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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. 

 
 
 
 
 



 

2 
 

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. C.J. Albers secretaris (2024) 

dr. A. Plantinga penningmeester (2022) 

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

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

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

 
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 
GUF secretariaat/Y.M. van Katwijck 
Postbus 11103, 9700 CC 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 31-12-2021, 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. 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. B. van Hoven Namens de Faculteit University College Groningen 2024 

prof. dr. A. J. Zwitter Namens de Faculteit Campus Fryslân 2024 

dhr. W. Giesen/  
mevr. S. Veken  

Rector van het GSC ‘Vindicat Atque Polit’ qq 

mevr. E. Weekenstroo / 
mevr. M. Amse 

Praeses van de RKSV ‘Albertus Magnus’ qq 

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 2021 op 14 januari, 24 maart, 9 juni en 1 oktober. 

 
De Raad van Toezicht kwam bijeen op 9 juni 2021. De Raad hechtte zijn goedkeuring aan het 
jaarverslag en de jaarrekening van het GUF over het jaar 2020.  
 

2.2. Subsidiebeleid 
Het besteedbare subsidiebedrag voor 2021 werd vastgesteld op € 300.000 inclusief de kosten 
voor infrastructurele ondersteuning (administratie, secretariaat, bankkosten). 
De bedragen van de reissubsidies zijn in 2021 niet verhoogd. De subsidies voor excellente 
studenten zijn in 2021 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 coronacrisis 
De coronacrisis heeft ertoe geleid dat veel (internationale) stages niet door konden gaan of 
moesten worden afgebroken. In 2020 is het subsidiebeleid voor buitenlandse reizen 
aangepast en dit is in 2021 doorgezet. 
Subsidies voor (online) symposia en congressen zijn alleen toegekend wanneer deze binnen 
de geldende gezondheidsmaatregelen konden plaatsvinden. Voor toekomstige buitenlandse 
reissubsidies is de eis toegevoegd dat de ‘landencode’ van het land van bestemming volgens 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken groen of geel moet zijn op de datum van vertrek. 
 
Aanpassingen in het beleid werden steeds op de website onder het hoofdje 
https://www.rug.nl/guf/actueel gecommuniceerd.  
 
2.2.1. Toegekende subsidies 
Aan gewone subsidies (buitenlandse stages studenten) werd € 14.450 toegekend.  
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2.2.2. Congressen en studentengroepsreizen 
Er werd een bedrag van € 20.873 toegekend voor de organisatie van congressen en de 
organisatie van studentengroepsreizen.  
 
In het verslagjaar 2021 werd een subsidie toegekend aan de volgende congressen/symposia: 
 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF) Groningen 
Jaarlijkse conferentie ‘’the challenge of change’’ 
 
Studievereniging De Vesting 
Conference 2021 
 
Studievereniging De Vesting 
Career Experience 2021 
 

Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen 

- 
 

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 

European Sociological Association (ESA) Research Network 34 - Sociology of Religion 
Biennial Conference “Religion in an unstable world: Challenges, transformations, and 
future prospects” 
 

Faculteit der Letteren 

Marketing Association University of Groningen (MARUG) Marketing & psychologie 
Congres ‘’Mind over Marketing’’ 
 
Studievereniging IK 
Congres Ärts & Money” 
 
Department of History 
Congres “Rooted Cities, Wandering Gods; Inter-Urban Religious Interactions in the 
Ancient World” 
 
Vakgroep GLTC 
Groningen workshop on Hellenistic Poetry: Crisis and Resilience in Hellenistic Poetry 
 
Studievereniging Clio 
Jaarlijks congres “Breaking Boundaries: Crimes transcending borders” 
 

Faculteit Medische Wetenschappen 

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

Congres ISCOMS (online) 

 
ONKOS-studententeam 
Surgeon Day ‘‘The art of surgery in time: go back and cut forward” 
 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 

Enactus 
Symposium 2021 “The future of food” 
 

Faculty of Science & Engineering 
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G.F.S.V. “Pharmaciae Sacrum” 

140e Dies Natalis: “Therapy in a new light” 

 

TBV Lugus 

Technology and Society Congress (TaSC) 
 

iGEM Groningen 
iGEM 2021 
 

Faculteit Wijsbegeerte 

- 

 

