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1. Algemeen 
  
1.1. Doel 
De Stichting Groninger Universiteitsfonds (GUF) is ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 41009085 en stelt zich ten doel de bevordering van de studie aan de 
Rijksuniversiteit te Groningen (RUG) 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 RUG;  

 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 RUG;  

 het vestigen van bijzondere leerstoelen.  
 

1.2. Donateurs 
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 €1.500.  

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

 
Op de website van het GUF onder het menu ‘Ik wil donateur worden’ kan men zich online 
aanmelden of een betalingsformulier downloaden. Hiermee wordt het GUF gemachtigd het 
aangegeven donatiebedrag jaarlijks af te schrijven. De minimale donatie is €25 per jaar.  
Men kan zich ook als donateur kenbaar maken door een donatie over te maken (met 
vermelding van adresgegevens) naar Stichting Groninger Universiteitsfonds te Groningen, 
bankrekening NL87 INGB 0000873200. 
Vanuit de donateurs worden vijf personen benoemd in de Raad van Toezicht (RvT) van de 
stichting. 

 
1.3. Schenkingen 
Erfstellingen en legaten  
Vrienden van de RUG 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, ondersteuning en portefeuilleverdeling 
 
1.5.1. Bestuur  
Tussen haakjes staat het jaar van eventueel aftreden/herbenoemen aangegeven. 

prof. dr. L.F.M.H. de Leij voorzitter (2022) 

prof. dr. F.M. Haaijer - Ruskamp secretaris (2021) 

dr. A. Plantinga penningmeester (2022) 

prof. dr. J.T.M. Elzenga  (2023) 

prof. dr. D.J. Wolffram  (2023) 

prof. dr. H.K. Elzinga  (2023) 

prof.dr. C.J. Albers  (2024) 

 
1.5.2. Administratie, data, website 
mw. Y.M. van Katwijck; e-mailadres: guf@rug.nl 
De website van het GUF is onderdeel van de website van de RUG (te vinden onder alumni / 
steun onderwijs en onderzoek) en heeft als (verkorte) url: www.rug.nl/guf  

 
1.5.3. Financiële administratie 
mw. N. Meijer - van der Kooi (fc); e-mailadres: penningmeester.guf@rug.nl 

 
1.5.4. GUF/Gratama Stichting 
prof. dr. D.J. Wolffram, adviseur/coördinator; e-mailadres: guf@rug.nl 

 
1.5.5. GUF/WETEX 
prof. dr. J.T.M. Elzenga, portefeuillebeheerder; e-mailadres: guf@rug.nl 

 
1.5.6. Algemeen correspondentie- en e-mailadres 
Stichting Groninger Universiteitsfonds 
Postbus 559, 9700 AN Groningen 
Oude Boteringestraat 44, 9712 GL, Groningen 
e-mailadres: guf@rug.nl 

 
1.6. Raad van Toezicht (RvT) 
De voorzitter van het College van Bestuur, die als zodanig het voorzitterschap van de RvT 
bekleedt, en de Rector Magnificus van de RUG zijn qualitate qua (qq) lid van de RvT. 
Daarnaast vaardigt iedere faculteit van de RUG één hoogleraar of staflid af als lid, zijn er vijf 
leden afkomstig vanuit de donateurs van de stichting en zijn de algemene 
studentenverenigingen (bevattend tenminste 100 student-donateurs) van de RUG 
vertegenwoordigd door zowel de Rector van het GSC ‘Vindicat Atque Polit’ als de Praeses van 
de RKSV ‘Albertus Magnus’. 
 
De RvT wordt, conform de stand van zaken op 31-12-2020, uit de volgende personen 
gevormd. Het jaar van eventueel aftreden/herbenoemen is in de laatste kolom aangegeven: 
 

prof. dr. J. de Vries Voorzitter van het CvB  qq 

prof. dr. C. Wijmenga Rector Magnificus  qq 

prof. dr. P. van Veen-Dirks Namens de  
Faculteit Economische- en Bedrijfswetenschappen 

2022 

prof. dr. M.P.C. van der Werf Namens de  
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 

2022 

prof. dr. M. Popovic Namens de  
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 

2024 

prof. dr. G.C. Wakker Namens de Faculteit der Letteren  2023 

mailto:guf@rug.nl
http://www.rug.nl/guf
mailto:guf@rug.nl
mailto:guf@rug.nl
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prof. dr. G. Croiset Namens de Faculteit Medische Wetenschappen 2024 

prof. dr. J.B. Wezeman Namens de Faculteit Rechtsgeleerdheid  2024 

prof. dr. J.B. van Dijk Namens de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen 2024 

prof. dr. W.J. Quax Namens de Faculty of Science & Engineering 2024 

prof. dr. L. Nauta Namens de Faculteit Wijsbegeerte 2023 

dr. H. van Boven Namens de Faculteit University College Groningen 2024 

vacature Namens de Faculteit Campus Fryslân - 

dhr. W. Giesen  Rector van het GSC ‘Vindicat Atque Polit’ 2021 

mevr. E. Weekenstroo  Praeses van de RKSV ‘Albertus Magnus’ 2021 

dr. J.C. Hoekstra Namens de donateurs 2021 

prof. mr. dr. J. Borgesius Namens de donateurs 2023 

mr. E.T. Brill - Meijer Namens de donateurs 2023 

drs. S. Lohman Namens de donateurs 2023 

prof. dr. H.W. Frijlink Namens de donateurs 2024 

 
2. Bestuursverslag 
 
2.1. Bestuurs- en Raad van Toezicht vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar 2020 op 27 januari, 23 maart, 16 juni en 

22 september. 

 
De Raad van Toezicht kwam bijeen op 24 juni 2020. De Raad hechtte zijn goedkeuring aan 
het jaarverslag en de jaarrekening van het GUF over het jaar 2019.  
 

2.2. Actualisering statuten 
Op initiatief van het Bestuur zijn de statuten geactualiseerd. Aanleiding daartoe was ten 
eerste het opnemen van het Ben Feringa fonds als fonds op naam. Voor onderbrenging van 
dit fonds bij het GUF was groot enthousiasme bij de oprichters en ook de Raad van Toezicht 
ondersteunde dit initiatief van harte. De tweede reden was het veranderen van de 
kascommissie in een audit commissie. Daarnaast zijn de vigerende statuten nader bekeken en 
is een en ander naar het huidige tijd en beleid bijgesteld. In een schriftelijke procedure heeft 
de Raad van Toezicht het uiteindelijke voorstel geaccordeerd. Hierna is de inschrijving in de 
Kamer van Koophandel geactualiseerd, waarbij ook alle leden van de Raad van Toezicht 
persoonlijk zijn ingeschreven bij de KvK. 
 

2.3. Subsidiebeleid 
Het besteedbare subsidiebedrag voor 2020 werd vastgesteld op € 320.000 inclusief de 
kosten voor infrastructurele ondersteuning (administratie, secretariaat, bankkosten). 
De bedragen van de reissubsidies zijn in 2020 niet verhoogd. De subsidies voor excellente 
studenten zijn in 2020 maximaal € 1.200. De gewone subsidies binnen Europa zijn maximaal 
€ 400, buiten Europa € 500. 
Voor studenten die net niet aan de criteria voor subsidieverlening voldoen, is de mogelijkheid 
geopend om via crowdfunding toch de helft van bovenstaande bedragen te vergaren. Het 
GUF verdubbelt vervolgens het via crowdfunding verkregen bedrag. 

 
Aangepast beleid tijdens de corona crisis 
De coronacrisis heeft ertoe geleid dat veel (internationale) stages niet door konden gaan of 
moesten worden afgebroken. Aan het begin van de crisis is een e-mail uitgegaan naar alle 
deelnemers om de situatie te peilen. Indien een stage niet kon doorgaan, is de reeds 
uitgekeerde subsidie door de student terugbetaald of is een wel toegekende, maar niet 
uitgekeerd subsidie stopgezet. Het bestuur volgde voor stages na het uitbreken van de 
pandemie het beleid van de RUG en de landelijke richtlijnen. Dat betekende dat subsidies 
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slechts voorlopig konden worden toegezegd. Dit heeft ertoe geleid dat in essentie er geen 
nieuwe reissubsidies meer zijn toegekend.  
Subsidies voor (online) symposia en congressen zijn alleen toegekend wanneer deze binnen 
de geldende gezondheidsmaatregelen konden plaatsvinden. 
 
