderen (soortgelijke goede doelen, maatschappelijke stromin-

gen, onderzoek, bedrijven en filantropen). 

2.2 Fondsen op naam 

Onder het Ubbo Emmius Fonds ressorteert een aantal Fondsen op naam: 

• het J.P. Naterfonds, voor ondersteuning van onderzoek op het terrein van de der-

matologie; 

• het Eric Bleumink Fonds, voor ondersteuning van studenten uit de allerarmste lan-

den; 

• het Grendos Fonds, voor ondersteuning van endocrinologisch onderzoek; 

• het Fonds Inwendige Geneeskunde, voor ondersteuning van onderzoek op het ge-

bied van de inwendige geneeskunde; 

• het Fonds Gooische Groningers, voor ondersteuning van onderzoek naar veroude- 
Priuwa;crliouscCoopers 

ringsprocessen in het bijzonder  Alzheimer;  
I4.'C dn,ica,idrIeinden 

• het Wierenga Rengerink Fonds, voor de beste  Ph  van het jaar prijs; 
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• het  Institutional Investment  Management Fonds, voor een scriptieprijs op dat vak-

gebied; 

• het COWOG Fonds, voor de Docent van het jaar prijs. 

De fondsen hebben ieder specifieke doelen, die passen binnen de doelstellingen van het 

Ubbo Emmius Fonds. Fondsen op naam zijn geen afzonderlijke rechtspersonen, kennen 

geen afzonderlijke statuten, maar hebben wel een eigen reglement. Fondsenwerving voor 

de Fondsen op naam loopt via het Ubbo Emmius Fonds. Dit moet bewerkstelligen dat de 

aan de RUG en haar faculteiten gerelateerde fondsen niet met elkaar concurreren en dat 

voor begunstigers, meestal alumni, transparant is voor welk doel fondsen worden gewor-

ven. Het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds streeft ernaar het aantal Fondsen op naam 

onder de paraplu van het Ubbo Emmius Fonds uitte breiden. 

Uit het nieuwe Wierenga Rengerink Fonds werd in juli 2015 tijdens de  Summer Ceremony  

2015 de  PhD  van hetjaar prijs groot €7.500 uitgekeerd. Namkje Koudenburg van de Facul-

teit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen kreeg deze prijs voor haar thesis  Conversa-

tional  Flow:  The Emergence  and  Regulation  of  Solidarity through Social Interaction.  

Het COWOG-fonds is voortgekomen uit het voormalig Centrum Onderzoeken Ontwikke-

ling van Hoger Onderwijs Groningen. Vanaf 2016 zal het COWOG Fonds de prijs voor de 

Docent van het Jaar van de RUG ter beschikking stellen. De prijs bestaat uit een bedrag 

van €7.500. 

2.3 Toezeggingen rechtstreeks naar faculteiten 2015 

Een deel van de fondsenwervingsactiviteiten van het Ubbo Emmius Fonds kan (uiteinde-

lijk) leiden tot rechtstreekse toezeggingen en geldstromen doordonateurs aan faculteiten. 

Hoewel de financiële verantwoording uiteindelijk plaats vindt in de jaarcijfers van de Rijks-

universiteit Groningen, en niet in financieel jaarverslag van het Ubbo Emmius Fonds, is de 

omvang aanzienlijk en daarom vermeldenswaard in dit jaarverslag. 

Faculteit Doel Donor 

FWN Responsible innovation in Dutch potato NWO 

breeding*  

Lokale duurzame energie-initiatieven ver- NWO  

sterken  met  innovatieve technologie*  

Preparedness and Resilience to address Ur- EG  

ban Vulnerabilities (Rise PRUV)* 

2015 

375-000  

375.000 

700.000  

Totaal 1.450.000 

De met een asterisk (*) aangeduide projecten zijn nieuw in 2015. 

mh PricewarerhuoseCoorers 
A11.-Ini, NN  

identificatiedoeleinden 
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2.4 Resultaten van de fondsenwerving 2015 

Bij haar fondsenwerving richt het Ubbo Emmius Fonds zich in het bijzonder op het 

verwezenlijken van bijzondere initiatieven die betrekking hebben op de maatschappelijke 

speerpunten van de RUG:  Healthy Ageing, Energy  en  Sustainable  Society. 

Fondsenwerven is een lastig vak. Het vraagt veel geduld, creativiteit, uitstekende relaties 

en contacten. Het bestuur van prominente alumni en de steun van de voorzitter van het 

College van Bestuur van de universiteit zijn van grote waarde in het proces van 

fondsenwerving. Betrokken leden van de alumnikringen in binnen- en buitenland helpen 

de medewerkers van de afdeling Alumnirelaties & Fondsenwerving bij het openen van 

deuren, die anders gesloten zouden blijven. 

In totaal is een bedrag van € 889.505 aan baten gerealiseerd. Dit jaar is aan nieuwe 

toezeggingen aan faculteiten een bedrag van € 1.450.000 gerealiseerd. De facultaire 

inspanningen zijn niet in dit verslag verantwoord, maar in de verslagen van de betreffende 

faculteit. 

2.5 Beleid ten aanzien van de verhouding tussen kosten en op-

brengsten fondsenwerving 

Kengetallen (cf. Ri 650.204): 

verhouding ko Th?fondsenwerving/baten 2015 2014 
€ 

Kosten eigen fondsenwerving o 0 

Totaalbaten 889.505 1.077.633 

Ratio besteed aan doelstellingen 0,0% 0,0% 

De kengetallen laten zien dat in 2025 de bestedingen aan de doelstellingen kleiner waren 

dan de gerealiseerde baten. Ook blijkt dat de kosten voor de fondsenwerving nihil waren. 

Bij de oprichting van het Ubbo Emmius Fonds is in 1996 afgesproken dat de Rijksuniversi-

teit Groningen het Ubbo Emmius Fonds volledig zou ondersteunen. In de praktijk betekent 

dit dat het Ubbo Emmius Fonds kan rekenen op de diensten vade fIgArnnirelaties 

& Fondsenwerving van de universiteit. Om dit te borgen i er 
ijntan

tzen het hoofd 
den iifl ca  an  cl aeler  pd,.  

van die afdeling tevens te laten fungeren als directeur van het Ubbo Emmius Fonds, die 
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verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen het Ubbo Emmius Fonds. Er 

derhalve niet alleen sprake van een personele unie, maar ook van een constructie die ertoe 

leidt dat het Ubbo Emmius Fonds geen kosten maakt. 

Gezien haar doelstelling ondersteunt het Ubbo Emmius Fonds het onderwijs en onderzoek 

van de Rijksuniversiteit Groningen. Om dit te realiseren onderhoudt het Ubbo Emmius 

Fonds nauwe contacten met faculteiten, researchgroepen en individuele wetenschappers. 

