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1. Algemeen 
  
1.1. Doel 
De Stichting Groninger Universiteitsfonds (GUF) stelt zich ten doel de bevordering van de 
studie aan de Rijksuniversiteit te Groningen en voorts van al datgene, wat tot de bloei van die 
universiteit kan strekken, onder meer door:  

 het geven van financiële steun voor buitenlandse studiereizen en het houden van 
voordrachten op internationale wetenschappelijke congressen door gevorderde 
studenten;  

 het verlenen van financiële steun ten behoeve van de organisatie van (inter)nationale 
wetenschappelijke congressen en voordrachten aan de Rijksuniversiteit Groningen;  

 het subsidiëren van excursies door studenten, gericht op en in het belang van hun 
studie, en van culturele en sportieve activiteiten van studenten in verenigingsverband;  

 het geven van financiële steun aan tentoonstellingen en wetenschappelijke publicaties 
die van belang zijn voor de Rijksuniversiteit Groningen;  

 het vestigen van bijzondere leerstoelen.  
 

1.2. Aanmelding als donateur 
Het GUF kent gewone donateurs, studentdonateurs en donateurs voor het leven.  

 Gewone donateurs dragen ten minste €25 per jaar bij.  

 Donateurs voor het leven doneren eenmalig een bedrag van ten minste €1500.  

 Studentdonateurs zijn studenten, ingeschreven aan de Rijksuniversiteit Groningen, die 
€ 5 of meer per jaar bijdragen.  

 
Aanmelding online: Op de website van het GUF onder het menu ‘Ik wil donateur worden’ 
kunt u zich online aanmelden of een betalingsformulier downloaden. Daarmee kunt u het 
GUF machtigen het door u aangegeven donatiebedrag jaarlijks van uw rekening af te 
schrijven. De minimale donatie is €25 per jaar.  
U kunt zich ook als donateur aanmelden door de donatie over te maken (met vermelding van 
adresgegevens) naar Stichting Groninger Universiteitsfonds te Groningen, 
bankrekening NL87 INGB 0000873200. 
 
1.3. Schenkingen 
Erfstellingen en legaten  
Vrienden van de Groninger Universiteit die het GUF bij testamentaire beschikking wensen te 
begunstigen, kunnen de erfstelling of het legaat stellen op naam van ‘Stichting Groninger 
Universiteitsfonds te Groningen’.  

 
1.4. ANBI 
Het GUF is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Dit houdt in dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te 
betalen over erfenissen en schenkingen die de stichting ontvangt in het kader van het 
algemeen belang. Daarnaast zijn er fiscale faciliteiten voor de Overdrachtsbelasting in 
verband met schenkingen van onroerende zaken. Door de fiscale vrijstelling kan de schenking 
geheel ten goede komen aan de doelstellingen van het GUF. RSIN/ fiscaal nummer 
802654629. 
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1.5. Bestuur 
prof. dr. L.F.M.H. de Leij    voorzitter  
prof. dr. F.M. Haaijer - Ruskamp   secretaris  
dr. A. Plantinga     penningmeester 
prof. dr. J.T.M. Elzenga 
prof. dr. D.J. Wolffram 
prof. dr. H.K. Elzinga 

 
1.5.1. Administratie, data, website 
mw. Y.M. van Katwijck    guf@rug.nl 
 
1.5.2. Financiële administratie 
mw. N. Meijer - van der Kooi fc   penningmeester.guf@rug.nl 

 
1.5.3. GUF/Gratama Stichting 
prof. dr. D.J. Wolffram, adviseur/coördinator guf@rug.nl 

 
1.5.4. GUF/WETEX 
prof. dr. J.T.M. Elzenga, portefeuillebeheerder guf@rug.nl 

 
1.5.5. Correspondentieadres 
Stichting Groninger Universiteitsfonds   guf@rug.nl 
Postbus 559  
9700 AN Groningen      www.rug.nl/guf 
 