Overig 

Stichting Teimun 

Jaarlijks Congres GrunnMUN (Groninger Model United Nations) 

 
Studentenkoepel Levensbeschouwelijke Organisaties in Groningen (SKLO) 
Nacht van de levensbeschouwing 
 
SIB Groningen 
Dies Natalis Conference ‘Freedom of Speech in a Digital Age’ 

 
In het verslagjaar 2021 werd een subsidie toegekend aan de volgende studentengroepsreizen:  
 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF) Groningen 
Studiereis European Study Research (ESR) Madrid, Spanje 
 

Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen 

- 
 

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 

- 
 

Faculteit der Letteren 

European Master’s in Clinical Linguistics (EMCL+) 

Studiereis Joensuu, Finland 
 

 

Faculteit Medische Wetenschappen 

- 
 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 

Juridische Faculteitsvereniging (JFV) 

Studiereis Athene, Griekenland 
 

Faculty of Science & Engineering 

T.F.V. Professor Francken 

Studiereis Zwitserland en Italië 

 

G.F.S.V. Pharmaciae Sacrum 
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Staycursie (online excursie) 

G.F.S.V. Pharmaciae Sacrum 
Binnenlands bedrijvenbezoek 
 

Faculteit Wijsbegeerte 

- 

 
In het verslagjaar 2021 werd een subsidie toegekend aan de volgende overige initiatieven:  
 

Comité Academieportret Klaas van Berkel 

Academieportret Klaas van Berkel 
 
OIKOS 
Boek mbt geschiedenis van de landelijke onderzoekschool Klassieke Studiën 
 
Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi  
Klassiek Bragi 

 
2.2.3. Excellente studenten 
21 studenten ontvingen een subsidie voor een buitenlandse stage op grond van excellente 
studieprestaties; het totaal toegezegde bedrag bedraagt € 25.200.  
 
In het verslagjaar 2021 werd aan de volgende excellente studenten een subsidie toegekend:  
 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde 

R. Bosch Shanghai, China 

T. van de Veen Shanghai, China 
 

Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen 

-  
 

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 

-  
 

Faculteit der letteren 

R. Klinkhamer Gent, België 

S. Horváth Frankfurt am Main, Duitsland 

L.M. Lange Bilbao, Spanje 

S.A. Antila Uppsala, Zweden 

E.M. Wohlhage Bilbao, Spanje 

M. Urbaneja Lozano Krakau, Polen 

R. Losasso Strasbourg, Frankrijk 

L. Kruger Göttingen, Duitsland 

H.A. Lenting San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, Spanje 
 

Faculteit Medische Wetenschappen 

A. van den Brink Solna, Zweden 
 

Faculteit Rechtsgeleerdheid 

-  
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Faculty of Science & Engineering 

B.O. Nieuwenhuis Thuwal, Saudi Arabië 

A.M. Doze Cambridge, Verenigde Staten van Amerika 

S. Langdon-Down Willemstad, Curaçao 

C. Harper Willemstad, Curaçao 

A. Smith-Moorhouse Willemstad, Curaçao 

M. Fele Lausanne, Zwitserland 

L. Randt München, Duitsland 

N.N. Schwensfeier Frankfurt am Main, Duitsland 

P.J. Otte Umeå, Zweden 

 

Faculteit Wijsbegeerte 

-  

 
2.2.3.1. Verslag van Bram Nieuwenhuis  

               (Red Sea Research Center, Thuwal, Saudi-Arabia)  
In September of 2021 I completed the final requirements for my master degree Marine 
Biology, that I had started two years earlier. However, as my master largely took place during 
the COVID-19 pandemic I had not yet had the opportunity to conduct research in my 
favourite ecosystem, coral reefs. Together with my mentor prof. Govers I therefore decided to 
extend my master with an extra research project. With the help of prof. van der Meij I came 
in contact with the Habitat and Benthic Biodiversity lab at the King Abdullah University of 
Science and Technology (KAUST). They invited me to study the habitat mapping applications 
of drones on shallow coral reefs. For me this was an amazing opportunity, both because of the 
super exciting research I got to do and because I got the chance to live in Saudi-Arabia for six 
months. As such, I am very thankful to the Groningen University Fund for supporting me in 