Aanpassingen in het beleid werden steeds op de website onder het hoofdje 
https://www.rug.nl/guf/actueel gecommuniceerd.  

 
2.3.1. Toegekende subsidies 
Aan gewone subsidies (buitenlandse stages studenten) werd € 18.500 toegekend. Daarvan 
werd in verband met annuleringen € 4.350 terugbetaald/niet uitgekeerd. 
 

2.3.2. Congressen en studentengroepsreizen 
Er werd een bedrag van € 18.772 toegekend voor de organisatie van congressen en de 
organisatie van studentengroepsreizen. Daarvan werd € 3.200 terugbetaald/niet uitgekeerd. 
 
In het verslagjaar 2020 werd een subsidie toegekend aan de volgende congressen/symposia: 
 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

Marketing Association University of Groningen (MARUG) 

Sustainable Marketing Event 
 
Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF) Groningen 
Jaarlijkse conferentie ‘’the challenge of change’’ 
 

Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen 

- 
 

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 

- 
 

Faculteit der letteren 

Center for Language & Cognition 

TABU dag 
 
Marketing Association University of Groningen (MARUG) 
Communicatie & Marketing Congres 
 
Marketing Association University of Groningen (MARUG) Marketing & psychologie 
Congres ‘’Mind over Marketing’’ 
 
Students and academic coordinators from the Cultural Leadership Research Master 
Programme of the University of Groningen 
Conferentie/winterschool (online) ‘’Crisis and Creativity. Sustainable Cultural Leadership’’ 
 

Faculteit Medische Wetenschappen 

International Student Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS) 

Congres ISCOMS 

 

Stichting Arts & Organisatie 

Congres "Te duur of tekorten: Geneesmiddelencrisis in Nederland?" 
 
Studievereniging van Bewegingswetenschappen Studiosi Mobilae 

https://www.rug.nl/masters/cultural-leadership-research/
https://www.rug.nl/masters/cultural-leadership-research/
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Symposium 'Drive of Motion' 
 
ONKOS-team 2021, Afdeling Chirurgische Oncologie 
Surgeon Day ‘Generation Y: Under high pressure’ (online) 
 
International Federation of Medical Students Association – the Netherlands (IFMSA-NL) 
Groningen Model WHO Simulation (GrunnWHO) online 
 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 

The Law faculty of UG 

18th annual Colloquium of the IUCN academy of Evironmental law 
 
Enactus Groningen 
symposium ''The Future of Food, duurzaam ondernemerschap in de wereld van eten’’ 
 

Faculty of Science & Engineering 

Studievereniging T.F.V. 'Professor Francken' 

Symposium 'Cognitive matters-physics of cognitive advancements' 

 

Stichting “Professor Hendrik de Waard” 

Hendrik de Waard lecture: ‘’Movement, muscles and Molecular Motors’’ 

 

Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging (FMF) 

Nationaal Wiskunde Symposium 
 

Faculteit Wijsbegeerte 

- 

 

Overig 

Stichting Teimun 

Jaarlijks Congres GrunnMUN (Groninger Model United Nations) 

 

Veerstichting 

Veer Event, doelstelling: het debat tussen 250 topstudenten en 250 zogeheten ‘vormgevers 
van de maatschappij’ (personen met een sleutelrol in het bedrijfsleven, journalistiek, kunst, 
wetenschap, belangenorganisaties en politiek) te bevorderen. 

 
In het verslagjaar 2020 werd een subsidie toegekend aan de volgende studentengroepsreizen:  
 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

Financiele studievereniging Risk 

Studiereis International Financial Program (IFP) Lima, Peru 
 
Marketing Association University of Groningen (MARUG) 
Studiereis International Marketing Experience (IME) Sofia, Bulgarije 
 
Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF) Groningen 
Studiereis European Study Research (ESR) Lissabon, Portugal 
 
 

Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen 
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-  
 

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 

-  
 

Faculteit der letteren 

-  
 

Faculteit Medische Wetenschappen 

-  
 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 

-  
 

Faculty of Science & Engineering 

G.T.D. Bernoulli 

Studiereis Zuid Afrika 

 

G.F.S.V. Pharmaciae Sacrum 

Studiereis Kopenhagen, Denemarken 

 

Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging (FMF) 

Studiereis Sweden & Finland 

 

iGEM (International Genetically Engineered Machine Competition) team Groningen. 

Studiereis iGEM Jamboree Boston, USA 
 

Faculteit Wijsbegeerte 

- 

 

Overig 

GSp Studentenplatform voor Levensbeschouwing. (Alle RUG studenten) 

Studiereis Londen, Verenigd Koninkrijk 

 
In het verslagjaar 2020 werd een subsidie toegekend aan de volgende overige initiatieven:  
 

Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi  

Zomerconcerten Anton Bruckner 
 
Dr Rosalie Koolhoven, Faculteit rechtsgeleerdheid 
Kinderboek ‘’Superdilemma’s’’. 
Het project ‘Superdilemma’s’ wil leerlingen laten zien dat alle verhalen verschillende kanten 
hebben, door aan alle basisscholen in Nederland ter viering van de Internationale Dag van 
de Vrede (21 september) een werkboek aan te bieden met dilemma’s om mee te spelen. Het 
project vertegenwoordigt de universele waarden rekening houden met elkaar en wederzijds 
begrip. Het draagt bij aan tolerantie en genuanceerd kijken naar de wereld. 
Het sluit naadloos aan bij de principes van de Rijksuniversiteit Groningen: Ontmoeten, 
Verbinden, Betrokken zijn, Inclusief zijn.  
Alle 6350 basisscholen in Nederland ontvangen rond 20 september 2020 een werkboek 
waarin 25 waargebeurde rechtszaken staan naverteld als kort verhaaltje met een 
bijzonder, verwonderend, ontroerend of anderszins leerzaam dilemma. 
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Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi  
Online concerten Bragi: ‘’the new world’’ 
 
Ukrant 
Boek & tentoonstelling (zomer 2021) ‘’50 jaar Ukrant’’ 
 
Student & Leefstijl 
SELF-cursus: ‘’Students Experienced in Lifestyle and Food’’, achtweekse cursus 

 
2.3.3. Excellente studenten 
13 studenten ontvingen een subsidie voor een buitenlandse stage op grond van excellente 
studieprestaties; het totaal toegezegde bedrag bedraagt € 15.400.  
Daarvan werd € 7.685 terugbetaald/niet uitgekeerd. 
 
In het verslagjaar 2020 werd aan de volgende excellente studenten een subsidie toegekend:  
 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

-  
 

Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen 

A.J. Schlesselmann Harvard University, USA 
 

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 

-  
 

Faculteit der letteren 

A.R. Roβmanith Toronto, Canada 

M. Sbinné Udine, Italë 
 

Faculteit Medische Wetenschappen 

D.M. de Jong Berekum, Ghana 

M.D. Stutvoet Nkhoma, Malawi 

E.W. Hartog Mnero, Tanzania 

C. Retsa Hartford, CT, USA 

B.C.S. de Vries Paramaribo, Suriname 
 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 

-  
 

Faculty of Science & Engineering 

C. Hill St. Eustatius 

L. Verloop Serengeti, Tanzania 

M. Florez Blesgraef Puerto Maldonado, Peru 
 

 
 