1.6. Raad van Toezicht 
prof. dr. J. de Vries voorzitter 
prof. dr. E. Sterken rector magnificus - tot 1 september 2019 
prof. dr. C. Wijmenga rector magnificus - vanaf 1 september 2019 
prof. dr. H.W.G.M. Boddeke 
prof. mr. dr. J. Borgesius 
mr. K. Bunk (tot juli 2019) 
mr. E.T. Brill - Meijer 
prof. dr. J.J.H. Dekker 
prof. dr. H. Van Ees 
prof. dr. L.W. Gormley  
dr. J.C. Hoekstra  
prof. dr. B.P. Kooi (tot juli 2019) 
prof. dr. L. Nauta (vanaf juli 2019) 
mw. A. van Langen (tot juli 2019) 
prof. dr. W.J. Quax 
prof. dr. D. Strijker 
prof. dr. C.K.M von Stuckrad 
prof. dr. ir. P.M.G. van Veen - Dirks 
prof. dr. G.C. Wakker  
drs. S. Lohman (vanaf juli 2019) 
rector van het GSC ‘Vindicat Atque Polit’  
praeses van de RKSV ‘Albertus Magnus’  
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1.7. Samenstelling Raad van Toezicht en Bestuur op 31-12-2019  
 (met jaar van eventueel aftreden) 

 
1.7.1. Raad van Toezicht  
de Voorzitter van het College van Bestuur prof. dr. J. de Vries  
de Rector Magnificus - vanaf 1 september 2019 prof. dr. C. Wijmenga  
 
1.7.2. Aangewezen door de faculteiten  
Faculteit Economische- en Bedrijfswetenschappen prof. dr. P. van Veen-Dirks 2022 
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen prof. dr. M.P.C. van der Werf 2022 
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap prof. dr. C.K.M. von Stuckrad 2019 
Faculteit der Letteren prof. dr. G.C. Wakker 2023 
Faculteit Medische Wetenschappen prof. dr. H.W.G.M. Boddeke 2020 
Faculteit Rechtsgeleerdheid prof. dr. L.W. Gormley 2020 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen prof. dr. D. Strijker 2020 
Faculty of Science & Engineering prof. dr.W.J. Quax 2020 
Faculteit Wijsbegeerte prof. dr. L. Nauta 2023 
University College Groningen prof. dr. H. van Ees 2020 

 
1.7.3. Hoofden van Besturen der algemene Studentenverenigingen  
Studentenverenigingen die tenminste 100 betalende leden hebben en tenminste € 5 per 
betalend lid aan het GUF afdragen zijn gerechtigd hun voorzitter als stemgerechtigd raadslid 
naar de Raad van Toezicht af te vaardigen. 
 
de Rector van het GSC ‘Vindicat Atque Polit’  C.A. Wefers Bettink 
de Praeses van de RKSV ‘Albertus Magnus’  J. van der Weg 

 
1.7.4. Aangewezen door de Raad van Toezicht uit de donateurs  
dr. J.C. Hoekstra 2021 
prof. dr. mr. J. Borgesius 2021 
mr. E.T. Brill - Meijer 2023 
drs S. Lohman 2023 

 
1.7.5. Bestuur 
prof. dr. L.F.M.H. de Leij  2022 
prof. dr. F.M. Haaijer - Ruskamp 2022 
dr. A. Plantinga 2022 
prof. dr. D.J. Wolffram 2023 
prof. dr. J.T.M. Elzenga 2023 
prof. dr. H.K. Elzinga 2023 
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2. Bestuursverslag 
 
2.1. Bestuurs- en Raad van Toezicht vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 2019 op 16 januari, 27 maart, 18 juni en 

30 september. 

 
De Raad van Toezicht kwam bijeen op 19 juni 2019. De Raad hechtte zijn goedkeuring aan 
het jaarverslag en de jaarrekening van het GUF over het jaar 2018.  
 

2.2. Subsidiebeleid 
Het besteedbare subsidiebedrag voor 2019 werd vastgesteld op € 320.000 inclusief de kosten 
voor infrastructurele ondersteuning (administratie, secretariaat, bankkosten). 
De bedragen van de reissubsidies zijn in 2019 verhoogd. De subsidies voor excellente 
studenten zijn in 2019 maximaal € 1200. De gewone subsidies binnen Europa zijn maximaal 
€ 400, buiten Europa € 500. 
 
2.2.1. Gewone subsidies 
Aan gewone subsidies (buitenlandse stages studenten) werd € 80.450 toegekend. Daarnaast 
werd er een bedrag van € 32.807 toegekend voor de organisatie van congressen en de 
organisatie van studentengroepsreizen. 

 
2.2.2. Excellente studenten 
58 studenten ontvingen een beurs voor een buitenlandse stage op grond van excellente 
studieprestaties; het totaal toegezegde bedrag bedraagt € 67.134. 
 