Het Ubbo Emmius Fonds werft middelen voor projecten die door de wetenschappers zelf 

zijn aangedragen. Het beleid van het Ubbo Emmius Fonds is erop gericht om alle middelen 

aan te wenden voor het project waarvoor ze geworven zijn. Idealiter zal de verhouding 

tussen bestedingen en baten i00% zijn. Verworven middelen die om wat voor reden dan 

ook niet onmiddellijk kunnen worden aangewend voor het bestedingsdoel zijn 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor dat doel. 

Voor de fondsenwerving maakt het Ubbo Emmius Fonds gebruik van de zogenaamde 

relatiegerichte fondsenwervingsmethode. Een belangrijke doelgroep zijn de alumni van de 

Rijksuniversiteit Groningen, met wie al dan niet binnen het kadervan de hierna te noemen 

alumnikringen contacten worden onderhouden. 

Verder wordt gewezen op de mogelijkheid om het Ubbo Emmius Fonds als begunstigde 

op te nemen in een testament. 

2.6 Bijdragen stichtingen, bedrijven en overig 

Voor een aantal onderzoeksprojecten, vaak fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, 

dat een springplank of startkapitaal nodig heeft, ontving het Ubbo Emmius Fonds via 

haar alumninetwerk giften van andere stichtingen. Dit zijn veelal vermogens- en/of 

familiefondsen. 

We danken de volgende personen en instanties voor hun bijdrage in 2015: 

• Alumni van de Rijksuniversiteit Groningen 

• Leden alumnikringen in binnen- en buitenland 

• Anna Dorothea Hingst Stichting 

• Antwerp World Diamond Centre 

• Aramco Overseas Company 

• ASV Dizkartes 

• Emmaplein Foundation 

• Fonds Nuts OHRA 

• Fonds Slachtofferhulp 

• Groningen Seaports 

• ING Groep  

• Kobe University 

H PricewatcrhouseCoopers 

Jj Accomtmns N.V. 
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• Noaber Foundation 

• Provincie Overijssel 

• Shell  Upstream Indonesia  Services 

• Staatsbosbeheer 

• Stichting Dujat 

• Stichting Elise Mathilde Fonds 

• Stichting Kinderpostzegels 

• Stichting Landschap Overijssel 

• Stichting PATO 

• Stichting  Eleven Flowers  Fund 

• Stichting Stimuleringsfonds ontwikkeling en onderzoek van hoger onderwijs 

• Unilever  Indonesia  

• Van der Meer-Boerema Stichting 

• Prof. dr. R.A.H. van der Meer 

• Familie Wierenga Rengerink 

2.7 Alumnikringen Nederland 

In binnen- en buitenland zijn alumnikringen actief, waarbij gezelligheid en maat-

schappelijke betrokkenheid samenkomen. De Nederlandse kringen geven financiële steun 

aan onderzoeksprojecten van de RUG. In 2015 waren er in Nederland zes regionale 

alumnikringen actief: t Gooi (start 2010), Amsterdam (2011), Den Haag - Rotterdam 

(2012), Aduarderkring/Groningen (2012), Oost-Nederland (2013) en Kennemerland (2015). 

Onderstaande tabel geeft de stand van zaken van de Nederlandse alumnikringen weer 

(ultimo 2015) en de resultaten per kring in 20151. 

Alumnikring  

Jaar van oprichting 2010 

dam 

2011 

Rotterdam 

2012 

derkring 

2012 

Nederland 

2013 

land 

2015 

Aantal leden 66* 51 25 30 10 19 

Doelstelling 250.000 300.000 250.000 250.000 250.000 100.000 

In 2015 totaal ontvangen 32.750 27.500 13.450 15.400 7.000 8.o5o 

Ontvangen tIm 2014 460.510 85.920 31.450 40.725 5.000 0 

Nog te ontvangen 56.000 27.600 24.850 27.150 13.000 23.200 

Resultaat fondsen- 

werving ultimo 2015 
549.260 141.020 69.750 83.275 25.000 31.250 

% van de doelstelling 220% 47% 28% 33% 10% 31% 

1 
Bron:  the Raiser's Edge 

NB.  Genoemde bedragen zijn md usief bijdragen via stichting en/of bedrijf Pr  ice  rvd terilolire Cc ope ro 

*waarvan 27 voor de 2e  ronde 

WC 
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Belangrijkste ontwikkelingen 

In januari 2015 vond de oprichting van alumnikring Kennemerland plaats. De eerste 

bijeenkomst van de kring die in september plaatsvond in het Provinciehuis van Noord-

Holiland was vervolgens een groot succes. De kring telt aan het einde van 2015 19 leden 

die gezamenlijk € 31.250 doneren aan het Science  Technology  and  Innovation  Network 

Groningen  for  Sustainability  (STINGS).  

Maar liefst 27 leden van de Gooische Groningers hebben opnieuw een toezegging gedaan 

ten gunste van het onderzoek van Ellen Nollen naar de genetische oorzaken van 

verouderingsziekten. Hun notariële akte wasverlopen. De leden hebben bijgetekend' voor 

vijf jaar of onbepaalde tijd. Stichting Elise Mathilde Fonds doneerde opnieuw € 5.000 aan 

het 'Gooise onderzoek'. 

De eerste themakring, rond het onderzoek naar de Dode Zeerollen, kreeg concrete 

invulling met de vorming van een  inner circle.  Het doel van de themakring is om het 

onderzoek naar de Dode Zeerollen, dat wordt uitgevoerd aan het  Qumran  Instituut van de 

RUG o.l.v. Miaden Popovi, verder te verbreden door fondsen te werven voor aanvullend 

onderzoek. 

Veranderingen 

Eind 2015 is besloten om de alumnikring Oost-Nederland op te splitsen, of in ieder geval 

de regio Twente hiervan af te splitsen. De kring richtte zich op alumni uit Zwolle tot 

Arnhem en Enschede. Deze geografische spreiding is te groot gebleken. Twente wordt een 

afzonderlijke alumnikring en de bestaande kring Oost-Nederland gaat zich meer richten 

op (grofweg) de IJsseIvallei. 

De Nederlandse alumnikringen zijn met ambitieuze doelstellingen van start gegaan. 