Faculteit Wijsbegeerte 

V. Luinenburg Leuven, België 

S. Friso Durham, Verenigd Koninkrijk 
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2.3.3.1. Verslag van Victor Luinenburg 
Mede dankzij de bijdrage van het Groninger Universiteitsfonds is het voor mij mogelijk 
geweest om als onderdeel van mijn research master filosofie het eerste semester van 2020-
2021 in het buitenland te studeren aan de grootste universiteit van België, namelijk de KU 
Leuven. 
Als stad is Leuven vergelijkbaar met Groningen. Net als 
Groningen is Leuven een relatief kleine, zeer sfeervolle 
studentenstad. Het prachtige historische stadscentrum en 
de botanische tuinen van Leuven waren bij uitstek ideaal 
voor wandelingen. De stad is deels gelegen op een heuvel, 
waardoor de fietstochten door de stad in het begin 
uitdagend waren, vooral omdat het dragen van een 
mondkapje in (delen van) de binnenstad verplicht was. 
Ondanks dat Leuven niet heel ver van Groningen ligt, zijn 
er diverse culturele verschillen tussen Groningers en Leuvenaars – ook wel (spottend) 
Pietermannen of Koeienschieters genoemd. Gedurende het semester woonde ik samen met 
twee mede filosofie studenten uit Groningen. Van tevoren hadden we besproken samen een 
woongelegenheid te zoeken, waardoor het verblijf in Leuven ook erg gezellig was tijdens de 
uiteindelijk ingevoerde lockdown. 
De voornaamste reden om aan de KU Leuven te studeren was omdat het mij in staat stelde 
mijn filosofisch onderzoek voort te zetten en bovenal te verrijken. Mijn doelen waren erop 
gericht mijn kennis van (en rondom) de achttiende tot en met de twintigste-eeuwse filosofie 
te verdiepen, met name mijn kennis van Kants transcendentale filosofie en Husserls 
(transcendentale) fenomenologie. Zo heb ik aan de KU Leuven een vak gevolgd waarin Kants 
hoofdwerk Kritik der reinen Vernunft (1781) werd behandeld. En daar waar bijvoorbeeld 
mijn Bachelor scriptie ging over enkele van Husserls vroege werken kon ik nu Husserls latere 
(en deels onvoltooide) werk Die Krisis der Europäische Wissenschaften und die 
Transzendentale Phänomenologie (1936) bestuderen. Daarnaast heb ik het gebruik van de 
notie ceteris paribus in wetenschappelijk onderzoek geanalyseerd en mij verder verdiept in 
verscheidene standpunten – van Spinoza tot aan de bekende hedendaagse filosoof P. Pettit – 
met betrekking tot het begrip ‘collectieve verantwoordelijkheid’. 

Kortom, ondanks de COVID-19 pandemie en de bijbehorende beperkingen 
was mijn studie aan de KU Leuven een geweldige ervaring. Het bood een 
uitdagende en internationale atmosfeer waardoor ik mijn 
wetenschappelijke evenals persoonlijke vaardigheden verder heb kunnen 
ontwikkelen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de kennis en expertise 
die ik verkregen heb tijdens dit semester aan de KU Leuven een ware 
aanvulling is op mijn research master en goed van pas zal komen voor een 
toekomstige academische carrière. Hiervoor wil ik het Groninger 
Universiteitsfonds dan ook hartelijk bedanken. 

 
Andere verslagen zijn te vinden op ons blog: https://www.rug.nl/studiereisguf 
 

2.3.4. Corona Noodfonds 
Na de uitbraak van de Corona pandemie in het voorjaar heeft het GUF een Corona noodfonds 
ingesteld. Het Coronafonds geeft financiële steun aan studenten en promovendi 
(promotiestudenten) die financieel onevenredig hard getroffen zijn door de coronacrisis. 
Aanvragen verliepen via studentendecanen of studieadviseurs. Voor promovendi werden 
aanvragen getoetst door de Graduate Schools. Tevens is er een email aan alle stafleden van de 
RUG verzonden met het verzoek om een bijdrage aan dit noodfonds 
Het fonds werd gevoed door schenkingen van de RUG (€ 10.000), het Ubbo Emmiusfonds 
(€ 20.000) en particuliere donaties (€ 7.930) ontvangen van RUG medewerkers. Tot slot 
heeft het GUF zich bereid verklaard om € 20.000 bij te dragen. In totaal had het fonds 
€ 57.930 ter beschikking, waarvan € 38.564 is uitgekeerd.  
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2.4. 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 stelde in 2020 een bedrag van ca. € 100.000 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 en bij het selecteren van geschikte kandidaten voor de Gratama 
wetenschapsprijs.  
Zie voor meer informatie: https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-
education/groninger-university-fund/gratama-stichting/ 
 
Door de Gratama Stichting gesubsidieerde onderwijs- en/of onderzoeksprojecten: 
Er werden in 2020 47 projecten ingediend. De volgende 5 projecten werden in 2020 
gehonoreerd, voor een totaalbedrag van € 99.243: 
 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Mr. Dr. Carien/E. de Jager: Misleiding of verleiding: Biedt de huidige wet- en regelgeving 
consumenten voldoende bescherming tegen misleidende voedselverpakkingen?  
€ 20.820.  
 
Faculteit Science and Engineering 
Dr. George Azzopardi: Securing forensic evidence data with blockchain technology. 
€ 19.837.  
 
Faculteit der Medische Wetenschappen/UMCG, afdeling Medische Microbiologie en 
Infectiepreventie 
Dhr. Bram ter Ellen: De zoektocht naar nieuwe biomarkers voor dengue pathogenese. 
€ 24.230.  
 
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 
Dr. Nienke Jonker: Verminderen van aandacht voor eten bij obesitas.  
€ 10.502.  
 
Faculteit der Medische Wetenschappen/UMCG, afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie 
Dr. Roya Atiqi: Studenten polikliniek polyfarmacie.  
€ 23.854.  
 
Een (korte) beschrijving van de projecten is te vinden op de GUF-webpagina: 
https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-education/groninger-university-
fund/gratama-stichting/subsidierondes/subsidieronde-2020 
 

2.5. GUF Projecten 2020 
Ook het GUF subsidieert kleinschalige projecten, met dezelfde subsidievoorwaarden als die 
van de Gratama Stichting. Het GUF-bestuur selecteert de onderzoeksvoorstellen uit de 
aanvragen voor de Gratama Stichting. In 2020 waren dat, voor een totaal van € 28.492, de 
volgende projecten: 
 
Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 
Dr. J.K. Muthert: Geestelijke verzorging bij rampen in Nederland: een actieve verkenning 
van de precieze rol van geestelijk verzorgers bij calamiteiten.  
€ 10.992. 
 

https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-education/groninger-university-fund/gratama-stichting/
https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-education/groninger-university-fund/gratama-stichting/
https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-education/groninger-university-fund/gratama-stichting/subsidierondes/subsidieronde-2020
https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-education/groninger-university-fund/gratama-stichting/subsidierondes/subsidieronde-2020
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Faculteit Science and Engineering 
Mevr. Aparajitha Ramesh: Novel insights for management and conservation strategies for 
migratory fish.  
€ 17.500. 

 
Een korte beschrijving van de projecten is te vinden op de GUF-webpagina: 
https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-education/groninger-university-
fund/gratama-stichting/subsidierondes/subsidieronde-2020 

 
2.6. Fondsen op naam 
 
2.6.1. 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 2020 € 1.800 toegekend aan projecten die pasten binnen 
de doelstellingen van de oorspronkelijke doelstellingen van de Stichting WETEX.  
 
Stichting Prof. Hendrik de Waard 
Hendrik de Waard lecture: Movement, musles and molecular motors. € 300 
Het totaalbedrag werd teruggestort in verband met annulering door Corona. 
 
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap/Centrum voor Religie en Erfgoed 
Congres: Van Yesse tot Sint-Jan: Middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster. € 750 
Het bedrag werd niet uitgekeerd maar wordt ‘bewaard’ voor volgend jaar (2021). 
 
Studievereniging G.T.D. Bernoulli 
Symposium: Carbon: Capture, Storage and Utility. € 750 
Het totaalbedrag werd teruggestort in verband met annulering door Corona. 
 
2.6.2. 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. 
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. 