In het verslagjaar 2019 ontvingen de volgende excellente studenten een beurs voor een 
eveneens aangegeven buitenlandse stage:  
 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

R.B.H. Bossink Lund, Zweden 
 
Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen 

P.D. van Rees New York, USA 

N.F. van der Zee Lombok, Indonesië 
 

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 

M.J. Bekius Jakarta, Indonesië 

B. Martens Koeweit stad, Koeweit 
 
Faculteit der letteren 

C. Miralles Vila Deusto, Spanje 

S. Kiss Warschau, Polen 

P.A. Cuperus Moskou, Rusland 

T. Delwiche Boston, MA, USA 

V. Scholz Frankfurt, Duitsland 

T. Freire Offrede Madrid, Spanje 
 
Faculteit Medische Wetenschappen 

A.S.J. Kamphuis Paramaribo, Suriname 

H. Schermann Berekum, Ghana 
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A.K. van Veen Mulanje, Malawi 

S.M. Bax Mutolere, Oeganda 

M.S. van Ginkel Mukono, Oeganda 

C.L.A. Pladet Paramaribo, Suriname 

N.M. Jager Oslo, Noorwegen 

G. van der Kamp Oranjestad, Aruba 

D. van der Horst Aarhus, Denemarken 

A.C. Veldsink New haven, USA 

L. Andrade Ruiz Baltimore, USA 

S. Neppelenbroek Berlijn, Duitsland 

E.C. van der Slikke Coimbra, Portugal 

V.E. Brink Mukono, Oeganda 

L.S. van Rietschoten Agago, Ghana 

A. van den Merkhof Adelaide, Australië 

I.M. Atzeni Paramaribo, Suriname 
 
Faculteit Rechtsgeleerdheid 

S.M. Hoffmann Wenen, Oostenrijk 

T. Mulder Baltimore, USA 
 
Faculty of Science & Engineering 

A.H.J. Jaarsma Uppsala, Zweden 

E.M.D. Paulus Sandgerdi, IJsland 

M.J. Tadema Barcelona, Spanje 

B. Brouwer Barcelona, Spanje 

K.I.J. Bijlsma Boulder, USA 

F.J.D. Speelman Spitsbergen, Noorwegen 

F. Schlichta Frankrijk 

N. Majerníková Bordeaux, France 

D.V. Bunt Gent, België 

S.R. Rajan Villarica, Chili 

Z. Li Pucon, Chili 

C.A. Diaconu Munich, Germany 

L.R. Haaksma Isla Navarino, Chili 

A. Dellink Barcelona, Spanje 

F. de Beer Cambridge, Verenigd Koninkrijk 

V.I. Stenvers Washington DC, USA 

A.P. van Wijngaarden Melbourne, Australië 

D. de Jong Glasgow, Verenigd Koninkrijk 

L. Redaelli Massachusetts, USA 

K.J. Meijer Willemstad, Curaçao 

M.F. den Haan Willemstad, Curaçao 

F.C. Roig Kuhn Michigan, USA 

N.F. Peen California, USA 

J.M. Riederer Mornington, Australie 
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M.P. Bokern Newcastle, Australie 

N. Dreijer Auckland, New Zealand 
 
Faculteit Wijsbegeerte 

W. Wiersma New York, USA 

E.M. Oostland Toronto, Canada 

 
2.2.2.1. Verslag van Frigg Speelman (FSE - Noorwegen) 
Met een financiële bijdrage van het Groninger Universiteitsfonds heb ik in de zomer van 2019 
mijn onderzoeksproject voor de mastertrack Evolutionary Biology, het top-programma van 
de master Ecology & Evolution (Faculty of Science and Engineering/FSE). In de periode van 
mid-juni tot mid-augustus heb ik het vluchtgedrag van de brandgans (Branta leucopsis) 
bestudeerd nabij de dorpen Ny-Ålesund en Longyearbyen op Spitsbergen, Noorwegen. In 
deze prachtige en uitdagende omgeving heb ik goed het gedrag van deze soort kunnen 
bestuderen en gekeken naar de effecten van agressie bij brandganzen in reactie op menselijke 
verstoring. Zo viel er op dat er grote variatie is tussen individuen en dat deze variatie effect 
heeft op hun broedsucces. Dit is een goed systeem om diergedrag in reactie op verstoring 
door mensen in een evolutionaire context te plaatsen.  

