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2011
in vogelvlucht

Het Ubb

bo Emmius Fonds
Speciaal voor haar fondsenwerving heeft de Rijksuniversiteit
Groningen in 1998 het Ubbo Emmius Fonds opgericht,
genoemd naar de eerste rector magnificus van onze universiteit.
Via het Fonds wordt steun gezocht voor bijzondere onderzoeksen onderwijsprojecten van onze universiteit. Het Ubbo Emmius
Fonds is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Dat betekent dat giften volledig ten goede komen aan het
doel waarvoor ze worden gedoneerd.

Het Ubbo Emmius Fonds bevordert de onderlinge betrokkenheid tussen
samenleving en de universiteit door het organiseren van alumnibijeenkomsten en het werven van fondsen voor de verwezenlijking van bijzondere
initiatieven rond de maatschappelijke speerpunten Healthy Ageing, Energy
en Sustainable Society. Er wordt getracht met zoveel mogelijk alumni in
contact te komen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van traditionele en
innovatieve methoden en technieken in fondsenwerving. Het grote netwerk
van alumni is zowel middel als doel in fondsenwerving.
Het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds en het College van Bestuur van
de Rijksuniversiteit Groningen bepalen jaarlijks de richting van de fondsenwerving. Decanen en faculteitsbesturen zijn bepalend in de definitie van
projecten waarvoor fondsen worden geworven. Het Ubbo Emmius Fonds
streeft ernaar alle fondsenwerving binnen de universiteit onder één paraplu
onder te brengen. Het Fonds beheert geen substantieel vermogen en kan
zelf geen geld uitkeren aan aanvragers. De medewerkers van het Ubbo
Emmius Fonds zijn in dienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

> Fondsenwerving 2011 <
In 2011 ontving de Rijksuniversiteit Groningen dankzij
bemiddeling van het Ubbo Emmius Fonds € 1.993.147
aan giften en € 549.000 aan nieuwe toezeggingen.
Met deze giften zijn banen geschapen voor wetenschappelijke onderzoekers, beurzen verstrekt, zijn leerstoelen
gevestigd, is onderzoeksapparatuur aangeschaft, is
nieuwe huisvesting beschikbaar gekomen en zijn
bijzondere testmogelijkheden geboden.
Circa 80% van de projecten waarvoor wordt geworven
sluit aan bij de speerpunten van de universiteit: Healthy
Ageing, Energy en Sustainable Society. De overige
fondsenwervings- en andere inspanningen richten zich
op toponderzoek, Fondsen op Naam en op bijzondere
projecten die een springplank behoeven.
Het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds en het College
van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen zijn de
particuliere en institutionele donateurs buitengewoon
dankbaar voor hun financiële en morele support.
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> Alumni Giving in 2011 <
Alumni vormen de ruggengraat van de fondsenwerving, omdat zij zelf
geven of omdat zij zichzelf, hun kennis en hun netwerk inzetten om
deuren te openen bij anderen. Daarnaast zijn bedrijven, instituten en
vermogensfondsen belangrijke partners bij het verwerven van extra
financiering voor onderzoek en onderwijs. Vaak worden de contacten
met deze partijen gelegd door nauw bij het Ubbo Emmius Fonds
betrokken alumni. Voor de fondsenwerving onder alumni heeft het
Fonds twee werkwijzen ontwikkeld: alumnikringen en de alumnidesk.

> Alumnikringen <
Het principe van de alumnikring werd in 2009 voor het eerst toegepast
door de Gooische Groningers. De oprichters, vaak bestuurslid van
het Ubbo Emmius Fonds,vragen andere alumni lid te worden en bij te
dragen aan een bijzonder project of onderzoek van de universiteit. Deze
leden nodigen op hun beurt weer andere oud-studenten uit, zodat de
kring steeds groter wordt. De Gooische Groningers kregen in 2011
uitgebreid navolging. Er werden kringen gevormd in Amsterdam, in
Den Haag/Rotterdam en in het Noorden, de Aduarderkring. De leden
van een kring tekenen een notariële akte en dragen vijf jaar lang een
bedrag van minimaal € 500 bij aan het project dat de kring heeft
geadopteerd. De aktes worden pro bono gepasseerd door alumninotarissen die eveneens aan de kring verbonden zijn.
> Alumnidesk <
De alumnidesk is in de praktijk een callcenter van waaruit huidige
studenten bellen met oud-studenten. Over het algemeen bellen
studenten met alumni voor projecten van hun eigen faculteit. Er waren
in 2011 twee belcampagnes voor onderzoeks-en beurzenprogramma’s.
In december 2011 werd via verschillende media de jaarlijkse wervingscampagne gehouden voor het Eric Bleumink Fonds. Dit Fonds verstrekt
beurzen aan talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden.
In totaal werd via de verschillende vormen van Alumni Giving € 179.379
bijeengebracht in 2011.