Om voor steun in aanmerking te komen, zijn genoemde afstammelingen ingeschreven als 
student aan de Rijksuniversiteit Groningen of, in geval van het schrijven van een dissertatie, 
zijn zij aan deze universiteit afgestudeerd en ingeschreven bij een Groningse Graduate 
School. 
De steun bestaat uit betaling van collegegelden en een jaarlijkse uitkering van € 3500 tot het 
einde van de studietijd (als bachelor- of als masterstudent). Hierbij wordt een maximum 
studieduur gehanteerd die gelijk is aan het (met ingang van het collegejaar 2015/2016 

https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-education/groninger-university-fund/gratama-stichting/subsidierondes/subsidieronde-2020
https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-education/groninger-university-fund/gratama-stichting/subsidierondes/subsidieronde-2020
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afgeschafte) wettelijk toegekende recht op studiefinanciering met betrekking tot de gekozen 
opleiding, eventueel vermeerderd met één jaar. Daarnaast kan ondersteuning gevraagd 
worden voor het publiceren van een dissertatie.  
Studenten, die menen recht te hebben op bovenstaande uitkering dienen een bewijs van 
afstamming aan het GUF te overleggen.  
In het verslagjaar 2020 werd tweemaal een beroep gedaan op het fonds. 
 

2.6.3. Ben Feringa Fonds 
In 2020 is het Ben Feringa Fonds opgericht als zelfstandig onderdeel van het GUF. 
Prof. Feringa heeft zich voorgenomen om zijn naamsbekendheid te gebruiken om de 
zichtbaarheid van wetenschap te bevorderen bij een algemeen publiek. 
Hij is ervan overtuigd dat het stimuleren van belangstelling voor wetenschap - bijvoorbeeld 
op scholen - zal resulteren in het vergroten van de appreciatie en fascinatie voor de 
wetenschap. 

 
Het Ben Feringa Fonds zal zich daarvoor inzetten 
door middel van publieke events. De eerste 
activiteit is de Groninger Wetenschapsquiz, 
gepland op 31 mei 2021. Hierin wordt 
samengewerkt met Forum Groningen en het 
Studium Generale. 
Het Ben Feringa Fonds is gestart met een 
startkapitaal van € 20.000, verkregen uit een 
bijdrage van € 10.000 uit het Wetex fonds en 
€ 10.000 uit een bijdrage van Ben Feringa. 
 

Zie voor verdere informatie onze website: https://www.rug.nl/ben-feringa-fonds 
 

2.7. Prijzen 
 
2.7.1. GUF-100 prijzen  
De GUF-100 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 een persoonlijke presentatie.  
 
De prijsuitreiking vond plaats tijdens de online Zomerceremonie op 3 juli 2020. De winnaars 
van de GUF-100 prijs ontvingen € 2.500 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. 
 
2.7.1.1. Winnaars GUF-100 prijzen 2020 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde   Sakura de Vries 
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen  Marie Stadel 
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Lucy Spoliar 
Faculteit der Letteren      Sven Schreurs 
Faculteit Medische Wetenschappen    Annemiek Veldsink 
Faculteit Rechtsgeleerdheid     Michiel van Huizen 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen   Maurice Oosterveld 

https://sggroningen.nl/index.php/evenement/groninger-wetenschapsquiz?language_content_entity=und
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Faculty of Science & Engineering    Daniel Boutros 
Faculteit Wijsbegeerte     Elisa Waijers 
University College      Frances Payne 
Campus Fryslân      Jana Heitkemper 
 
Een beschrijving van de winnaars, alsmede hun zelfgemaakte video’s over hun 
wetenschappelijke interesses en prestaties is te vinden op: 
https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-education/groninger-university-
fund/guf-prijzen-en-penningen/guf-100/2020/ 
 

2.7.2. 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.  
Voor meer informatie over de achtergrond van de Gratama wetenschapsprijs wordt verwezen 
naar de GUF-webpagina: https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-
education/groninger-university-fund/gratama-wetenschapsprijs 
 
De Gratama Wetenschapsprijs is 3 juli 2020 in Groningen uitgereikt aan dr. Ymkje Anna de 
Vries, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, voor onderzoek naar depressies bij 
jongeren, en in het bijzonder met de effectiviteit van het toedienen van antidepressiva en de 
gevolgen daarvan. 
Dr. De Vries is opgeleid in de neuro-, klinische en psychosociale wetenschappen, aan drie 
Groningse faculteiten en aan de University of California. Voor haar onderzoek hanteert ze een 
vernieuwende benadering, waarin farmacologische bevindingen worden gekoppeld aan 
adolescentengedrag. Zij houdt zich bezig met depressies bij jongeren, en in het bijzonder met 
de effectiviteit van het toedienen van antidepressiva en de gevolgen daarvan. 
Haar proefschrift laat zien dat de effectiviteit en veiligheid van farmacologische 
behandelingen van angst en depressie, de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij 
jongeren, worden overschat. Dat is het gevolg van onjuiste vooronderstellingen in bestaande 
publicaties. Volgens haar kunnen deze psychische stoornissen (en ook andere, die zich 
relatief laat in het leven openbaren) worden voorkomen door relatief milde, goed 
behandelbare problemen bij jongeren op te sporen. 
De Vries heeft voor haar dissertatie al twee andere prijzen ontvangen, van het UMCG en het 
Koninklijk Natuurkundig Genootschap. Ook heeft ze een indrukwekkende lijst publicaties op 
haar naam staan. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek van NWO heeft haar 
samen met andere onderzoekers een onderzoeksubsidie voor een vergelijkend onderzoek 
naar angst en depressie onder middelbare scholieren toegekend. 
Ymkje de Vries wil het prijzengeld van € 25.000 inzetten om naar de Harvard Medical School 
in Boston te gaan. Daar wil ze laagdrempelige interventies bestuderen, die kunnen worden 
toegepast om studenten weerbaarder te maken voor stress. Deze kennis wil zij toepassen bij 
de RUG om studenten te monitoren op stressfactoren en zo nodig te interveniëren. 

 
2.7.3. 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 
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 marketingonderzoek. 
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. 
 

https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-education/groninger-university-fund/guf-prijzen-en-penningen/guf-100/2020/
https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-education/groninger-university-fund/guf-prijzen-en-penningen/guf-100/2020/
https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-education/groninger-university-fund/gratama-wetenschapsprijs
https://www.rug.nl/alumni/support-research-and-education/groninger-university-fund/gratama-wetenschapsprijs
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In 2020 is het reglement en de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst geactualiseerd met 
instemming van de Raad van Toezicht. 
 
2.7.4. 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. 
 
2.8. 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 2020 waren 16 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 
dr. D.J. Huisman, Geoarcheologie en Archeometrie 
 
Faculteit Medische Wetenschappen 
dr. A.J. Smit, Interne Geneeskunde i.h.b. de non-invasieve beoordeling en risico-inschatting 
van bloedvataandoeningen 
dr. P.G.M. Mol, Drug Regulatory Science 
 
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 
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Faculteit Wijsbegeerte 
dr. B.P. Kooi, Logica en Argumentatietheorie 
 

2.9. Voortgang voorgenomen samenwerking met Stichting Ubbo 
Emmius Fonds 

In 2020 is gekozen om verdere samenwerking met de UEF uit te werken. Daartoe is in eerste 
instantie besloten dat een waarnemer bij elkaars bestuursvergaderingen aanwezig zal zijn. 
Dat vergemakkelijkt de communicatie en geeft beter inzicht in het reilen en zeilen van de 
beide fondsen. Vanaf september 2020 heeft de heer R. Kouwenhoven de 
bestuursvergaderingen van het GUF bijgewoond. Hij is directeur UEF en hoofd A&F. A&F is 
er niet alleen voor het UEF, maar meer algemeen dienstverlenend en kan dus ook ten bate 
van het GUF worden ingezet. Het UEF is bezig met een herstructurering. Er komt een klein 
bestuur (5 mensen), een directeur met bureau voor het dagelijkse werk en een raad van 
ambassadeurs. Dit proces is pas in 2021 afgerond, en daarom duurt het nog even voor een lid 
van het GUF-bestuur aanwezig kan zijn bij UEF-bestuursvergaderingen. Op dit moment 
wordt daarvoor het tweede deel van 2021 voorzien. De samenwerking kwam in 2020 tot 
uiting in onder andere de bijdrage van het UEF aan het door het GUF geïnitieerde corona 
noodfonds en een bijdrage van het GUF aan het door het UEF geïnitieerde ‘Crowdfunding 
tegen corona’ initiatief. 
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ACCOUNTANTSRAPPORT



AKSOS Accountants B.V.