Alleen de kring Gooische Groningers heeft haar doelstelling tot dusver gehaald. Bij de 

andere kringen stagneert de instroom van nieuwe leden en is de verwachting dat het 

doelbedrag niet wordt gehaald. Onderzocht zal worden of een in financieel opzicht lagere 

toegangsdrempel tot een groter aanwas van leden zal kunnen leiden. Dit lijkt succesvol te 

kunnen zijn: bij de in 2015 gestarte kring Kennemerland geldt een minimum instap bedrag 

van € 250 per jaar. In de praktijk blijkt dat vele leden van deze kring een hoger bedrag 

doneren. 

j, Prjcc,varrjiouscCoopers 
Accoinn,an NV. 
Uj,sjui rend vnnr 
identificatiedneleinden  
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2.8 Alumnikringen buitenland 

Zo'n 17.000 alumni zijn internationaal: alumni die zich in het buitenland gevestigd hebben, 

en/of alumni met een buitenlandse nationaliteit. Alumni in het buitenland geven aan het 

contact met mede-Groningers en hun oude universiteit belangrijk te vinden en het Ubbo 

Emmius Fonds faciliteert daarom ook buiten Nederland alumnikringen. Netwerken, kennis 

delen en sociale betrokkenheid staan bij deze kringen centraal, alsook het faciliteren van 

de binding met de universiteit, haar studenten en wetenschappers. 

Over de hele wereld komen alumni samen in internationale kringen:  Hong Kong,  Jakarta, 

Singapore,  Zurich,  New York, San Francisco, Washington DC, Berlijn en Abu Dhabi/Dubai. 

Belangrijkste ontwikkelingen 

In 2015 trof het Ubbo Emmius Fonds voorbereidingen voor nieuwe alumnikringen in 

Berlijn, Brussel en San Francisco. De bestaande kringen werden verder gefaciliteerd. 

Alumni in  Hong Kong  doneerden IE 3.600 aan het  PhD  traject vogelecologie van Ying-Chi  

Chan,  dat zij uitvoert onder leiding van de wereldberoemde ornitholoog Theunis Piersma. 

Via alumni in Jakarta zijn de benodigde fondsen voor de leerstoel van Ronald Holzhacker 

gevonden. Holzhacker doet onderzoek naar  'Good Governance  en  Sustainable  Society' en 

begeleidt 10 Indonesische  PhD  studenten. 

In de zomer van 2015 gingen zeven studenten met ondersteuning van alumnikring 

Singapore en het Ubbo Emmius Fonds, op stage naar Singapore bij bedrijven als ING, 

Vopak, Akzo Nobel en Philips. Er werden tevens verschillende sociale netwerkevenemen-

ten georganiseerd tussen alumni en de stagiaires. 

Th.,dnng Ondrok Do4 ZoroIkn - - - Ad 

Am,terdm -. 

Ktnntn,tcInJ • Oost.Nrdrrtand 
•' ''' T' - Aoo,,hG, •ngo 

' - 
— 

amI 1n 

?Vrrnd flvlong - 

tlIIr  

Figuur 1 Alumnikrin gen wereldwijd 
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2.9 Overige fondsenwerving 

Campagnes 

In 2015 heeft het Ubbo Emmius Fonds verscheidene fondsenwervingscampagnes 

gehouden. Daarbij werden vaak meerdere fondsenwervingsmethodes, zoals bellen (de 

Alumnidesk), crowdfunding (www.rugsteunt.nl) en het aanschrijven van fondsen 

gecombineerd. 

De alumnidesk werd driemaal ingezet voor specifieke belacties: voor het Eric Bleumink 

Fonds (EBF) dat beurzen geeft aan talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden,  'Tools  

voor Toponderwijs' (een materialenfonds van de Faculteit Wiskunde en Natuurweten-

schappen) en de Junior Science Masterclass (een beurzenprogramma). De resultaten van 

deze belacties worden steeds beter en het fenomeen burgert meer en meer in de 

alumnigemeenschap in. 

Met de website www.studenten.rugsteunt.nl  biedt het Ubbo Emmius Fonds sinds 2015 

studenten van de RUG ook een eigen crowdfunding platform. 

Leerstoelen 

In 2015 stemde het College van Bestuur van de RUG in met de instelling van een tweede 

UEF bijzondere leerstoel:  'Comparative multi-level  governance  and  regional structure'.  De 

leerstoel, bekleed door Ron Holzhacker, is mede mogelijk gemaakt door Unilever  Indone-

sia  en Shell  Indonesia.  Als onderdeel van de eerste UEF leerstoel, 'Oost-Aziëstudies, met 

een focus op Mongolië', werd voor het eerst de UEF MA Thesis  Award East Asian  Studies 

uitgereikt aan  Silvia  Cortés uit Costa Rica. Deze leerstoel, bezet door Tjalling Halbertsma, 

wordt mede mogelijk gemaakt door ING. 

Kromfonds 

In het najaar werd het Kromfonds opgericht. Dit is een initiatief van Noaber  Philanthropy  

en de decaan van de medische faculteit van de RUG. Het betreft een beurzenprogramma 

dat talentvolle wetenschappers en stafmedewerkers van zowel UMCG/RUG als  Mayo  

Clinic(VS)de mogelijkheid biedt elkaar te bezoeken, zodat van elkaar kan worden geleerd. 

Noaber  Philanthropy  stelt gedurende vijf jaar jaarlijks € 30.000 beschikbaar aan het Ubbo 

Emmius Fonds ten gunste van het Kromfonds. 

Aart Bosman Student Excellence  Award  

In 2014 besloot alumnus Gezinus Hidding (Chicago) voor ao jaar een prijs voor de beste 

student van het jaar beschikbaar te stellen. De Aart Bosma r llence  Award  
,\ec s NV. 

werd in juli 2015 tijdens de  Summer Ceremony  uitgereikt r 
oun mn 
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en Bedrijfseconomie Thijmen Calis. 

Jaarverslag 2015 pagina 15 



wp 
L4 

NAF 

In de Verenigde Staten werkt het Ubbo Emmius Fonds nauw samen met  the Netherlands  

America Foundation (NAF) in New York. Via een soort fonds, gekoppeld aan het NAF, 

kunnen  "tax  deductable" donaties in de Verenigd Staten worden ontvangen. Ook kan 

gebruik worden gemaakt van de diensten van het bureau van de NAF. Dankzij deze relatie 

kan het Ubbo Emmius Fonds studenten ondersteunen die in aanmerking zouden willen 

komen voor een Fulbright  Fellowship.  

2.10 Alumnirelaties en -activiteiten 

Communicatie 

Al 30 jaar lang ontvangen alumni en relaties het gratis magazine Broerstraats met nieuws 

van en over de universiteit en oud-studenten. Daarnaast is er sinds 2009 de  Worldwide  

Newslettervoorde groeiende groep internationale alumni. Alumni van wie het e-mailadres 

bekend is, ontvangen op hun verjaardag een speciaal voor deze gelegenheid geschreven 

gedicht. Het gedicht in 2015 was van de hand van  alumna  Leoni Veraar. 