Deze ervaring had een enorm contrast met eerder onderzoek 
wat ik gedaan had in Nederland. Spitsbergen is een unieke 
omgeving met een interessant ecosysteem en een uitdagende 
manier van leven. Mijn onderzoeksgebied lag in een fjord met 
uitzicht op de nabijgelegen gletsjers, en af en toe wandelde er 
een ijsbeer op het eiland waar de brandganzen zich 
verschansten van andere predatoren. Dit was een zeer 
leerzame reis waarbij ik een grote waardevolle dataset heb 
kunnen verzamelen in een unieke omgeving. Door deze 

ervaring voel ik mij nog meer aangetrokken om onderzoek te doen binnen het Arctisch gebied 
en verder te gaan met onderzoek naar effecten van de mens op organismen vanaf een 
evolutionair perspectief. Ik wil het Groninger Universiteitsfonds graag danken voor mede 
mogelijk maken van dit onderzoeksproject. 
 

2.3. Gratama Stichting 
De Gratama Stichting is een in 1925 opgericht familiefonds dat projecten op het gebied van 
wetenschap en onderwijs met een maatschappelijke relevantie ondersteunt en stimuleert. 
Het fonds stelt eenmaal per jaar een bedrag van ca. € 75.000 beschikbaar ten behoeve van 
kleinschalige onderwijs- en onderzoekprojecten van medewerkers van de Rijksuniversiteit 
Groningen en de Universiteit Leiden. De besturen van beide universiteitsfondsen adviseren 
het bestuur van de Gratama Stichting bij de selectie van de te honoreren projecten uit de 
ingediende aanvragen.  
 
De volgende 5 projecten werden in 2019 gehonoreerd, voor een totaalbedrag van € 79.429: 
 
Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen 
Rozemarijn van der Ploeg, Kijken door de ogen van kinderen: pestgedrag beter begrijpen. 
€ 12.263 
 
Faculteit der Letteren 
Anja Schüppert, Engelstalige hoorcolleges voor iedereen? Een experimenteel onderzoek naar 
het effect van onderwijstaal op het studiesucces van eerstejaarsstudenten. € 24.250 
 
Mara van der Ploeg, Oud geleerd, oud gedaan - het leren van een taal op oudere leeftijd. 
€ 12.850 
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Mw S.A. Sprenger, Jong geleerd is oud gedaan? Maak dat de kat wijs! Uitbreiding van een 
groot publieksonderzoek naar het leren van Nederlandse uitdrukkingen. € 10.066 
 
Faculteit Medische Wetenschappen 
Mw C.C. van Diemen, Ontwikkeling van een niet-invasieve test als alternatief voor 
vruchtwaterpuncties en vlokkentest ten behoeve van genetische diagnostiek tijdens de 
zwangerschap. € 20.000 

 
2.4. GUF Projecten 2019 
Ook het GUF subsidieert kleinschalige projecten, met dezelfde subsidie voorwaarden als die 
van de Gratama Stichting. Het GUF bestuur selecteert de onderzoeksvoorstellen uit de 
aanvragen voor de Gratama Stichting. In 2019 was dat, voor een totaal van € 24.000, het 
volgende project: 
 
Faculteit Medische Wetenschappen 
Federica Sicca, The ups and downs of influenza-specific immunity during life. € 24.000 
 
Een korte beschrijving van de projecten is te vinden op de GUF-webpagina. 

 
2.5. Fondsen op naam 
 
2.5.1. Stichting WETEX 
De Stichting WETEX (Stichting Fonds voor Wetenschappelijk en Technische Exposities) 
werd opgericht in 1986 onder auspiciën van de Stichting Groninger Universiteitsfonds (GUF) 
en het Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen (KNG). De Stichting had ten doel 
te bevorderen dat de historische en hedendaagse ontwikkelingen op wetenschappelijk en 
technologisch gebied, in het bijzonder in relatie tot onderzoek en onderwijs aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, toegankelijk worden gemaakt voor een breed publiek door 
middel van exposities en andere educatieve manifestaties. De Stichting WETEX verstrekte tot 
dat doel subsidies.  
De oprichters Koninklijk Natuurkundig Genootschap (KNG), het GUF en het College van 
Bestuur hebben in 2008 besloten de Stichting WETEX op te laten gaan in het GUF. De 
doelstellingen van WETEX worden gehandhaafd binnen de doelstellingen van het GUF.  
Prof. dr. J.T.M. Elzenga beheert in het GUF-bestuur de WETEX-portefeuille. 
 