Van Elmptstraat 16.14
9723 ZL  Groningen

Postbus 1121
9701 BC  Groningen

T (050) 317 11 40
F (050) 317 11 41
E info@aksos.nl
I www.aksos.nl

Aan het bestuur van
Stichting Groninger Universiteitsfonds  
Oude Boteringestraat 44  
9712 GL Groningen

Groningen, 16 juli 2021

Kenmerk: 816600/WAB/RT

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 9.307.964 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat
na belastingen van € 5.167, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 17
van dit rapport.

2                ALGEMEEN

2.1                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

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

Op al onze diensten zijn van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen
AKSOS heeft vestigingen in Groningen, Leeuwarden en Zwolle



3                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31 december
2020

€

31 december
2019

€

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 9.175.874 9.170.707

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 22.666 22.666
Financiële vaste activa 9.175.580 9.173.164

9.198.246 9.195.830

Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte
termijn -22.372 -25.123

Dit tekort wordt veroorzaakt door:

Kortlopende schulden 132.090 151.477

Af:  
Vorderingen - 16.500
Liquide middelen 109.718 109.854

109.718 126.354

Tekort aan werkkapitaal 22.372 25.123

 Stichting Groninger Universiteitsfonds, Groningen

-3-



Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
AKSOS Accountants B.V.
namens deze

drs. W.A. Barkhof RA 
              

 Stichting Groninger Universiteitsfonds, Groningen
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JAARREKENING



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 22.666 22.666

Financiële vaste activa  (2)

Beleggingen 9.175.580 9.173.164

 9.198.246 9.195.830

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (3)

Overige vorderingen en overlopende
activa - 16.500

Liquide middelen  (4) 109.718 109.854

 109.718 126.354

 9.307.964 9.322.184

Jaarrekening
d.d. 16 juli 2021

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (5)

Stichtingskapitaal 4.000.000 4.000.000
Algemene reserve 5.156.158 5.150.991
Reserve ongerealiseerde
waardestijging landerijen 19.716 19.716

9.175.874 9.170.707

KORTLOPENDE SCHULDEN  (6)

Overige schulden en overlopende
passiva 132.090 151.477

 9.307.964 9.322.184

Jaarrekening
d.d. 16 juli 2021

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen

-7-



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Donaties, bijdragen, schenkingen en legaten  (7) 14.508 12.024
Opbrengst beleggingen  (8) 101.515 1.743.835
Rente, provisie en diversen  (9) 4 34
Exploitatiekosten landerijen  (10) 982 1.175
Auteursrechten  (11) 532 742

Som van de geworven baten 117.541 1.757.810

Som der baten 117.541 1.757.810

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Totale kosten  (12) 112.374 304.863

Resultaat na belastingen 5.167 1.452.947

Resultaatbestemming

Algemene reserve 5.167 1.452.947

Jaarrekening
d.d. 16 juli 2021

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen

-8-



3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De Stichting Groninger Universiteitsfonds (GUF) stelt zich ten doel de bevordering van de studie
aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorts van al datgene, wat tot bloei van die universiteit kan
strekken, onder meer:
- 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 vestigen van bijzondere leerstoelen.
Het GUF is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Dit houdt in dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht hoeft af te dragen
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 8026 54 629.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Groninger Universiteitsfonds is feitelijk en statutair gevestigd op Oude Boteringestraat 44 
te Groningen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41009085.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van Stichting Groninger Universiteitsfonds 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 1 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.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
van kleine rechtspersonen, specifiek Richtlijn RJk C1 - Kleine organisaties zonder winststreven.

Activa en passiva 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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals
opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Jaarrekening
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Financiële instrumenten

De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa, voor zover deze
betrekking hebben op de handelsportefeuille of met betrekking tot eigen-vermogensinstrumenten
buiten de handelsportefeuille, alsmede derivaten met een onderliggende beursgenoteerde waarde,
worden gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle overige in de balans opgenomen financiële
instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.

De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan
worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en
onafhankelijk van elkaar zijn. Indien niet direct een betrouwbare reële waarde is aan te wijzen,
wordt de reële waarde benaderd door deze af te leiden uit de reële waarde van bestanddelen of
van een soortgelijk financieel instrument, of met behulp van waarderingsmodellen en
waarderingstechnieken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van recente gelijksoortige 'at arm's length'-
transacties, van de DCF-methode (contante waarde van kasstromen) en/of van
optiewaarderingsmodellen, rekening houdend met specifieke omstandigheden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de passiva opgenomen tegen de nominale
waarde.

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

Beleggingen

Aandelen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. Obligaties die worden aangehouden tot het
einde van de looptijd worden gewaardeerd tegen kostprijs. Obligaties waarvan verwacht wordt dat
ze voor het einde van de looptijd zullen worden verkocht, worden gewaardeerd tegen actuele
waarde, tenzij ze niet-beursgenoteerd zijn. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen kostprijs.
Beleggingsfondsen en Exchange Traded Funds zijn gewaardeerd op basis van actuele waarde. De
overige effecten zijn gewaardeerd op basis van actuele waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de
schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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 worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen

en -terreinen

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Taxatiewaarde 68.000
Latente verplichting jegens derden bij verkoop (2/3) -45.334

22.666

Boekwaarde per 31 december 2020
Taxatiewaarde 68.000
Latente verplichting jegens derden bij verkoop (2/3) -45.334

Boekwaarde per 31 december 2020 22.666

Som der herwaarderingen 19.716

Dit betreft een perceel land te Alem (Noord-Brabant) met een omvang van ca. 2 hectare. Bij
ongedwongen verkoop van deze landerijen zal de latente verplichting aan derden moeten worden
uitgekeerd.

2. Financiële vaste activa

31 december
2020

€

31 december
2019

€

Beleggingen

Obligaties 1.776.340 1.776.455
Aandelen beleggingsfondsen 5.523.178 6.029.490
Aandelen individueel 1.876.062 1.367.219

9.175.580 9.173.164
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VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

31 december
2020

€

31 december
2019

€

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa - 16.500

Overlopende activa

Te vorderen bijdrage RUG subsidie - 16.500

4. Liquide middelen

ING Bank .676 366 366
ING Bank .652 24.698 37.972
ING Bank .210 42.457 48.911
ING Bank .87.32.00 18.323 18
ABN Amro .185 13.085 11.800
ABN Amro .143 9.261 9.260
ABN Amro .979 1.528 1.527

109.718 109.854
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PASSIVA

31 december
2020

€

31 december
2019

€

5. Reserves en fondsen

Stichtingskapitaal 4.000.000 4.000.000
Algemene reserve 5.156.158 5.150.991
Reserve ongerealiseerde waardestijging landerijen 19.716 19.716

9.175.874 9.170.707

2020

€

2019

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 5.150.991 3.698.044
Resultaatbestemming 5.167 1.452.947

Stand per 31 december 5.156.158 5.150.991

6. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31 december
2020

€

31 december
2019

€

Overlopende passiva

Verschuldigde bedragen en nog niet opgevraagde subsidies 132.090 151.477
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen

Vrijgevallen opbrengsten ten gunste van het eigen vermogen

In 2010 zijn de voor 2/3 uit te keren opbrengsten voor landerijen die als schuld op de balans
stonden vrijgevallen ten gunste van het stichtingsvermogen. Het betreft:

Verkoop perceel bouw en weiland Vught 1994 met de schuld groot                84.775
Verkoop perceel bouw en weiland Empel 1998 met de schuld groot             375.877
Verkoop perceel bouw en weiland Rosmalen 2001 met de schuld groot       251.086
                                                                                                                   ---------------
Totaal in 2010 vrijgevallen ten gunste van het eigen vermogen:                   711.738

Het saldo is ontstaan door ongedwongen verkoop van landerijen en kan nog steeds opgevraagd
worden door de rechthebbende en zal dan alsnog uitgekeerd moeten worden.
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie
2020

€

Realisatie
2019

€

7. Donaties, bijdragen, schenkingen en legaten

Donaties 14.508 12.024

8. Opbrengst beleggingen

Koerswinst -42.771 1.618.693
Dividenden 159.431 143.787
Couponrente 10.813 10.786
Bewaarloon en service fee -25.958 -29.431

101.515 1.743.835

9. Rente, provisie en diversen

Ontvangen rentevergoedingen 4 34

10. Exploitatiekosten landerijen

Pacht landerijen 1.232 1.284
Exploitatiekosten landerijen -250 -109

982 1.175

11. Auteursrechten

Auteursrechten H.J. Mallinckrodt 532 742

12. Totale kosten

Bureau- en overige kosten 45.863 45.312
Subsidies en beurzen 72.142 252.081
Belastingen -5.631 7.470

112.374 304.863
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AKSOS Assurance B.V. Van Elmptstraat 16-14, 9723 ZL Groningen / Postbus 1121, 9701 BC  Groningen / info@aksos.nl.  