this project. 
By now I have returned to the Netherlands and I can look 
back on a very fun, educational, and successful internship. 
For my project I conducted fieldwork in a tropical lagoon 
within KAUSTs campus. Together with my colleagues I 
flew a drone over three large reef areas constantly taking 
aerial photographs. With the help of GPS measurements 
and an analysis technique called ‘Structure-from-Motion’ I 
combined all these photographs into three very big, high-

resolution photographs called orthomosaics. These orthomosaics can be converted into 
habitat maps, where each pixel is assigned to a distinct habitat class. Examples of habitat 
classes are: seagrass, sand, coral, and algae. Such habitat maps are very useful as they can be 
used to inform conservation actions or marine policy. During my internship, I therefore 
developed a new methodology to convert orthomosaics into habitat maps automatically. 
Using this new method, we were able to map our areas with a higher accuracy than was 
possible with currently published methods. I am super excited to add that these results are 
currently being prepared for publication. I very much hope these results at some point in the 
future will assist governments and nature organisations to take the right conservation 
actions, thereby helping to save coral reefs. 
Besides being academically successful, my time in Saudi-Arabia was also a great success 
because I got to experience a totally new (and unexpected) place. First of all, it was no 
punishment to trade in the Dutch winter for the Saudi one, especially not if you live on a 
university campus right next to the Red Sea. I very much enjoyed exploring Jeddahs 
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historical city centre Al-Balad, where you can buy some of the best dates you will ever find. 
Alternatively, you can go drink a traditional Arab coffee, which due to the unroasted coffee 
beans is much closer to tea than to ‘western’ coffee. A 
real highlight of my stay was a weekend trip to Al-
Ula. This area, which is famous for its Nabataean 
tombs (the civilisation that also constructed Petra in 
Jordan), features a beautiful rocky desert littered 
with date- and orange farms. While I was there, my 
friends and I were lucky enough to get invited to one 
of these farms because we could not find our Airbnb. 
With typical Saudi hospitality Omar first helped us 
find the Airbnb and then served us tea and at least 11 
kinds of oranges till 02.00 in the morning, a memory I will definitely treasure.  
Overall, I had a wonderful time in Saudi-Arabia, during which I was able to develop myself 
both academically and personally. Therefore, I would once again like to thank the GUF for 
their support. I would highly encourage other students to conduct a part of their studies 
abroad and to reach out to the GUF if they need financial support to do so. 
 
Andere verslagen zijn te vinden op ons blog: https://www.rug.nl/studiereisguf 
 

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 stelde in 2021 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 en bij het selecteren van geschikte kandidaten voor de Gratama 
wetenschapsprijs.  
Zie voor meer informatie: https://www.rug.nl/guf-gratama 
 
Door de Gratama Stichting gesubsidieerde onderwijs- en/of onderzoeksprojecten: 
Er werden in 2021 58 projecten ingediend. De volgende 4 projecten werden in 2021 
gehonoreerd, voor een totaalbedrag van € 77.691: 
 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
prof. mr. J.E. (Jelle) Jansen: Het Rooms-Groningse recht, een onderzoek naar de 
privaatrechtelijke rechtspraak van de Hoofdmannenkamer in de 17e en 18e eeuw.  
€ 15.000 
 
Faculteit Science and Engineering 
dr. Jacqueline Stefels: Verdwijnend arctisch zee-ijs: het belang van algen voor het klimaat 
op aarde. 
€ 24.900 
 
Natalie E. van Dis MSc: Hoe heeft klimaatverandering de wintervlinder genetisch 
veranderd?  
€ 19.746 
 
Faculteit der Medische Wetenschappen/UMCG 
dr. Eleanor Harding: Geleide Audiomotor Exploratie (GAME) muziekale interventie voor 
gebruikers van een cochleair implantaat (CI)  
€ 18.045 
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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/gratama-subsidies/subsidierondes/subsidieronde-2021 
 

2.4. GUF Projecten 2021 
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 2021 waren dat, voor een totaal van € 35.265 de 
volgende projecten: 
 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
dr. R.M. Jong-A-Pin: Sociale winst van de dorpsondersteuner 
€ 15.300 
 
Faculteit der Letteren 
dr. Bert Nijboer: Geofysisch onderzoek naar drie borgen te Baflo/Rasquert 
€ 19.965 
 
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/gratama-subsidies/subsidierondes/subsidieronde-2021 

 
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 2021 € 5.000 toegekend aan projecten die pasten binnen 
de doelstellingen van de oorspronkelijke doelstellingen van de Stichting WETEX.  
 