Uit de WETEX-middelen werd in 2019 € 3750 uitgekeerd aan projecten die pasten binnen de 
doelstellingen van de oorspronkelijke doelstellingen van de Stichting WETEX.  
 
GTD Bernoulli, Gronings Technologen Dispuut 
Symposium 2019 ‘Transition to a renewable hydrogen economy’: € 750 
 
Prof. dr M.B. Wieling, bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur 
Lowlands Science 2019: € 1.000 
 
Dr Saskia Peels,Assistant Professor of Greek Linguistics 
Pulicatie boek ‘Achterhaalde waarheid? - Zin en onzin van spreekwoorden’: € 1.000 
 
Janine de Zeeuw, PhD/LC Coordinator Global Health 
Dutch Global Health Filmfestival Groningen: € 1.000 
 
2.5.2. Boerma-Kooy fonds 
Het GUF beheert de gelden van het Boerma-Kooy Fonds. Het fonds heeft ten doel steun te 
verlenen aan afstammelingen van: 
1. Dr. Herman Rudolf Boerma, overleden te Bedum 1881 en diens echtgenote mevrouw 

Lutgerdina Schleurtsholts, overleden te Groningen 1913. 
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2. Dr. Klaas Kooy, overleden te Groningen in 1933 en diens beide echtgenoten mevrouw 
Jansje Engelbertha Kappers, overleden te Groningen 1884 en mevrouw Johanne 
Antoinetta Elisabeth Hesse, overleden te Groningen in 1915 

die zijn ingeschreven als student aan de Rijksuniversiteit Groningen of aan deze universiteit 
zijn afgestudeerd. 
De steun bestaat uit betaling van collegegelden en een jaarlijkse uitkering van € 3500 tot het 
einde van de studietijd, met een maximum van de duur van het wettelijk toegekende recht op 
studiefinanciering. Daarnaast kan ondersteuning gevraagd worden voor het publiceren van 
een dissertatie. Studenten, die menen recht te hebben op deze uitkering dienen een bewijs 
van afstamming aan het GUF te overleggen.  
In het verslagjaar 2019 werd tweemaal een beroep gedaan op het fonds. 

 
2.6. Prijzen 
 
2.6.1. GUF-100 prijzen  
Deze prijzen voor zeer excellente studenten werden voor het eerst uitgereikt ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van het GUF in 1993 en daarna om de vijf jaar, bij lustrumvieringen 
van de Rijksuniversiteit Groningen. Met ingang van 2010 worden de GUF-100 prijzen 
jaarlijks uitgereikt. Sinds 2017 geldt een gewijzigde procedure, waarbij een meer actieve 
inbreng van studenten wordt nagestreefd. Studenten kunnen genomineerd worden door 
medestudenten en door de staf. Tevens kunnen zij zichzelf nomineren.  
Uit de aanmeldingen worden drie studenten per faculteit geselecteerd door een facultaire 
commissie, waarin tenminste één student-lid zit. Na akkoord door het faculteitsbestuur volgt 
de selectie van één kandidaat per faculteit door het GUF-bestuur op basis van CV, 
motivatiebrief en persoonlijke presentatie.  
 
De prijsuitreiking vond plaats tijdens de Zomerceremonie op 5 juli 2019. De winnaars van de 
GUF-100 prijs ontvingen € 2500 uit handen van prof. dr. Lou de Leij, voorzitter van het 
bestuur van het GUF. De kosten worden in gelijke mate gedragen door het GUF en de 
Rijksuniversiteit Groningen. 

 
2.6.1.1. Winnaars GUF-100 prijzen 2019 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde   Erwin Karsten 
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen  Fabian Hobbie 
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Jorrit Haarman 
Faculteit der Letteren      Lisanne de Jong 
Faculteit Medische Wetenschappen    Nadine van Merode 
Faculteit Rechtsgeleerdheid     Joachim Bekkering 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen   Marion Plegt 
Faculty of Science & Engineering    Maike Meier 
Faculteit Wijsbegeerte     Lonneke Oostland 
University College      Merle Jurgens 
Campus Fryslân      Leander van der Wal 
 
2.6.2. Gratama Wetenschapsprijs 
De Gratama Stichting heeft met ingang van 2011 een bedrag van € 25.000 beschikbaar 
gesteld voor een tweejaarlijks toe te kennen ‘Gratama Wetenschapsprijs’ voor de 
Universiteiten van Leiden en Groningen. De prijs wordt bij toerbeurt door Groningen en 
Leiden toegekend aan een jonge, excellente en veelbelovende wetenschapper.  
In 2019 wordt de prijs aan de universiteit van Leiden uitgereikt. 