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02090149. Op al onze diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing 

AKSOS heeft vestigingen in Groningen, Leeuwarden en Zwolle 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Groninger Universiteitsfonds 

 

A.  Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Groninger Universiteitsfonds te Groningen 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 

van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Groninger 

Universiteitsfonds per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 – Kleine organisaties 

zonder winststreven. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

• De balans per 31 december 2020; 

• De staat van baten en lasten over 2020; en 

• De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het 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 Groninger Universiteitsfonds zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (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.  

 

 

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk-Richtlijn C1 – Kleine 

organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het bestuur 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 het bestuur afwegen of de stichting in staat is 

om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van RJk-Richtlijn C1 – 

Kleine organisaties zonder winststreven moet het bestuur de jaarrekening opmaken op 

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de 

vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 

enige realistische alternatief is.  

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 

kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 

toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

 

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.  

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

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. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel. 

 

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 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 het 

bestuur  en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 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 continuïteit 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 stichting 

haar continuïteit 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 het bestuur 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. 

 

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over de 

onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle 

relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en 

over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te 

waarborgen.  

 

Groningen, 16 juli 2021 

AKSOS Assurance B.V. 

 

 

 

drs. W.A. Barkhof RA 
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2  Bijlage A. 1: Beleggingsbeleid 
 

Het beleggingsbeleid van het GUF is gebaseerd een beoogde verdeling van de beleggingen 

over vastrentende waarden, indirecte beleggingen in aandelen (fondsen en ETFs) en directe 

beleggingen in aandelen. In tabel 1 staat deze verdeling (beleid) naast de werkelijke verdeling 

op 31 december 2020. 

 

Tabel 1: Beleggingsbeleid 2020 
 Weging 

(beleid) 

Weging 

(werk.) 

Benchmark  

Vastrentend     

Obligaties  20% 19,4% Niet relevant Advies 

 

Aandelen (indirect) 

    

Global Developed Markets 42% 43,5% MSCI World Zelf 

Emerging Markets 9% 7,3% MSCI Emerging Markets Zelf 

Global Small caps 6% 7,5% MSCI World Small Cap Zelf 

Overig 3% 1,9% MSCI World Zelf 

 

Aandelen (direct) 

    

Regio portefeuille 20% 20,4% MSCI World Advies 

 

 

 

Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 

1. Duurzaamheid: De keuze van de duurzaamheid van de onderliggende aandelen wordt 

beoordeeld op basis van de systematiek van Morningstar. In deze systematiek worden 

fondsen gerangschikt op een schaal van 1 (lage duurzaamheid) tot en met 5 (hoge 

duurzaamheid), waarbij een score van 2 het gemiddelde is van de markt.  Het streven is 

naar een gemiddelde duurzaamheidsscore van 3 of hoger voor de beleggingsfondsen in 

de portefeuille. Bij de regio portefeuille wordt de duurzaamheid beoordeeld op basis 

van de NFI indicator van ING. 

2. Waarde: Bij de selectie van fondsen wordt gestreefd naar het beleggen in aandelen die 

relatief veel dividend uitkeren (ook wel waarde aandelen genoemd). Dit ter onder-

steuning van het uitkeringsbeleid maar ook omdat dergelijke aandelen op de lange 

termijn een hoger rendement genereren. Dit leidt tot een beleggingsportefeuille met P/B 

en P/E waardes die lager liggen dan die van de MSCI World Index. 
3. Expense ratio: ETFs en fondsen worden mede beoordeeld op basis van de expense 

ratio (kosten als percentage van het fondsvermogen). Lage kosten zijn uiteraard een 

pluspunt, maar het is niet noodzakelijk om het goedkoopste fonds aan te schaffen. 

Hogere expense ratios kunnen wenselijk zijn wanneer een fonds op een unieke manier 

bijdraagt aan de diversificatie (bijvoorbeeld beleggingen in small caps) of een 

geloofwaardige kans biedt om de markt te verslaan . 
4. Diversificatie: Hoe groter het aantal aandelen in een fonds, het beter het fonds 

gediversifieerd is. 
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Toelichting 
Het GUF beheert een vermogen van een ruim 8 miljoen Euro met als doel om jaarlijks 4% van 

het vermogen uit te keren. Wanneer het fondsvermogen daalt onder de grens van vier miljoen 

Euro worden er geen uitkeringen meer gedaan. Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een 

verdeling van 80% zakelijke waarden (aandelen) en 20% vastrentende waarden.  

 

Uitgangspunt is om de koppeling tussen het beleggingsbeleid en het uitkeringsbeleid te 

waarborgen. Een te ruimhartig uitkeringsbeleid ondermijnt op termijn de levensvatbaarheid van 

het fonds, en een te krap uitkeringsbeleid ondermijnt de maatschappelijke rechtvaardiging. Het 

fonds hanteert verder een beleidsregel om niet langer uit te keren indien het vermogen lager is 

dan vier miljoen Euro.  

 

De nominale rente op staatsobligaties is op dit moment negatief voor leningen met kortere 

looptijden, terwijl langere looptijden zeer lage rendementen opleveren. Dat betekent dat een 

groot deel van het rendement uit de risicovolle portefeuille zakelijk waarden moet komen. Al 

met al is er een risico dat in de komende 10 jaar niet meer kan worden uitgekeerd omdat het 

vermogen beneden de vier miljoen Euro zakt. Het staken van de uitkeringen – zeker als dat 

langere tijd zou duren – is zeer ongewenst. Naast het voor de hand liggende nadeel dat de 

studenten en onderzoekers verstoken blijven van financiële ondersteuning, is het ook 

ongewenst vanuit de operationele continuïteit van het fonds.  

 

Het beleggingsbeleid helpt om dit risico te beteugelen door de traditionele indeling in 

vastrentende en zakelijke waarden verder in te vullen: 

1. Het onderdeel vastrentende waarden zorgt voor minimaal te garanderen uitkeringen 

voor een periode van tien jaar. Ieder jaar wordt er een bedrag van 2% belegd in een 

obligatie met een vaste coupon en een looptijd van 10 jaar.  

2. Het onderdeel zakelijke waarden beoogt de aanvullende uitkeringen uit het dividend 

rendement te financieren.  Eventuele resterende dividenden en koerswinsten dragen bij 

aan de groei van het vermogen. 

 

Het beleggingsbeleid kent ook risico’s. De waarde van de portefeuille kan door een financiële 

crisis in waarde dalen, ook beneden het niveau van vier miljoen Euro. Het is daarom verstandig 

om te proberen de inkomsten uit hoofde van donaties en legaten te verhogen tot in ieder geval 

een procent per jaar.  

De verdeling tussen zakelijke en vastrentende waarden. 
Op basis van een Monte Carlo simulatie studie is vastgesteld dat het verwachte fondsvermogen 

op basis van de mediaan bij een mix van 80% zakelijke waarden en 20% vastrentende waarden 

het hoogst is. Desalniettemin is het een riskante portefeuille en de kans dat in de komende 10 

jaar op enig moment de uitkeringen zullen moeten worden gestaakt ligt in de orde van de grote 

van 10% à 15%. Dezelfde simulatiestudie laat zien dat het vermogen over een periode van 10 

jaar naar verwachting met 10% zal zijn gedaald.  