Album Amicorum 

Eveneens sinds 2009 ontvangen masterstudenten en promovendi bij hun afstuderen het 

Album Amicorum. Dit boek kreeg in 2015 een prestigieuze internationale onderscheiding: 

een Gold  Award  van de  Council for Advancement  and Support of  Education  (CASE). 

Alumni van wie het e-mailadres bekend is, ontvangen op hun verjaardag een speciaal voor 

deze gelegenheid geschreven gedicht. 

Alumni ambassadeurs 

Veel alumni, van jong tot oud, zetten zich actief in voor onze universiteit. Ze treden op als 

gastdocent en stellen hun netwerk en kennis ter beschikking. Ook op gebied van 

rekrutering van nieuwe studenten dragen alumni bij: in het kader van het internationale 

alumni ambassadeurs programma werden in 2015 17 nieuwe internationale studenten 

getraind als ambassadeurs van de RUG. Na hun afstuderen delen zij hun ervaringen met 

de RUG in het thuisland met doel hun jongere 'peers' te enthousiasmeren en goed te 

informeren over studeren aan de RUG. 

J Priccwatcrhousecoopers 
Accountants NV. 
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Sponsor Donitas Dames i 

Om den aa ms bekendheid onder studenten te vergroten is het Ubbo Emmius Fonds in 2015 

gaan samenwerken met studentenvolleybalteam Donitas Dames i. Dit team speelt voor 

het eerst in twaalf jaar weer in de eredivisie. Het Ubbo Emmius Fonds faciliteert de 

fondsenwerving die nodig is om de ambitie van de volleybalsters mogelijk te maken op 

topniveau te spelen. 

Evenementen voor alumni in 2015 waren onder meer: 

Alumnidag 
Op 3 oktober 2015 organiseerde het Ubbo Emmius Fonds voor de tweede keer een 

alumnidag in Apenheul. Er waren zon 250 oud-studenten aanwezig, met hun familie en/of 

vrienden. De meeste van hen bezochten ook een of meerdere van de lezingen door RUG-

hoogleraren. Deze lezingen werden met veel enthousiasme ontvangen. 

Alumnireis Antarctica 
De jaarlijkse alumnireis ging in 2015 naar Antarctica. De reis vond plaats van 13 februari 

t/m 3  maart en stond onder leiding van prof.dr. Louwrens Hacquebord. Vanuit  Ushuaia  

werd er per boot onder andere afgereisd naar de  Falklands, South Georgia,  Charlotte  Bay,  

Wilhelmina  Bay  en  Deception Island.  

3 Verwachtingen voor 2016 en volgende jaren 
Ook in de komende jaren zal het Ubbo Emmius Fonds voor het bereiken van haar 

doelstellingen door de universiteit ondersteund worden. Dit betekent dat het Ubbo 

Emmius Fonds zelf geen kosten voor fondsenwerving hoeft te maken. 

3.1. Fondsenwerving 

In oktober 2015 is door het bestuur een plan van aanpak fondsenwerving 2016-2019 

besproken. Daarin is aangegeven langs welke lijnen de fondsenwerving zal worden 

aangepakt: 

Projecten 

Het is nog niet duidelijk voor welke projecten er geworven zal worden. Dat hangt 

grotendeels af van de faculteiten en de onderzoeksgroepen en de mogelijkheden die 

het Ubbo Emmius Fonds ziet om daarvoor fondsen te werven. 

De focus blijft op de speerpunten  Healthy Ageing, Energy  en  Sustainable  Society. In 

vier jaar tijds hoopt het Ubbo Emmius Fonds ca. 14 miljoen euro te kunnen werven. 

Deze middelen zullen voor een aanzienlijk gedeelte rechtstreeks naar faculteiten gaan 

en niet de financiële administratie verwerkt (kunnen) worden. 

. Alumni giving 
PrivrouCoopr 
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Het streven is om in de planperiode Ca. 1,1 miljoen euro te werven, onder meer met de 

inzet van de Alumnidesk, het eigen callcenter, dat met alumni belt met als doel hen te 

interesseren voor aansprekende projecten. 

o Alumnikringen en themakringen 

De universiteit kent inmiddels vijf regionale kringen en een zesde is in voorbereiding. 

Daarnaast bestaat er sinds enige tijd een themakring, waarin alumni zich verzameld 

hebben rond het onderzoek naar de Dode Zeerollen. Het streven is om in de 

planperiode ca. 1,9 miljoen euro te werven. 

o Internationale alumni 

Sinds 2012 is er een aantal kringen  ('chapters')  in het buitenland opgericht. De insteek 

bij deze kringen is niet altijd primair gefocust op fondsenwerving, maar het Ubbo 

Emmius Fonds streeft niettemin naar een bedrag van ca. € 500.000 gedurende de 

planperiode. 

• Innovatieve vormen van schenken 

Sinds 2013 heeft het Ubbo Emmius Fonds een eigen crowdfunding platform. Inmiddels 

is daarmee ruime ervaring opgedaan. Doel van deze vorm van fondsenwerving is 

tweeledig: naast het aanbieden van een platform aan jonge onderzoekers om hun 

project onder de aandachtte brengen, en daarmee middelen te werven, is het doel om 

te laten dat onderzoek ook interessant en relevant kan zijn voor het grote publiek. De 

ervaring leert dat het doelbedrag bescheiden moeten zijn en dat via crowdfunding de 

onderzoeker soms grote subsidies kunnen verwerven. Het streven is om in de 

planperiode ca. €450.000 op te halen. 

• Legaten, nalatenschappen en fondsen op naam 

Via notarissen is een brochure verspreid waarin gewezen wordt op de mogelijkheid het 

Ubbo Emmius Fonds op te nemen in het testament. Ook via andere wegen wordt 

gewezen op de mogelijkheid om het Ubbo Emmius Fonds op te nemen in het 

testament. 

Omdat het Ubbo Emmius Fonds in principe niet kan weten wie het Ubbo Emmius 

Fonds in het testament heeft vermeld en er bovendien tientallen jaren kunnen 

verstrijken voordat een legaat aan het Ubbo Emmius Fonds geven wordt, is besloten 

hierover geen financiële doelstelling op te nemen. 

3.2 Alumnirelaties  

Voor 2016 en volgende jaren zal de nadruk komen te liggen op uitbreiding van de relaties 

met alumni. Vooral de aansluiting met jonge alumni is daarbij van essentieel belang. 

Steeds meer wordt duidelijk dat fondsenwerving onder alumni een hecht alumninetwerk 

vergt. Het versterken van deze netwerken heeft dan ook grote prioriteit. Daarbij zal, indien 

mogelijk, aansluiting worden gezocht bij bestaande, veelal lokale netwerken. 