 
2.6.3. Ubbo Emmius penning 
De Ubbo Emmius penning werd in 1964 door het GUF ingesteld ter gelegenheid van het 350-
jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen. Er bestaan twee versies van de penning: een 
voor wetenschappelijke verdiensten en een voor maatschappelijke verdiensten. Beide 
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penningen worden eens in de vijf jaar uitgereikt. In 2019 heeft de voorzitter van de Raad van 
Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen bij het lustrum van de universiteit de 
wetenschappelijke prijs uitgereikt aan prof. Dr. Michel P. Wedel voor zijn wetenschappelijke 
verdienste op het gebied van het marketing onderzoek. 
De laatste maatschappelijke penning is in 2018 bij het lustrum van het GUF uitgereikt aan 
mw. Annemarie Heite voor haar inzet in het Groninger gasdossier. Bij de uitreiking van de 
prijs is een symposium georganiseerd. In het verslagjaar 2019 is hiervan een boek 
uitgekomen, dat aan alle leden van de Raad van Toezicht, alle donateurs en aan alle actieve 
hoogleraren aan de Rijksuniversiteit Groningen is toegestuurd. 
 
2.6.4. Mallinckroth prijs 
Bij de Stichting Groninger Universiteitsfonds is in 1925 het Willem Mallinckrodtfonds 
gesticht, genoemd naar de oud-hoogleraar prof. dr. W. Mallinckrodt, belast met het 
onderwijs in de dogmatiek, de geschiedenis der Nederlandse Hervormde Kerk en het 
kerkrecht aan de Groningse universiteit van 1902 tot 1915. Telkens na een periode van 10 jaar 
wordt uit dit fonds een prijs van € 500 toegekend aan de schrijver van het beste, aan een 
openbare universiteit in Nederland verdedigd theologisch proefschrift, zulks ter beoordeling 
van de hoogleraren van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Het 
Willem Mallinckrothfonds is opgegaan in het GUF. De laatste Mallinckroth prijs is uitgereikt 
in 2015 aan dr. F. Stock. In 2017 is een geactualiseerde toekenningsprocedure met het 
bestuur van de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap afgesproken waarbij 
het GUF-bestuur actief betrokken wordt. 
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2.7. Bijzondere Leerstoelen 
Het GUF stelt bijzondere leerstoelen in. Bijzondere leerstoelen zijn leerstoelen die aan een 
universiteit ingesteld kunnen worden door rechtspersonen anders dan de universiteit zelf.  
Het GUF-bestuur hanteert voor het instellen en de benoeming criteria in overeenstemming 
met het algemeen geldende beleid van de Rijksuniversiteit Groningen. Het GUF heeft niet als 
doel zelf leerstoelen te financieren.  
 
In het verslagjaar 2019 waren 15 bijzondere hoogleraren vanwege het GUF bij de 
Rijksuniversiteit Groningen aangesteld. 
 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
dr. H.J. ter Bogt, Overheidsmanagement 
dr. L. Schoonbeek, Toegepaste Speltheorie 
 
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 
dr. M.E. Kalverboer, Kind (Ortho)pedagogiek en Kinder- en Vreemdelingenrechten 
 
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 
dr. J.T.A.G.M. van Ruiten, Receptiegeschiedenis van de Bijbel 
 
Faculteit der Letteren 
dr. G.J. de Langen, Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap 
dr. J. de Jong, Europees-Oost-Aziatische betrekkingen i.h.b. aangaande Japan 
dr. J. Wiers, Beleidsontwikkelingen van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen 
dr. R. Wagenaar, Geschiedenis en politiek van het hoger onderwijs 
 
Faculteit Medische Wetenschappen 
dr. A.J. Smit, Interne Geneeskunde i.h.b. de non-invasieve beoordeling en risico-inschatting 
van bloedvataandoeningen 
dr. A. Shapiro, Professionalism and Peer Support 
 
Faculteit Rechtsgeleerdheid 
mr. G.A. van der Veen, Milieurecht 
mr. dr. S. Struijk, Penologie en Penitentiair Recht 
mr. dr. V.H. Glerum, Internationaal en Europees Strafrecht 
 