Faculteit Science and Engineering/dr. Kristof de Bruyn 
Bouw je eigen nevelkamer € 5.000 
 

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. 
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, 
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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 
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 2021 werd tweemaal een beroep gedaan op het fonds. 
 

2.5.3. 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 die 
plaats vond op 31 mei 2021. Hierin werd 
samengewerkt met Forum Groningen en het 
Studium Generale. 

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

2.6. Prijzen 
 
2.6.1. 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 1 juli 2021. 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. 

 
2.6.1.1. Winnaars GUF-100 prijzen 2021 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde   Femke van den Bos 
Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen  Greta Grossek 
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen Benjamin Lensink 
Faculteit der Letteren      Audrey Achieng 
Faculteit Medische Wetenschappen    Trishla Sinha 

https://sggroningen.nl/index.php/evenement/groninger-wetenschapsquiz?language_content_entity=und
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Faculteit Rechtsgeleerdheid     Arasj Jahrome 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen   Cecilia Eero 
Faculty of Science & Engineering    Shruti Giri 
Faculteit Wijsbegeerte     Marit de Jong 
University College      Yoram Sennekool 
Campus Fryslân      Helena Nielsen 
 
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/ 
 

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.  
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 
 

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 
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. 
 

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. 

 
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 2021 waren 15 bijzondere hoogleraren vanwege het GUF bij de 
Rijksuniversiteit Groningen aangesteld. 
 

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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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 
(tot 01-01-2021) 
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 
prof. mr. dr. P.B.C.D.F. van Sasse van IJsselt, Recht en Religie 
 
Faculty of Science and Engineering 
dr. A. Pellegrino, Experimentele Subatomaire Fysica i.h.b. Flavorfysica (tot 01-11-2021) 
 
Faculteit Wijsbegeerte 
- 
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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, 18 juli 2022

Kenmerk: 816600/WAB/HT

Geachte bestuurders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 11.365.854 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat
na belastingen van € 2.059.860, 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. C.J. Albers (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
2021

€

31 december
2020

€

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 11.235.734 9.175.874

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 22.666 22.666
Financiële vaste activa 11.087.593 9.175.580

11.110.259 9.198.246

Werkkapitaal 125.475 -22.372

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Liquide middelen 255.595 109.718

Af: kortlopende schulden 130.120 132.090

Werkkapitaal 125.475 -22.372

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 2021
(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 22.666 22.666

Financiële vaste activa  (2)

Beleggingen 11.087.593 9.175.580

 11.110.259 9.198.246

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen  (3) 255.595 109.718

 255.595 109.718

 11.365.854 9.307.964

Jaarrekening
d.d. 18 juli 2022

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (4)

Stichtingskapitaal 4.000.000 4.000.000
Algemene reserve 7.216.018 5.156.158
Reserve ongerealiseerde
waardestijging landerijen 19.716 19.716

11.235.734 9.175.874

KORTLOPENDE SCHULDEN  (5)

Overige schulden en overlopende
passiva 130.120 132.090

 11.365.854 9.307.964

Jaarrekening
d.d. 18 juli 2022

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten

Donaties, bijdragen, schenkingen en legaten  (6) 69.568 14.508
Opbrengst beleggingen  (7) 2.172.430 101.515
Rente, provisie en diversen  (8) -895 4
Exploitatiekosten landerijen  (9) 184 982
Auteursrechten  (10) 660 532

Som van de geworven baten 2.241.947 117.541

Som der baten 2.241.947 117.541

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Totale kosten  (11) 182.087 112.374

Resultaat na belastingen 2.059.860 5.167

Resultaatbestemming

Algemene reserve 2.059.860 5.167

Jaarrekening
d.d. 18 juli 2022

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen
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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.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Jaarrekening
d.d. 18 juli 2022

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen
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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.