Er zal verder worden gewerkt aan het uitbreiden van het ntalrakri9vfikrtngen in het 
,ccotrntant N\'. 

buitenland, het op gang brengen van fondsenwerving het verder 
én 

ontwikkelen van de themakringen. 
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3.3 Impact investing 

Het Ubbo Emmius Fonds zal pogen de contacten met private investeerders verder te 

versterken en zoekt mogelijkheden om projecten van de RUG te presenteren bij deze 

investeerders. Het UEF ziet samenwerking met investeerders door middel van een  

revolving  fund, samenwerking binnen consortia rond projecten met impact voor de 

maatschappij als een van de mogelijkheden om de fondsenwerving te innoveren. 

3.4 Bestedingen 

Sinds de overgang van het kasstelsel naar het baten-lastenstelsel is er beter inzicht in de 

reserves van het Ubbo Emmius Fonds. Met name de bestemmingsreserves zullen in 2016 

geëvalueerd worden. Nagegaan zal worden waarom in sommige gevallen de verworven 

middelen niet zijn opgeëist; daar zijn soms goede redenen voor maar in andere gevallen 

weer niet. Het doel blijft om de middelen voor i00% te besteden aan het project waarvoor 

het indertijd verworven is. 

4 Tenslotte 

Naast dit jaarverslag zal in de vorm van een kleine digitale brochure, een populair 

jaarverslag '2015 in Vogelvlucht' worden uitgebracht. Daarin zal een overzicht van de in 

2015 lopende projecten worden gegeven. 

Ten slotte dank ik de medewerkers van de afdeling Alumnirelaties & Fondsenwerving voor 

hun inzet voor en betrokkenheid bij het Ubbo Emmius Fonds in het afgelopen jaar. 

22 november 2016, 

Gerbrand Visser 

directeur 

H PuiccwaterIutiseConper 
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5 Financieel verslag 2015 

5.1 Balans peri december2015 
(na resultaatbestemming) 

ACTIVA 31-12-2015 

€ € 

Vorderingen 1.002.365 

Rekening courant RUG 26.108 

Liquide middelen 1.315.812 

Totaal 

31-12-2014 

€ C 

1.015.870 

563.519 

717.950 

2.297.339 2.344.285 

PASSIVA 31-12-2015 

€ 

Reserves en fondsen 

Reserves 

- continuïteitsreserve 230.555 

- bestemmingsreserve 1.326.703 

- bestemmingsfondsen 787.027 

Totaal 

C 

2.344.285 

31-12-2014 

€ C 

341.801 

1.502.888 

452.650 

2. 297-339 

PriccwatcrhouscCoopers 
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Werkelijk 2014 

€ C 

1.067.633 

10.000 

1.077.633 

n ii n r 

5.2 Staat van Baten en lasten per  31 december 2015 

Werkelijk 2015 Begroting 2015 

€ € C € 

Baten 

Baten uit eigen fondsenwerving 889.o 800.000 

Overige baten o o 

Som der baten 889.05 800.000 

Lasten 

Besteed aan doelstellingen 

Doelstelling  Healthy Ageing  382.798 300.000 

Doelstelling  Energy  129.107 100.000 

Doelstelling  Sustainable  society 169.126 200.000 

Overige doelstellingen 161.528 200.000 

842.559 800.000 

Som der lasten 842.559 800.000 

Saldo baten en lasten 46.945 0 

524.670  

69 -700  

295.928 

276.495 

1.166.793 

1.166.793 

-89.160 

21, Pij cewa rcrhouscCoopors 
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6 Waarderingsgrondslagen 

6.1 Algemene toelichting 

Het Ubbo Emmius Fonds is opgericht door de Rijksuniversiteit Groningen om de onder-

linge betrokkenheid tussen samenleving en universiteit te vergroten en fondsen te werven 

voor bijzondere initiatieven. Het betreft initiatieven van de universiteit waarvoor geen re-

guliere financiering beschikbaar is. 

6.2 Vergelijking met voorgaande jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 

gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. 

6.3 Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat 

De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 

g Boek 2 BW en Ri 650, zoals uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties wor-

den verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 

vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

6.4 Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt 

het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds zich verschillende oordelen en schattingen die 

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid a BW vereiste inzicht noodzakelijk is, 

is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

6.5 ContinuIteit 

Het eigen vermogen van het Ubbo Emmius Fonds bedraagt per 31 december 2015 € 

2.344.285, = positief. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde waardering en resul-

taatbepaling grondslagen zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van het 

Ubbo Emmius Fonds. 

Pi icewarerhouseCoopers 
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6.6 Vestigingsadres 

Het Ubbo Emmius Fonds feitelijk gevestigd op Oude Boteringestraat 44, 9712  GL  te Gro-

ningen en is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 41013496. 

6.7 Vorderingen 

Vorderingen ontstaan door periodieke schenkingen en toezeggingen van donateurs zon-

der dat daar verder bijzondere voorwaarden aan worden verbonden. 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de te-

genprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamorti-

seerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op 

de boekwaarde van de vordering. 

6.8 Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd te-

gen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het Ubbo Em-

mius Fonds, met uitzondering van de in paragraaf 6.9.3 genoemde bestemmingsfondsen. 

69 Eigen vermogen 

6.9.1 Conti nuïte its reserve  

Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en 

om zeker te stellen dat het Ubbo Emmius Fonds ook in de toekomst aan haar verplichtin-

gen kan voldoen. 

De continuïteitsreserve bestaat uit het resultaat van de fondsenwerving, maar ook uit in-

komsten die geen specifieke bestemming hebben gekregen en uit donaties speciaal ten 

behoeve van het Ubbo Emmius Fonds zelf. Uit de statuten van het Ubbo Emmius Fonds 

blijkt dat de kosten voor fondsenwerving in redelijke verhouding moeten staan tot de op-

brengsten. 

Aangezien het Ubbo Emmius Fonds geen kosten maakt voor de fondsenwerving streeft 

het Ubbo Emmius Fonds naar een continuïteitsreserve van ca. € a50.000, =. Verwacht 

wordt de continuïteitsreserve de komende jaren verder zal krimpen. 

6.9.2 Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve bestaat uit schenkingen, donaties of anderszins die een speci-

fieke bestemming hebben, maar die doorverschillende oorzaken nog niet besteed zijn aan 

dit doel. Het bestuur heeft bepaald dat de besteding van deze middelen in overeenstem- 

ming moet blijven met het doel waarvoor ze geworven der- 
UitsILGtend voor 
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Wanneer een project waarvoor fondsen zijn verworven gereed is, wordt het project afge-

sloten en wordt het saldo ten gunste  often  laste gebracht van de continuïteitsreserve. 