> Fondsen op Naam, legaten en nalatenschappen <
Het Ubbo Emmius Fonds overkoepelt enkele Fondsen op Naam
en biedt donateurs (in overleg) de mogelijkheid zelf een Fonds
op Naam op te richten. In 2011 waren op deze wijze het Eric
Bleumink Fonds, het J.P. Naterfonds, het Grendos Fonds en het
Fonds Inwendige Geneeskunde aan het Ubbo Emmius Fonds
verbonden. Donaties in de vorm van een legaat of een nalatenschap
zullen steeds belangrijker worden. In 2011 ontving het Fonds één
toezegging van een erfstelling ten gunste van het
Eric Bleumink Fonds.

> Resultaten van fondsenwerving in 2011: highlights <

> Hanze Sociëteit <
Een buitengewoon project betreft de overdracht door de founding
members van de Hanze Sociëteit aan de RUG (waarvan € 1,15 miljoen
een gift is). Dit prachtige neogotische pand met middeleeuwse uitstraling
is beschikbaar voor diverse bijeenkomsten en activiteiten van de RUG.
In de toekomst zal er een Faculty Club en een Emeriti Club worden
ondergebracht. Het is het clubhuis van de Aduarder alumnikring en
het moet de ontmoetingsplaats bij uitstek worden van het noordelijke
bedrijfsleven en de universiteit (in brede zin, dus alumni, studenten,
wetenschappelijke staf en medewerkers).

> Alumnikringen <
Amsterdamse Groningers
De alumnikring Amsterdamse Groningers bracht € 80.000 bijeen ten
bate van het onderzoek naar het ontstaan van astma bij jonge kinderen
van kinderlongarts prof.dr. Gerard Koppelman. Van dit bedrag bestaat
vier-vijfde uit een toezegging.
Gooische Groningers
In 2011 heeft de alumnikring Gooische Groningers € 52.500 bij elkaar
gebracht voor het onderzoek naar de genetische oorzaken van
verouderingsziekten van prof.dr.ir. Ellen Nollen. Het Elise Mathilde
Fonds en de Noaber Foundation doneerden samen € 7.500 via de
Gooische Groningers aan het onderzoek van professor Nollen.
Den Haag/Rotterdam
De nieuw opgerichte alumnikring Den Haag/Rotterdam adopteerde in
2011 het onderzoeksproject van prof.dr. Maria Antonietta Loi. Zij werkt
aan de verdere ontwikkeling van een kunstmatig blad dat in staat is tot
efficiënte fotosynthese: de nieuwe generatie plastic zonnecellen.
Voor dit project willen de kringleden € 250.000 bijeenbrengen.

> Junior Scientific Masterclass <
De Junior Scientific Masterclass (JSM) is in 1999 opgericht met als doel
om voor studenten geneeskunde en tandheelkunde, die geïnteresseerd
zijn in het doen van wetenschappelijk onderzoek, extra mogelijkheden te
creëren naast het bestaande onderwijsprogramma. Het ideaal is dat er
meer (tand)artsen komen die naast de patiëntenzorg ook (klinisch-)
wetenschappelijk onderzoek doen. Naast een donatie van € 37.840
van de Van der Meer-Boerema Stichting, haalde het UEF middels een
belcampagne € 21.000 op voor de JSM.

> Alliance for Healthy Ageing <
In 2011 werd de Alliance for Healthy Ageing opgericht, een samenwerkingsverband tussen de RUG, het UMCG, Mayo Clinic (USA) en VitaValley,
met steun van de Noaber Foundation. Later sloot ook PGGM zich aan bij
de Alliance met een investering van € 10 miljoen. Dit bedrag zal worden
gebruikt voor investeringen in innovaties in de zorg. Het doel van de
Alliance is een bijdrage te leveren aan oplossingen voor het probleem
van dubbele vergrijzing in de westerse wereld. De inspanningen richten
zich op alle onderdelen van de innovatieketen: bench (fundamenteel
onderzoek), bed (klinisch onderzoek) en beyond bed (implementatie,
markt). Het Ubbo Emmius Fonds heeft een bemiddelende rol gespeeld bij
de totstandkoming van de Alliance. De samenwerking met Mayo Clinic
leverde nog meer resultaten op: een gezamenlijke studie, waarbij een
vertragingstactiek werd aangetoond tegen leeftijdsgebonden ziekten,
werd door vakblad Science uitgeroepen tot een van de tien grootste
wetenschappelijke doorbraken van 2011.

> Dode Zeerollenonderzoek <
De Stichting Smilde Fonds doneerde 2011 opnieuw € 30.000 ten
behoeve van het onderzoek van Mladen Popovic, directeur van het
Qumran Instituut. Het Qumran Instituut is een in Nederland uniek,
internationaal toonaangevend expertisecentrum gericht op het vroege
Jodendom en de Dode Zeerollen. In 2013 wordt in het kader van het
onderzoek van Popovic een tentoonstelling georganiseerd in het
Drents Museum, waarbij voor het eerst in Nederland een groot
aantal Dode Zeerollen te bezichtigen is.