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.

Jaarrekening
d.d. 18 juli 2022

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen
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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 (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn
gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen
bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting
op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming;
indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden
gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en).
Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt
in de staat van baten en lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel
daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van
baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de
baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt
vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden
posten van het eigen vermogen.

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.

Jaarrekening
d.d. 18 juli 2022

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen

en -terreinen

€

Boekwaarde per 1 januari 2021
Taxatiewaarde 68.000
Latente verplichting jegens derden bij verkoop (2/3) -45.334

22.666

Boekwaarde per 31 december 2021
Taxatiewaarde 68.000
Latente verplichting jegens derden bij verkoop (2/3) -45.334

Boekwaarde per 31 december 2021 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
2021

€

31 december
2020

€

Beleggingen

Obligaties 2.199.105 1.776.340
Aandelen beleggingsfondsen 6.802.669 5.523.178
Aandelen individueel 2.085.819 1.876.062

11.087.593 9.175.580

Jaarrekening
d.d. 18 juli 2022

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen
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VLOTTENDE ACTIVA

31 december
2021

€

31 december
2020

€

3. Liquide middelen

ING Bank .676 20.673 366
ING Bank .652 97.762 24.698
ING Bank .210 31.150 42.457
ING Bank .87.32.00 105.320 18.323
ABN Amro .185 690 13.085
ABN Amro .143 - 9.261
ABN Amro .979 - 1.528

255.595 109.718

Jaarrekening
d.d. 18 juli 2022

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen
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PASSIVA

31 december
2021

€

31 december
2020

€

4. Reserves en fondsen

Stichtingskapitaal 4.000.000 4.000.000
Algemene reserve 7.216.018 5.156.158
Reserve ongerealiseerde waardestijging landerijen 19.716 19.716

11.235.734 9.175.874

2021

€

2020

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 5.156.158 5.150.991
Resultaatbestemming 2.059.860 5.167

Stand per 31 december 7.216.018 5.156.158

5. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31 december
2021

€

31 december
2020

€

Overlopende passiva

Verschuldigde bedragen en nog niet opgevraagde subsidies 130.120 132.090

Jaarrekening
d.d. 18 juli 2022

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen
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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.

Jaarrekening
d.d. 18 juli 2022

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen

-14-



5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€

6. Donaties, bijdragen, schenkingen en legaten

Donaties 9.568 14.508
Nalatenschappen 60.000 -

69.568 14.508

7. Opbrengst beleggingen

Koerswinst 1.992.267 -42.771
Dividenden 192.952 159.431
Couponrente 15.094 10.813
Bewaarloon en service fee -27.883 -25.958

2.172.430 101.515

8. Rente, provisie en diversen

Rente -895 4

9. Exploitatiekosten landerijen

Pacht landerijen 1.153 1.232
Exploitatiekosten landerijen -969 -250

184 982

10. Auteursrechten

Auteursrechten H.J. Mallinckrodt 660 532

11. Totale kosten

Bureau- en overige kosten 53.991 45.863
Subsidies en beurzen 132.143 72.142
Belastingen -4.047 -5.631

182.087 112.374

Bureau- en overige kosten 

Vergoedingen 35.062 30.922
Bureaukosten 18.929 14.941

53.991 45.863

Jaarrekening
d.d. 18 juli 2022

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen
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Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€

Subsidies en beurzen

Reguliere beurzen 12.200 56.611
Excellente beurzen 24.000 -
Vervallen beurzen -11.989 -
Congressen 18.873 -
Crowdfunding 1.650 -
GUF100 12.373 -6.000
Boerma Kooij Fonds 13.232 11.286
Gratema Fonds 35.265 11.087
Feringa Fonds 9.889 -10.000
WETEX 5.000 8.525
Coronanoodfonds 11.650 633

132.143 72.142

Jaarrekening
d.d. 18 juli 2022

Stichting Groninger Universiteitsfonds, te Groningen
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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 

Stichting Groninger Universiteitsfonds 

Broerstraat 4 

9712 CP GRONINGEN 

 

Datum Behandeld door Kenmerk 
18 juli 2022 drs. W.A. Barkhof RA 8166/WAB/MY 

 

Aan: het bestuur van Stichting Groninger Universiteitsfonds 

 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van het resultaat over 2021 in 

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

zonder winststreven. 