6.9.3 Bestemmingsfondsen 

Het Ubbo Emmius Fonds stimuleert het instellen van Fondsen op naam en kent momen-

teel zeven fondsen op naam. In de statuten van het Ubbo Emmius Fonds is opgenomen 

dat fondsen op naam een eigen statuut of reglement hebben, dat door het bestuur van het 

Ubbo Emmius Fonds moet zijn goedgekeurd. Als een Fonds op naam aan het Ubbo Em-

mius Fonds wordt overgedragen of tot stand komt in samenspraak tussen de insteller en 

het Ubbo Emmius Fonds, wordt -binnen het kader van de statutaire doelstelling van het 

Ubbo Emmius Fonds - met de specifieke wensen van de insteller of oprichter rekening ge-

houden. Twee van de Fondsen op naam, t.w. het Eric Bleumink Fonds en het Fonds Gooi-

sche Groningers (opgericht in 2014) hebben een fondsenwervend karakter. 

In het COWOG Fonds is als voorwaarde opgenomen dat wanneer het fonds uitgeput is, de 

uit te reiken prijs in stand wordt gehouden door fondsenwerving. Dat geldt mutatis  mu-

tand is ook voor het Wierenga Rengerink Fonds. 

De overige fondsen zijn (bescheiden) vermogensfondsen, zonder fondsenwervend ka-

rakter. 

PriccwatcrhotiscCoopers 

,.JEmfH Accountants N.V. 
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7 Toelichting op de balans per 31 december 2015 

7.1 Activa 

7.1.1 Vorderingen 

Healthy 

ageing  

openstaand 
perl-1-2014 

388.450 

ont- - toezeggin- 
vang- gen 
sten  

18.159 235.750 

saldo 
tiM0 

ui- 

2014 

439.040 

ontvang- 
sten 

247.612 

toezeg- saldo 
gingen 2015 

133.221 

ultimo 

324.650  

Energy 108.700 73.850 33.500 68.350 26.350 10.000 52.000  
- 

Sustainable  
society 410.500 288.600 65.500 187.400 205.830 239.630 221.200 

overig 194.819 42.342 
- - 

168.603 321.080 163.047 246.483 404.516 

Eindtotaal 1.102.469 589.951 503.353 1.015.871 642.839 629.334 1.002.365 

Verloop vorderingen in 2015 

saldo vordering 31-12-2014 1.015.870 

Toezeggingen 2015 

periodieke schenkingen 86.o55  

overige donaties 384.498 

Fonds-op-naam COWOG 158.781 

629.334 

Waarvan betaald in 2015: 

periodieke schenkingen -18.800 

overige donaties -g7.8o 

-116.630 

512.704 

Ontvangsten uit 2014 of eerder: 

periodieke schenkingen -96.760 

overige donaties -429.449 

526.209  

saldo vorderingen 31-12-2015 1.002.365 

PricewatcrhouscCoopers 
Accountants NV. 
Uit ltiftendvwr 
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Baten 

De baten bestaan uit nieuwe toezeggingen op periodieke schenkingen en andere donaties, 

vermeerderd met de ontvangsten door fondsen op naam alsmede door overige opbreng-

sten die gedurende het verslagjaar zijn gerealiseerd. De periodieke schenkingen worden 

voor de totale looptijd als bate aangemerkt. Een deel van deze baten, bij periodieke schen-

kingen in de regel 1/5 gedeelte, wordt in het verslagjaar ontvangen. Deze baten zien er als 

volgt uit: 

Baten 2015 

periodieke schenkingen 86.055 

overige donaties 384.498 

Fonds-op-naam COWOG 158.781 

Fondsen op naam 

Overige opbrengsten 

629.334 

16q.531  

90.640 

889.505  

Verloop vorderingen 2016-2020 

Het verloop van de openstaande vorderingen ultimo 2015 is voor de jaren 2016 t/m 2020 

als volgt. 

verloop vorderingen 
(prognose)  

Healthy ageing 

Energy 

Sustainable society  

overig 

Eindtotaal  

stand ultimo Vorderingen per ultimo jaar -- 

2015 2016 2017 2018 

-- 
324.650 13.o00 35.700 45.000 

52.000 28.850 13.950 8.00 

221.200 134.200 34.200 31.300 

404.515 260.363 104.533 20.260 

1.002.365 561.413 238.383 io.o6o 

2019 2020 

40.200 750 

700 

21.500 

i6.ioo 300 

78.500 1.050 

7.1.2 Rekening courant Rij kuniversiteit Groningen 

IE 
ultimo 2014 563.519 

ultimo 2015 26.108 

Hierover wordt geen rente berekend. 
m- PricCsvaterl,ousecoopers 

_)EiH Accoun t,ints NV. 
Uit luitend-r 
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7.13 Liquide middelen 

2015 2014 

Saldi bankrekeningen 

€ € € € 

NL8oABNAo563o9896l - Eric Bleuminkfonds 31.500 2.015 

NL88ABNAo567o8736o - Eric Bleuminkfonds 24.990 - 

NL18ABNA044l835333 - iF Naterfonds - 7.957 

NL29ABNAo61075a8o8  -JP  Naterfonds - 135.216 

NL13ABNA0468923837 Ubbo Emmius Fonds 1.021.122 - 

NL48RABOo103255400 (vervalt in 2015) - 17.012 

NL44RABO1093580852 (vervalt in 2015) - 212 

NL36RABO0155745905 - Grendos fonds - -2 

NL63RABO3290712281 - Grendos fonds - 148 

NL37TRI00784906009 - Ubbo Emmius Fonds 229.887 407.392 

NL26TRIO2024331467 - spaarrekening 8.313 148.000 

Totaal 1.315.812 717.950 

Het bestuurwil het aantal rekeningen zo klein mogelijk maken. Idealiter bestaat het reke-

ningen complex uit een rekening-courant met de Rijksuniversiteit Groningen en een reke-

ning bij ABN Amrobank resp. TRIODOS-bank. Voor het (fondsenwervende)fonds op naam 

Eric Bleumink Fonds geldt mutatis mutandis hetzelfde. 

Het bestuur heeft in 2014 besloten de rekeningen bij de Rabobank per 1-1-2015 op te hef-

fen en de saldi over te brengen naar de TRIODOS-bank. De liquidatie is geëffectueerd per 

25 februari 2015. 

Besloten is de rekeningen van hetJP Naterfonds (.808) op te heffen op te heffen en de saldi 

over te brengen naar de ABN Amro bank. De liquidatie is ultimo 2015 nog niet geëffectu-

eerd. Wel zijn de saldi overgebracht. 

De rentesaldi van de overige ABN-AMRO rekeningen waren nihil, i.v.m. de maandelijkse 

saldoregulatie door de Rijksuniversiteit Groningen. 

1h
priccwarcrhousecoopers 

AccoiinîantsN.V. 