 

Uiteraard is het wenselijk is dat het vermogen groeit, al was het maar om de uitkeringen te 

kunnen corrigeren voor inflatie. Het beleggingsbeleid van het GUF is in principe gericht op 

liquide beleggingen, dat wil zeggen beleggingen die via de beurs of een online platform 

gemakkelijk verhandeld kunnen worden binnen één of enkele dagen zonder impact op de 

liquiditeit. Het GUF heeft ook enkele bezittingen uit legaten verkregen (publicatierechten, 

landerijen). Deze vallen buiten het beleggingsbeleid.  
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Invulling vastrentende waarden 
Obligaties zorgen voor zekerheid in het uitkeringsbeleid. De portefeuille vastrentende waarden  

bestaat uit staatsobligaties met looptijden van 1 tot en met 10 jaar, maar er kunnen eventueel 

ook bedrijfsobligaties worden gekozen met een rating van A- of hoger (Standard & Poor’s). 

1. Ieder jaar wordt een bedrag van 2% geïnvesteerd in een nieuwe obligatie met een 

looptijd van 10 jaar. Hierdoor ontstaat een portefeuille met tien obligaties waardoor een 

jaarlijkse kasstroom ontstaat met een omvang van ongeveer 2% van het belegde 

vermogen. Dit bedrag zal nagenoeg altijd beschikbaar zijn voor het doen van 

uitkeringen. 

2. Er kan bij de uitvoering van het beleid ook voor worden gekozen om een deel van de 

portefeuille te beleggen in obligatiefondsen. Het onderdeel vastrentende waarden wordt 

beheerd in een adviesrelatie met ING Private Banking.  

Invulling zakelijke waarden 
Zakelijke waarden worden voornamelijk met aandelen ingevuld. De functie van zakelijke 

waarden is om in de eerste plaats te zorgen voor aanvullende inkomsten uit dividenden. De 

portefeuille van het GUF bestaat voor 80% uit aandelen. Hiervan wordt 25% (20% van de 

volledige portefeuille) direct belegd in individuele aandelen. De overige 75% (60% van de 

volledige portefeuille) wordt indirect belegd met behulp van een mix van index fondsen of 

actieve aandelenfondsen. 

 

Daarnaast bestaat een deel van de portefeuille uit directe beleggingen in aandelen – de z.g. 

regio portefeuille. Deze wordt beheerd in een adviesrelatie met ING Bank.  Het concept van de 

regio portefeuille houdt in dat aandelen geselecteerd worden van ondernemingen die actief zijn 

in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Deze activiteit wordt gemeten 

aan de hand van het bestaan van een vestiging met werknemers. De beleggingsportefeuille 

volgt daarmee de universiteit in haar regionale rol als verbinding met de internationale gemeen-

schap. Op dit moment is bestaat de regio portefeuille voor 82% uit ondernemingen die in het 

Norden actief zijn, en verschaffen deze ondernemingen 23.500 arbeidsplaatsen werknemers in 

de drie noordelijke provincies. 

 

Het indirect belegde deel van de portefeuille wordt wereldwijd verdeeld over index fondsen en 

beleggingsfondsen op basis van de volgende vier marktsegmenten:  

1. aandelen met een hoge marktkapitalisatie (Large caps),  

2. aandelen met een lage marktkapitalisatie (Small caps) 

3. aandelen van ondernemingen in opkomende markten (China, India, Rusland, etc..) 

4. aandelen in overige categorieën, zoals beleggingen in indirect vastgoed, aandelen van 

ontwikkelingslanden (z.g. frontier markten) of  edelmetalen).   
 

De beoogde verdeling in Tabel 1 is ontleend aan de marktkapitalisatie van resp. de MSCI 

World, MSCI Emerging Markets Index, MSCI Small Cap Index, en Overige (Frontier markten, 

onroerend goed).  Afgerond zijn deze gewichten hiervoor op 1 December 2018 gelijk aan resp. 

70%, 15%, 10% en 5%. De verdeling op basis van marktkapitalisatie is gemotiveerd door het 

idee van marktevenwicht en passief beleggen. Het GUF gaat ervan uit dat het moeilijk is om de 

markt te verslaan door zelf (sterk) afwijkende posities in te nemen.   

Voor het toepassen van de vier genoemde uitgangspunten geldt dat het niet altijd mogelijk is 

om expliciete criteria te hanteren. Er geen valuta-, rente- of andere koersrisico’s afgedekt met 

behulp van derivaten.  
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Dagelijks beheer 
De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het  beheer van de portefeuille wordt gedaan door de 

penningmeester (Plantinga). Beslissingen tot aan en verkoop worden in overleg en instemming 

met een tweede bestuurslid (Elzenga) genomen.  

 

In de praktijk zullen afwijkingen van het beleggingsbeleid optreden. Dit kan het gevolg zijn van 

marktontwikkelingen (sterke stijging van één categorie ten opzichte van de andere), de beschik-

baarheid van passende beleggingsinstrumenten (bijvoorbeeld geen obligaties beschikbaar met 

een looptijd van 7 jaar), of een specifieke marktvisie.  

 

In principe wordt niet ingegrepen op de mix vastrentende waarden versus zakelijke waarden als 

deze mix boven het beleidspercentage van 20% komt. De reden hiervoor is dat bij de obligaties 

een buy-and-hold strategie wordt uitgevoerd, waardoor het rendement vanaf het moment van 

aanschaf tot en met aflossing met zekerheid wordt vastgelegd. Daardoor is de tussentijdse 

waardeontwikkeling van de obligatie niet van belang. Als het niet mogelijk is om een obligatie 

met een looptijd van 10 jaar te vinden, wordt een obligatie gekozen met een looptijd zo dicht 

mogelijk in de buurt. Als de waardeontwikkeling van de portefeuille zodanig is dat het 

percentage vastrentende waarden ruim beneden het gewenste percentage van 20% komt, 

kunnen er obligaties worden bijgekocht om daarmee het minimaal uit te keren bedrag te 

verhogen.  

 

Voor de verdeling binnen aandelen geldt het streven dat de som van het absolute verschil tussen 

de werkelijke mix en de strategische weging kleiner moet zijn dan 40% van het totale 

fondsvermogen. 
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3 Bijlage A.2: Overzicht effecten 2020 
 

Overzicht individuele posities in beleggingsportefeuille. Bedragen in Euro’s. 

 

 

Obligaties (verkrijgingsprijs) 

 
Naam  Koers 

(1/1/ 

2020) 

Waarde 

(1/1/ 

2020) 

Positie  

(31/12/ 

2020) 

Koers 

(31/12/

2020) 

Waarde 

(31/12 

/2020) 

Ireland Treasury Bond 14/24   146.800 113.23% 166.214 

0.25% Nederland 15/25    170.000 104.36% 177.414 

0,50% Nederland 16/26  105.35% 179.622 170.500 105.35% 179.622 

0,75% Nederland 17/27  104.26% 172.440 165.400 104.26% 172.440 

0,75% Frankrijk 17/28  101.48% 162.366 160.000 101.48% 162.366 

0,90% Belgium 19/29  100.66% 161.062 160.000 100.66% 161.062 

2.5% Frankrijk 13/30    149.500 124.66% 186.367 

0.75% Europese Unie 16/31    161.000 111.42% 180.131 

VAR% Aegon Perpetual  79.25% 126,142    

  801,632   1.385.616 

 

 

Obligaties (beleggingsfondsen) 

 
Naam Positie 

(1/1/ 

2020) 

Koers 

(1/1/ 

2020) 

Waarde 

(1/1/ 

2020) 

Positie 

(31/12/

2020) 

Koers 

(31/12/

2020) 

Waarde 

(31/12/

2020) 

AXA Global Inflation Bond Fd 978 97,10 94.964    

Neuberger Berman EM Debt Fd 13.380 11,87 158.821    

NN EMD Opportunities Fd 497 305,64 151.903    

NN European ABS Fd 9.854 25,65 252.755 9.845 25,46 250.654 

Robeco High Yield Bonds  2.035 153,87 313.125 881 158,99 140.070 

   971.568 

 