 

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige 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.   
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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: 

 

 

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 
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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 van 

de jaarrekening 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 activiteiten 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, 18 juli 2022 

 

AKSOS Assurance B.V. 

drs. W.A. Barkhof RA 
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DAEFAGC
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YZ[\]̂_̀aZ[]bcZd̀ef̂_̀ghijh̀ ghklmnǹ gkkljgh̀ ghklmnǹ gnmomhp̀ gnmomhp̀ gqrlsss̀

` ` ` htljnǹ gnmomhp̀ gnmomhp̀ hslngr̀

` ` ` ` ` ` jnklsrk̀

` ` ` ` ` ` `nojqp̀u[_[Z\]̂_̀gqijq̀ gsnlnnǹ gsslhgh̀ gsnlnnǹ gnjokmp̀ gnjokmp̀ gshlqqk̀

` ` ` jnlnnǹ gnjokmp̀ gnjokmp̀ jnlqtk̀

` ` ` ` ` ` grqlnrj̀

` ` ` ` ` ` `
nlqnp̀u[_[Z\]̂_̀gkijk̀ gsnlqnǹ gsrlkjj̀ gsnlqnǹ gnhotqp̀ gnhotqp̀ gsslrgs̀

` ` ` grlqnǹ gnhotqp̀ gnhotqp̀ jnlthm̀

` ` ` ` ` ` grmljkq̀

` ` ` ` ` ` `nlsqp̀u[_[Z\]̂_̀gsijs̀ gkqlhnǹ gsjlhhǹ gkqlhnǹ gnhojkp̀ gnkohkp̀ gsjlhhk̀

` ` ` jhlknǹ gnkohkp̀ gnkohkp̀ jklgmr̀

` ` ` ` ` ` grmlktq̀

` ` ` ` ` ` `
nlsqp̀vZ]̂wZxyẁgsijm̀ gknlnnǹ gkjltkk̀ gknlnnǹ gngohmp̀ gnqorsp̀ gkjltkm̀

` ` ` tnlnnǹ gnqorsp̀ gnqorsp̀ tglsrg̀

` ` ` ` ` ` grhlgqr̀

` ` ` ` ` ` `
nlrnp̀e[\zxc{̀grijr̀ gknlnnǹ gkglnkj̀ grnlnnǹ gnnokkp̀ gnsohsp̀ grgljqh̀

` ` ` tnlnnǹ gnsojqp̀ gnsohsp̀ tjlgsh̀

` ` ` ` ` ` jjtlhjm̀
` ` ` ` ` ` `

joqp̀vZ]̂wZxyẁgtitǹ ghrlqnǹ gmkltks̀ ghrlqnǹ gjnorrp̀ gjnorrp̀ gmnlmmǹ
` ` ` hnlqnǹ gjnorrp̀ gjnorrp̀ hrlnng̀

` ` ` ` ` ` jjrlmmg̀
` ` ` ` ` ` `nosqp̀|cZf}[b[̀~̂x[̀gkitg̀ gkglnnǹ gmnlgtg̀ gkglnnǹ gnkoghp̀ gnkoghp̀ gsnlmmq̀

` ` ` jrlnnǹ gnkognp̀ gnkoghp̀ tnlskm̀

` ` ` ` ` ` jnglkqh̀

` ` ` ` ` ` `
honp̀e[\zxc{̀gjitj̀ ` ` jgnlnnǹ gtroshp̀ gtroshp̀ jrtlhqh̀

` ` ` ` ` ` jrtlhqh̀

` ` ` ` ` ` `

��GU�AFUPWC��PNSNUV�UE�WTNUVW�C CI�H����I�C C C C I���I�H�HC
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C C C C

uù|cZf}[]̂�̀e�̀vĉ_̀ rlmhq̀ jqohk̀ jqnlkqh̀ rlmhq̀ ` jkogm̀ jqslshj̀

�f�[�f̀�xz�̀�x[\_̀ef̂_b̀v�̀ mmg̀ gqmorr̀ ghnlnsǹ ǹ ` ǹ ǹ
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