UItsloi tend  voor  
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Beginsaldo 

Bestemming resultaat 

Saldo ultimo jaar 

2015 2014 

C C 

341.801 339.581 

-111.246 2.221 

230.555 341.801 

bestemmingsreserve 

Beginsaldo 

Bestemming resultaat 

Saldo ultimo jaar 

2015 2014 

€ € 

1.502.888 1.536.664 

-176.185 -33.776 

1.326.703 1.502.888 

Bestemmingsfondsen 

Beginsaldo 

uit bestemming resultaat 

Saldo 31 december 2015 

452.650 510.255 

334.378 -57.605 

787.027 452.650 

Per fonds is dit als volgt. 

Eric Bleurnink Fonds 

Beginsaldo 

uit bestemming resultaat 

Saldo 31 december 2015 

2015 2014 

€ € 

191.765 225.110 

75.778 -33.345 

67543rhcCooper91.765 

Uitsluitend vwr 

pWC jden tificatiedMeinden 

1 

7.2 Passiva 

7.2.1 Continuïteitsreserve 

Het verloop van de continuiteitsreserve is als volgt. 

7.2.2 Bestemmingsreserve 

Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt. 

7.2.3 Bestemmingsfondsen 

Het verloop van de bestemmingsfondsen is volgt. 

2015 2014 

€ €  
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2015 2014 

J.P. Nater Fonds € € 

Beginsaldo 126.173 135.948 

uit bestemming resultaat -5.451 -9.775 

Saldo 31 december 2015 120.722 126.173 

2015 2014 

Grendosfonds € € 

Stand per 1januari 2015 84.546 99.130 

uit bestemming resultaat 86 -14.584 

Saldo 31 december 2015 84.632 84.546 

2015 2014 

Fonds Inwendige Geneeskunde € € 

Stand per 1 januari 2015 50.166 50.066 

uit bestemming resultaat 0 100 

Saldo 31 december 2015 50.166 50.166 

2015 2014 

Fonds Gooische Groningers € € 

Stand per 1 januari 2015 0 0 

uit bestemming resultaat 87.500 0 

Saldo 31 december 2015 87.500 0 

2015 2014 

Fonds  Institutional Investment  Management € € 

Stand per 1 januari 2015 0 0 

uit bestemming resultaat 10.185 0 

Saldo 31 december 2015 10.185 0 

2015 2014 

Fonds Wierenga-Rengerink € € 

Stand per 1januari 2015 0 0 

uit bestemming resultaat 7.500 0 

Saldo 31 december 2015 7.500 0 

2015 2014 

COWOG Fonds € € 

Stand per 1januari 2015 FElh Pr vrbouCnoprs 0 

uit bestemming resultaat 
__I:lliib Accountants N.V.  

pwc 15)t°.A  0 

Saldo 31 december 2015 158.781 0 
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7.3 Vorderingen en verplichtingen die niet uit de balans blijken 

Op 24 december 2013 heeft het Ubbo Emmius Fonds een toezegging ontvangen van € 

250.000, welke in S jaarlijkse termijnen ontvangen zou worden. Eind 2013 is deze toezeg-

ging echter ineens ontvangen. Daarmee is de vordering direct geïnd en is de bate geheel 

verantwoord. 

De schenker heeft inzake deze toezegging een tweetal overeenkomsten gesloten met 

het Ubbo Emmius Fonds: 

• Een notariële akte met een toezegging van € 50.000 perjaar voor de periode 2013-

2017 

• Een overeenkomst van lening voor een bedrag van €250.000 welke in 5  jaarlijkse ter-

mijnen kwijt gescholden zal worden. Conform artikel 2 van de betreffende overeen-

komst is geen rente verschuldigd. 

Volgens de leningsovereenkomst (artikel ) is 'de hoofdsom terstond opeisbaar, zonder 

dat enige ingebrekestelling is vereist, indien: 

• het Ubbo Emmius Fonds enige bepaling van de overeenkomst niet nakomt of over-

treedt; 

• het Ubbo Emmius Fonds surséance van betaling aanvraagt, dan wel indien haarfail-

lissement wordt uitgesproken; 

• het Ubbo Emmius Fonds op enige wijze het vrije beheer en/of Vrije beschikking over 

haar vermogen of een gedeelte daarvan verliest en /of 

• het Ubbo Emmius Fonds ontbonden wordt.' 

De jaarlijkse schenking zal worden verrekend met de jaarlijkse aflossing van de lening en 

leidt in de komende jaren niet tot een inkomende of uitgaande geldstroom. De reste-

rende lening bedraagt ultimo 2015 € 100.000, = 

Op  ii  december 2015 heeft het Ubbo Emmius Fonds een notariële akte betreffende een 

periodieke uitkering van € 1.331,= per jaar voor de periode 2015-2019. Tegelijkertijd 

heeft het Ubbo Emmius Fonds een bedrag van deze schenker geleend ten bedrage van € 

6.655,= dat eveneens in Sjaarlijkse termijnen afgelost zou worden. 

Beide transacties zijn vastgelegd in een akte van lening, tevens inhoudende schenking 

van een periodieke uitkering 

De schenker heeft inzake deze toezegging een overeenkomst gesloten met stichting 

Ubbo Emmius Fonds: 
-P, PriccwatcrliouscCoopers 

I 
 AccountanN.V. 

Uitshutend voor 

WC 
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• Een overeenkomst van lening voor een bedrag van c 6.655,= welke in 5jaarlijkse ter-

mijnen kwijt gescholden zal worden. Conform artikel i.1 van de betreffende overeen-

komst is geen rente verschuldigd. 

• Volgens artikel 3  zal de jaarlijkse periodieke uitkering verrekend worden tegen een-

zelfde bedrag als het Ubbo Emmius fonds dientte betalen aan de verstrekker van de 

lening. 

Volgens de akte (artikel 4)  zal bij het overlijden van de schenker geen verrekening of te-

ruggave van de laatste betaalde termijn of een gedeelte daarvan kunnen worden gevor-

derd. 

De jaarlijkse schenking wordt verrekend met de jaarlijkse aflossing van de lening en leidt 

in de komende jaren niet tot een inkomende of uitgaande geldstroom. De resterende le- 

fling  bedraagt  ultimo 2015 € 5.334,  

Werknemers 

Gedurende het jaar 2015 waren o werknemers in dienst op basis van een volledig dienst- 

verband (2014: o). 

Hiervan waren o werknemers werkzaam buiten Nederland (2014: o). 