Faculty of Science and Engineering 
dr. A. Pellegrino, Experimentele Subatomaire Fysica i.h.b. Flavorfysica 
 
Faculteit Wijsbegeerte 
dr. B.P. Kooi, Logica en Argumentatietheorie 
 

2.8. Voortgang voorgenomen samenwerking met Stichting Ubbo 
Emmius Fonds 

In haar jaarvergadering 2019 heeft de RvT haar goedkeuring gehecht aan het voornemen van 
het GUF-bestuur om een verdere samenwerking met het Ubbo Emmius Fonds (UEF) te 
verkennen. Vanuit het GUF is een aantal besprekingen gevoerd door de voorzitter (Prof. dr. 
Lou de Leij) en prof. dr. Catrinus Jepma met, vanuit het UEF, achtereenvolgend mr. 
Gerbrand Visser, mr. Louise ter Kuile en de heer Remco Kouwenhoven (allen als directeur 
UEF) en de heer dr. Roelof Joosten (vicevoorzitter bestuur UEF). Uitgangspunt is dat ieder 
fonds weliswaar zijn eigen doelgroep, governance en werkwijze heeft, maar dat beide fondsen 
als gezamenlijk doel het helpen bevorderen van de doelstellingen van de Rijksuniversiteit 
Groningen hebben en dat samenwerken synergie kan opleveren. Vanuit de drie mogelijke 
opties (‘doorgaan als los van elkaar opererende organisaties’, ‘samenwerken waar mogelijk en 
profijtelijk’ of ‘fuseren’) is in eerste instantie optie 2 (‘samenwerken’) gekozen als te 
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exploreren doel. Daarnaast heeft het GUF tot nu toe, in tegenstelling tot het UEF, maar 
weinig gebruik kunnen maken van de ondersteuning door het bureau van de universiteit 
(afdeling Alumnirelaties en Fondswerving). Dit laatste zou zeker verbeterd kunnen worden 
en zal bij de besprekingen meegenomen worden. Een eerste aanzet is hierbij overigens al 
gegeven door de ondersteuning die geboden wordt bij de crowd funding acties voor GUF-
reisbeurzen voor studenten. Vanwege de vele veranderingen in het bestuur van het UEF is de 
verdere planvorming en implementatie helaas minder snel verlopen dan gewenst. 
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3. Toestand van het Fonds 
 
Resultaat 
De stand van het vermogen over de diverse fondsen, alsmede de balans en de staat van baten en 
lasten per 31 december 2019, is opgenomen in de hierna gegeven overzichten. 
 
Samenstelling van het vermogen op 31 december 2019 

 

Verkorte jaarrekening 
 
Balans per 31 december 2019 
De balans na verwerking van het resultaat is als volgt (bedragen in Euro’s): 
 

 Activa 31-12-2019  31-12-2018 
1 Materiële vaste activa    
   Landerijen 22.666  22.666 
     
2 Beleggingen    
   Obligaties 

  Aandelen beleggingsfondsen 
  Aandelen individueel 
  Totaal 

1.776.455 
6.029.490 
1.367.219 

9.173.164 

 1.456.836 
4.926.360 
1.357.046 

7.740.242 
     
     
3 Vlottende activa    
   Vorderingen 16.500  53.356 
   Liquide middelen 109.854  60.366 
     
 Totaal activa 9.322.184  7.876.630 
     
     
 Passiva 31-12-2019  31-12-2018 
4 Stichtingsvermogen    
   Reserves en fondsen 9.170.707  7.717.760 
     
5 Kortlopende schulden    
   Overige schulden en overlopende passiva 151.477  158.870 
     
 Totaal passiva 9.322.184  7.876.630 
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Staat van baten en lasten over 2019 
    
 2019   2018  
    
Baten    

6. Donaties 12.024  23.943 

7. Opbrengst beleggingen 1.743.835  -322.565 

8. Rente, provisie en diversen 34  27 

9. Exploitatie landerijen 1.175  1.419 

10. Auteursrechten 742  447 

Totaal baten 1.757.810  (296.729) 

 
Lasten 

   

11. Bureau- en overige kosten 45.313  40.568 

12. Subsidies en donaties 252.081  263.859 

13. Belastingen 7.740   

Totaal lasten 304.863  304.427 

    

Resultaat 1.452.947  (601.156) 
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