> Avril McDonald Memorial Fund <
In 2011 werd voor de tweede maal een benefietdiner gehouden voor het
Avril McDonald Memorial Fund. Avril McDonald was als Rosalind Franklin
Fellow verbonden aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de RUG.
Op 13 april 2010 overleed ze plotseling, kort voor haar 45e verjaardag.
Om de nagedachtenis aan Avril levend te houden, hebben haar collega
Rosalind Franklin Fellows een memorial fund opgericht en ondergebracht bij het UEF, met de bedoeling geld in te zamelen voor een
scholarship op het vakgebied waarop ze werkzaam was: International
Law and Contemporary Conflict. Tijdens het diner werd € 4.200
ingezameld.

> Biotechnology and Society in Africa <
Het project Biotechnology and Society in Africa is een internationaal
samenwerkingsproject in het kader van het speerpunt Sustainable
Society van de RUG. Het doel van dit project is middels gereguleerde
biotechnologie de land- en tuinbouw, de voedselveiligheid en de
beschikbaarheid van voedsel aanzienlijk te verbeteren op plaatsen
waar nu veel honger is. De samenwerking tussen het UEF, diverse
wetenschappers van de RUG (Science en Society en Microbiologie van
de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Globalization Studies
van de faculteit Letteren), Michigan State University (MSU), NEPAD en
The Bill & Melinda Gates Foundation kreeg in 2011 vorm. De RUG vervult
in dit project de wetenschappelijke spilfunctie in Europa en betrekt
diverse wetenschappers, universiteiten en instituten bij dit project.

> Topontmoetingen <
Jaarlijks wordt een Topontmoeting georganiseerd ten behoeve van
prominente alumni, grote donateurs en belangrijke relaties. Het
algemene thema voor de ontmoetingen is ‘Leadership in Financial
Ethics’. Eind maart spraken Mick den Boogert en Marjan Oudeman
over ‘Succesvolle en falende fusies’ voor een groep van ca. 60
belangstellende alumni en wetenschappers in het alumnihuis,
de Allersmaborg te Ezinge.
Magazine voor alumni en relaties
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> Alumnus van het Jaar <

Broerstraat 5
In dit nummer:

Aan het einde van het Academisch Jaar
werd Stine Jensen, filosofe en publiciste,
verkozen tot Alumnus van het Jaar 2011.
Zij is na Jeroen Smit (2009) en Jelle Brandt
Corstius (2010) de derde Alumnus van het
Jaar van de RUG.

Computers die onze taal écht begrijpen
Waarom wachten we met kinderen?
Plastic zonnecel in een stroomversnelling
Spannende boeken voor de vakantie

Alumnus van het Jaar
Stine Jensen
‘Ik wil de wereld een beetje ingewikkelder maken’

> Album Amicorum <
Het Album Amicorum, het geschenk van het UEF aan studenten die
afstuderen, om zo de start van hun verdere leven als alumnus te
markeren, werd onderscheiden met een Silver Award door de
Council for Advancement and Support of Education (CASE). Het was
voor het eerst dat een continentaal Europees alumni-initiatief in de
CASE-prijzen viel.

> Internationale alumni <
In 2011 werd het International Alumni Ambassadors Program
ontwikkeld. Ieder land heeft een eigen RUG-alumni-ambassadeur,
die voor ten minste een jaar het UEF-aanspreekpunt is. Met deze
ambassadeurs werden in diverse landen en interessante steden
internationale alumnibijeenkomsten gehouden. Dit vond plaats rond
bezoeken van leden van het College van Bestuur van de RUG.
Zo waren er ontmoetingen met alumni in Moskou, Singapore, Djakarta,
Washington, Brussel en Berlijn en op een aantal plaatsen in China.
In Singapore werd het initiatief genomen een Alumni Chapter op te
richten, naar het voorbeeld van de Nederlandse kringen.

> Alumnireizen <
De alumnireis van 2011 (van 17-30 januari) voerde naar de bakermat
der mensheid: Oost-Afrika. Deze unieke expeditie werd begeleid
door Bert Boekschoten, emeritus hoogleraar aan de RUG en de VU
en vooraanstaand paleontoloog. Nieuwe reizen naar Paaseiland en
Groenland werden in de steigers gezet.

> Belangrijke donateurs 2011 <
> SNS REAAL Fonds <
Ten behoeve van de projecten Sonttol Registers,
Cultuur in de Spiegel, Dode Zeerollen
> Noaber Foundation <
I2care, tevens founding partner in de Alliance for
Healthy Ageing met UMCG, Mayo Clinic en RUG/UEF
> Stichting Groninger Kerken <
Onderzoek faculteit Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschap
> Gasunie <
Leerstoel Ruslandkunde
> Aramco Overseas en Springer Media <
Sponsoring AEUA Presidents Conference

> Het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds <
Het bestuur van het UEF bestaat uit alumni met vooraanstaande
posities in de maatschappij. Zij zijn door hun grote betrokkenheid
uitstekende ambassadeurs van de universiteit. Alleen al door
de inbreng en inzet van bestuursleden van het UEF, beschikt de
universiteit over een groot maatschappelijk netwerk. In 2010
zijn met behulp van dit netwerk ten behoeve van de RUG zeer
waardevolle contacten gelegd met het bedrijfsleven en met
diverse instellingen.

> Leden Dagelijks Bestuur <

> Leden Algemeen Bestuur <
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> Directeur Ubbo Emmius Fonds <

Tienke Koning
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