Ik
Pricewaterhousecoopers 

Accoonroish NV 

WC identificatiedwieinden 
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8 Verschillenanalyse begroting - realisatie 

realisatie realisatie begroot verschil t.o.v. 
in% 

2014 2015 2015 begroting 2015 

BATEN 

Baten uit eigen fondsenwerving  

Healthy Ageing 

Energy 

Sustainable  society 

Overig 

Baten uit eigen fondsenwerving 

Overige baten 

TOTAALBATEN 

LASTEN 

Besteed aan doelstellingen  

Healthy Ageing 

Energy 

Sustainable  society 

Overige doelstellingen 

TOTAALLASTEN 

RESULTAAT 

421.142 203.814 300.000 -96.186 -470"0 

105.217 103.125 100.000 3.125 3% 

86.478 234.428 200.000 34.428 15% 

454.796 348.139 200.000 148.139 43% 

1.067.633 889.o5 800.000 89.505 10% 

10.000 

1.077.633 889.505 800.000 89.505 i0% 

524.670 382.798 300.000 82.798 22% 

69.700 129.107 100.000 29.107 230/0 

295.928 169.126 200.000 -30.874 -18% 

276.495 161.528 200.000 -38.472 -240/0 

1.166.793 842.559 800.00o 42.559 5% 

-89.160 46.945 0 46.945 100%  

Toelichting 

Eerder is al gememoreerd dat de geworven fondsen voor a00% worden doorgezet naar 

de projecten waarvoor zij geworven zijn. Ook is gesteld (pagina g) dat c 1.450.000 recht-

streeks naar faculteiten is gegaan. Verder is bekend dat de apparaatskosten van het 

Ubbo Emmius Fonds nihil zijn, omdat de Rijksuniversiteit Groningen deze voor haar reke-

ning neemt. 

De begroting is - na overleg met het Bureau van de Universiteit - opgesteld in september 

2014 en gebaseerd op een raming van de inkomsten en bestedingen. De begroting is te 

zien als een pro forma begroting. Dat maakt een zinvolle vergelijking tussen realisatie en 

begroting lastig. Ten opzichte van de begroting zijn zowel de baten als de lasten hoger. 

Verder kunnen de lasten op enig moment hoger zijn dan de begroting omdat het mo-

ment van de bestedingen afwijkt van het moment van de toezeggingen. Dit kan tot grote 

fluctuaties in het resultaat leiden. 

mh Pricc'a(crl1uuSCCoopers 

Uited voor 
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9  Ratio's besteding - lasten van de fondsenwerving 

De kosten van de fondsenwerving worden gedragen door de Rijksuniversiteit Groningen 

en komen daardoor nietten laste van het Ubbo Emmius Fonds. Omdat de lasten nihil zijn 

leveren de ratio's geen zinvolle resultaten op. 

De ratio (bestede middelen aan doelstellingen)! (totaal van de lasten)* 100%: 

€ 842.559 1€ 842.559 = i00% 

De ratio (kosten eigen fondsenwerving)/(baten uit eigen fondsenwerving) * i00% = 

€ 0/ € 889.505 = 0% 

mh Priccvau~rIiouscCoopers 
AoowNV. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de directie van Stichting Ubbo Emmius Fonds 

Verklaring over de jaarrekening 2015 

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft dein dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Ubbo Emmius Fonds op 31 december 2015 en van 
het resultaat over 2015 in overeenstemming met Richtlijn 650 'Fondsenwervende instellingen' van de 
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving  (RI  650). 

l'Vut toe /iebheii gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Ubbo Emmius Fonds te 
Groningen ('de stichting') gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2015; 
• de staat van baten en lasten over 2015; en 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en overige toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is 
RJ 650. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Ubbo Emmius Fonds zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  

Ref.: e0391338 

PricewaterhouseCoopers Accountants N. V., Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen,  Postbus  806o, 
9702 KB Groningen 
T: 088 792 0050, F: 0887929424, www.pwc.n! 

'PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 341 80285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers  Advisory  N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers  Compliance  Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,  
Actuarial  &  Insurance  Services B.V. )KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. )KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op ww.v.pwc.nl  treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 
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Verantwoordelijkheden van de directie 
De directie is verantwoordelijk voor: 
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 650; 

en voor 
• een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet de 
directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuiteitsveronderstelling, tenzij de directie het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantivoordc!ijkheicl voor de controle van de jcicirrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel 
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Mededeling betreffende het bestuursvers lag 
Wij hebben het bestuursverslag gelezen teneinde van materieel belang zijnde inconsistenties, indien 
aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te onderkennen. Op basis van het doorlezen van het 
bestuursverslag vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
verenigbaar is met de informatie in de jaarrekening en dat het bestuursverslag alle informatie bevat 
die vereist is volgens PJ 650. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd op 
de informatie in het bestuursverslag. 

Groningen, 22 november 2016 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door A.L. Koops-Aukes RA 

Stichting  Ubbo Emmius Fonds - Ref.: e0391338  
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2015 

van? Stichting Ubbo Eininis Fonds 

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverkiaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De veicnitwoorcle!jkheÏcii van de (1ccotnht(flt voor de eontrole von de 
Jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om 
een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als 
gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: 
• Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuIteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar 
continuiteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de directie onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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3.3. Resultaatsbestemming 

11.1 Statutaire resultaatsbestemming 

Artikel 3, ie lid van de statuten van het Ubbo Emmius Fonds (laatst gewijzigd op 14 de-

cember 2011) geeft aan hoe het vermogen van het Ubbo Emmius Fonds wordt gevormd. 

3. Het vermogen van het Ubbo Emmius Fonds wordt gevormd door: 

a. Donaties, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen worden met dien ver-

stande dat: 

• Een nalatenschap uitsluitend kan worden aanvaard onder het voorrecht 

van boedelbeschrijving; 

• Specifieke bestemmingen van subsidies, giften, periodieke schenkingen, le-

gaten en hetgeen door derfstelling wordt verkregen, worden gerespecteerd, 

waarbij substantiële bedragen de mogelijkheid bestaat tot het creëren van 

een fonds op naam"; 

b. Opbrengsten uit fondsenwerving; 

c. Opbrengsten uit de samenwerking met andere rechtspersonen,- 

d. Uitgfte van participaties en leningen met een specfiek karakter; 

e. Alle andere baten. 

Het resultaat wordt ten gunste dan wel ten laste van het vermogen gebracht, in overeen-

stemming met de richtlijnen voor de jaarverslag legging. 

11.2 Bestemming resultaat 

Het resultaat over 2015 bedraagt € 46.946, =. Dit resultaat is als volgt verdeeld: 

2015 2014 

Resultaatsbestemming € € 

- continuïteitsreserve -111.246 2.221 

- bestemmingsreserve -176.185 -33.776 

- bestemmingsfondsen 334.377 -57.605 

Totaal 46.946 -89.160 

PriccrvaterhcuseCoopars 
Accou,r rants N.V. 

WC identificariedoeleinden  
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