  390,724 

 

Aandelen (indirect, beleggingsfondsen) 

 

Naam Positie 

(1/1/ 

2020) 

Koers 

(1/1/ 

2020) 

Waarde 

(1/1/ 

2020) 

Positie 

(31/12/

2020) 

Koers 

(31/12/

2020) 

Waarde 

(31/12/ 

2020) 

BNP High Inc. Property Fund 2.287 34,40 78.673    

DWS Top Dividende 2.146 143,42 307.779    

iShares S&P SmallCap 600 ETF 5.400 60,54 326.894 5.400 60,41 326.204 

NN Europese Deelnemingen 13.024 37,06 482.669 12.600 28,57 359.982 

NN Global Real Estate Fund 1.436 99,12 142.336 2.200 80,17 176.374 

UBS MSCI World Socially Resp. ETF 27.500 94,91 2.610.025 27.500 100,70 2.769.250 

Van Eck Sustainable World  4.928 92,03 453.509 4.389 95,11 417.461 

Vanguard FTSE World High Div.  17.000 51,85 881.467 17.500 45,74 800.468 

Vanguard FTSE Emerging Markets  10.000 54,43 544.300 12.000 56,12 673.440 

Vanguard US 500 Stock Index Fund 850 237,45 201.836    

   6.029.490   5.523.178 
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Aandelen (Direct, regio portefeuille) 

 
Naam Positie 

(1/1/ 

2020) 

Koers 

(1/1/ 

2020) 

Waarde 

(1/1/ 

2020) 

Positie 

(31/12/

2020) 

Koers 

(31/12/

2020) 

Waarde 

(31/12/ 

2020) 

ABB -CHF- 1.113 21,54 23.979    

Abott    457 81,43   37.212  

Accell Group    1.585 25,85  40.972  

Accenture -A- 164 187,50  30.750 164 212,89  34.915  

Aegon    13.778 3,24  44.572  

Ahold Delhaize 985 22,30  21.961 985 23,11  22.763  

Akzo Nobel 476 90,64 43.145 476 87,86  41.821  

Allianz -DE- 107 218,40 23.369    

Alphabet -C- 26 1.190,53  30.954 26 1.428  37.124  

Arcadis    1.556 27,04  42.074  

ASML Holding 184 263,70  48.521 120 397,55  47.706  

ASR Nederland    1.260 32,85   41.391  

Astellas Pharma    3.000 12,60   37.814  

AT & T 501 34,80  17.434    

AXA 738 25,11  18.531    

Banco Santander -ES- 4.336 3,73  16.173    

Becton Dickinson & Co.    199 203,94    40.583  

Bilfinger    1589 25,86   41.092  

Biogen IDEC -USD- 67 264,22  17.703    

BNP Paribas 382 52,83  20.181 382 43,11  16.466  

BNY Mellon 415 44,82  18.598    

BT Group  5.398 2,26  12.203    

Ceconomy    7.812 5,67  44.255  

Cisco Systems 707 42,40  29.979    

Coca-Cola 492 49,29  24.248    

Deere & Co 200 154,28  30.855    

Deutsche Telekom 1182 14,57 17.222    

Deutsche Post    962 40,50  38.961  

Daikin Industries    200 181,24  36.248  

DSM  362 116,10 42.028 369 140,80  51.955  

Engie    3.129  12,52  39.175  

Equinor -NOK- 1162 17,79  20.672    

Essilor International 189 135,80 25.666    

Essity - B -    1.525 26,38  40.225  

Fresenius    1.028 37,84  38.900  

Henkel    441 92,30  40.704  

HSBC Holdings  3.156 6,95  21.945    

IBM    392 102,60  40.218  

Inditex 681 31,45 21.417 681 26,04  17.733  

ING Groep 892 10,69 9.534 5.097 7,64  38.946  

Johnson & Johnson 331 129,89  42.993 331 128,27  42.457  

KPN    15.096 2,49  37.544  

L'Oreal 123 264,00 32.472    
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LVMH  106 414,2 43.905 106 510,90  54.155  

McDonalds 229   229 174,89  40.050  

Medtronic 279 101,02  28.184    

Melrose Industries    21.739 1,98  43.100  

Metro    5.054 9,20  46.477  

Microsoft 343  140,42  48.164 464 47,65  22.112  

Mondelez International USD 464 49,05  22.757    

Nestlé CHF 330 96,59  31.874 330 96,50  31.845  

NN Group 756 33,82 25.568    

Nordea Bank 2.002 7,24  14.493    

Norske Hydro    10.450 3,81  39.787  

Novartis 312        84,72  26.431    

Novozymes -B- 618  43,63  26.965 618 46,97  29.028  

Occidental Petroleum 288 36,69  10.568    

Oracle 515 47,18  24.295    

Philips    912 43,78  39.927  

Post NL    14.471 2,79  40.374  

PRA Health Sciences    437 102,24  44.678  

Prysmian    1.454 29,08  42.282  

Randstad    730 53,24  38.865  

Red Electrica 1133 17,93  20.309    

Roche Holding 96 289,45  27.788    

SAP 243 120,32 29.238    

Schneider Electric  334 91,5 30.561    

Siemens 197 116,54 22.958 197 117,52  23.151  

Sodexo 211 105,65 22.292 211 69,22  14.605  

Sonova Holding 174 204,19  35.528 175 212,88  37.254  

Starbucks    487 87,19  42.462  

Swiss Re 212 100,20  21.243    

Taiwan Semiconductor Rpr5Shs  702 51,73  36.317    

TechnipFMC -USD- 603 19,09  11.512    

Telefon Ericsson - B -    4.008 9,74  39.026  

Total 465 49,2 22.878    

Unilever 571 51,23 29.252 586 49,57  29.045  

United Parcel Service 206 104,23  21.472 206 137,25  28.274  

Vodafone Group    22.689 1,35  30.555  

Volkswagen    245 170,10  41.675  

Waste Management 282  101,47  8.616    

Wolters Kluwer 621 65,02  40.377 630 69,06  43.508  

   1.366.080     1.876.062  
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4 Bijlage A. 3: Samenstelling van het vermogen 
 

 
Naam fonds Participaties 

(31/12/2020) 
Waarde 

(31/12/2020) 
Participaties 

(1/1/2020) 
Waarde 

(1/1/2020) 

Groninger Universiteitsfonds 6.174,8 3.592.883  6.174.8 3.587.241  
Boerma-Kooy-fonds 950,0 552.769  969.4 563.146  
Wetex 1.057,7 615.458  1.089.6 633.021  
Feringa Fonds 34,4        20.016    
Zernikefonds 29,0 16.874  29.0 16.847  
Broers van Beusekomfonds 1.806,0 1.050.843  1.806.0 1.049.187  
Fokkerfonds 901,0  524.258  901.0 523.432  
Willem Mallinckrodtfonds 12,9           7.506 12.0 6.971  
Kloosterfonds 244,0 141.974  244.0 141.751  
Murray Bakker-Vellemafonds 246,0 143.138  246.0 142.913  
C.A. van Dijk-Rabenfonds 185,0 107.645  185.0 107.475  
Frans Hendrik Blinkfonds 123,0         71.569  123.0 71.456  
Technisch Wetenschappelijk 
Fonds 

192,0 111.718  192.0 111.542  

Mössingerfonds 1.170,0 680.779  1.170.0 679.706  
Hendrik de Visserfonds 1.867,0 1.086.337  1.867.0 1.084.625  
Van Os-Hazewinkelfonds 490,0 285.112  490.0 284.663  
Van Markenfonds 37,0     21.529  37.0 21.495  
dr. F.H. Oswaldfonds 61,0      35.494 61.0 35.438  
Faber-Meijerfonds 189,0 109.972  189.0 109.799  

Stichtingsvermogen 15.769,8 9.175.874  15.786,0 9.170.707 

 

 

Waarde participatie op 1/1/2020:  � =
€�.��	.�	�

�
.���
= €580,95 

 

Waarde participatie op 31/1/2020:  � =
€�.��
.���

�
.���
= €581,86 
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