Ubbo Emmius Fonds

2012
in vogelvlucht


Het Ubbo
Speciaal om fondsenwerving voor onderzoek en onderwijs mogelijk
te maken heeft de Rijksuniversiteit Groningen in 1998 het Ubbo
Emmius Fonds (UEF) opgericht. Het Fonds, genoemd naar de eerste
rector magnificus van onze universiteit, zoekt steun voor bijzondere
onderzoeks- en onderwijsprojecten.
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.



bo Emmius Fonds
Met veel plezier presenteren we u het jaar 2012 van het Ubbo Emmius
Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen in vogelvlucht. Met dit verslag
legt het UEF verantwoording af aan haar donateurs, schenkers, de leden
van de alumnikringen in binnen- en buitenland en haar relaties. Deze
vogelvlucht schetst bovendien een beeld van de activiteiten en ambities
van het Fonds.
Het Fonds bevordert de onderlinge betrokkenheid tussen de samenleving en de universiteit door het organiseren van alumnibijeenkomsten
en het werven van fondsen voor de verwezenlijking van bijzondere
initiatieven, onder meer 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 beslissen jaarlijks over de richting
van de fondsenwerving. Decanen en faculteitsbesturen zijn bepalend in
de definitie van projecten waarvoor fondsen worden geworven. Het UEF
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 Fonds zijn in dienst van de Rijksuniversiteit Groningen.





Fondsenwerving 2012
Dankzij de bemiddeling van het Ubbo Emmius Fonds
ontving de Rijksuniversiteit Groningen in 2012 € 696.457
aan giften en € 1.621.436 aan toezeggingen voor de
komende jaren. Tevens werd er € 32.500 aan donaties
‘in kind’ ontvangen.
Een welkome trend is dat giften steeds vaker worden
verdeeld over meerdere jaren. Zo doneren de leden van de
alumnikringen nagenoeg altijd middels een notariële akte
voor een periode van vijf jaar. Steeds vaker zien we dat ook
institutionele fondsen giften voor diverse jaren toezeggen.
Het UEF is blij met deze ontwikkeling omdat het de
afhankelijkheid van de conjunctuur vermindert.
Circa 80% van de projecten waarvoor fondsen wordt
geworven, sluit aan bij de maatschappelijke speerpunten
van de Rijksuniversiteit Groningen: 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 schenkers buitengewoon
dankbaar voor hun financiële en morele support in 2012.



Alumnigiving
De 110.000 alumni van de RUG vormen de ruggengraat van de fondsenwerving. Zij doneren of zij zetten zichzelf, hun kennis en hun netwerk in
om deuren te openen. Ook bedrijven, instituten en vermogensfondsen
zijn belangrijke partners bij het werven van extra financiering voor onderzoek en onderwijs. Contacten met deze partijen worden gelegd door
de fondsenwervers, de voorzitter van het College van Bestuur en nauw
bij het Fonds betrokken alumni. Voor fondsenwerving onder alumni
heeft het Fonds twee werkwijzen ontwikkeld: alumnikringen
en de alumnidesk.
> Alumnidesk <
De alumnidesk is een callcenter van waaruit huidige studenten bellen
met oud-studenten, over het algemeen voor projecten van hun eigen
faculteit. In 2012 is in mei en juni gebeld voor de Junior Scientific Masterclass (JSM) en de Topmaster Medical and Pharmaceutical Drug Innovation
(MPDI). Voor JSM werd € 20.139 en voor MPDI € 9.296 opgehaald.
In december vond de jaarlijkse alumnicampagne voor het Eric Bleumink
Fonds (EBF) plaats. Oud-donateurs van het EBF werd gevraagd of zij
opnieuw wilden doneren. De opbrengsten van de belcampagne bedroeg
€ 11.210. Daarnaast ontvingen ongeveer 65.000 alumni een brief met
acceptgiro bij het alumnimagazine Broerstraat 5. In totaal bracht deze
campagne in 2012 een bedrag van € 100.498 op.

> Alumnikringen <
Het principe van de alumnikring is in 2009 ontwikkeld door de oprichters van de alumnikring Gooische Groningers. Deze oprichters, vaak
bestuurslid van het Ubbo Emmius Fonds, vragen hun oud-studievrienden
lid te worden van de kring en bij te dragen aan een bijzonder onderzoeksproject. Vervolgens nodigen de nieuwe leden op hun beurt weer hun oude
studievrienden uit, zodat de kring steeds groter wordt.
Alumnikring ‘t Gooi
De 100 Gooische Groningers steunen samen het onderzoek naar de
genetische oorzaken van Alzheimer, dat wordt uitgevoerd onder leiding
van prof.dr. Ellen Nollen. In 2009 committeerden de Gooische alumni zich



eraan in vijf jaar € 250.000 bijeen te brengen voor dit project. In 2012 is
€ 40.000 gedoneerd en is € 17.500 aan toezeggingen gedaan. Daarmee
hebben zij hun vijf-jaren doelstelling bereikt. De leden hebben besloten
om verder te gaan en fondsen te werven voor projecten binnen onderzoeksinstituut ERIBA (European Institute for the Biology of Ageing).
Alumnikring Amsterdam
In 2010 ging de alumnikring in Amsterdam van start. Deze kring steunt
het project van prof.dr. Gerard Koppelman. Hij onderzoekt de genetische
oorzaken van het ontstaan van astma bij jonge kinderen. De doelstelling
is dat circa 150 Amsterdamse alumni in vijf jaar € 400.000 bijeen brengen.
In 2012 is door kringleden € 20.200 gedoneerd en is € 18.000 aan toezeggingen gedaan.
Alumnikring Groningen
Ook enthousiaste alumni in Groningen besloten in 2010 middels een
kring een project van de RUG te steunen. Zij adopteerden het project
van prof.dr. Beatriz Noheda. Haar uitdaging is het oogsten van energie
middels piëzo-electrische materialen. Voor dit onderzoek is € 250.000
nodig, waarvan circa een vijfde deel is toegezegd.
Alumnikring Den Haag & Rotterdam
In 2011 werd een kring in Den Haag & Rotterdam opgericht die eveneens
in vijf jaar € 250.000 bijeen wil brengen, ten behoeve van ontwikkeling
van hybride zonnecellen. Prof.dr. Maria Loi is verantwoordelijk voor dit
onderzoek. In 2012 is € 9.750 gedoneerd en voor € 38.750 aan toezeggingen gedaan.
Alumnikring Oost-Nederland
Voor de nieuwste kring, in Oost-Nederland, is in 2012 de fundering
gelegd. De twaalf oprichters besloten zich te verbinden aan een bijzonder
interdisciplinair project binnen het speerpunt Sustainable Society, dat de
maatschappelijke voorwaarden voor duurzame technische innovatie in
Afrika onderzoekt.



Alumni in het buitenland
De RUG heeft circa 10.000 alumni in het buitenland. In de afgelopen
jaren zijn geregeld recepties gehouden voor alumni die wonen en
werken in steden waar behoorlijke aantallen alumni verblijven.
Meestal bleek tijdens deze bijeenkomsten dat alumni het erg leuk
vinden om elkaar te ontmoeten en op te hoogte te blijven van het wel
en wee van hun alma mater. Daarom werd in 2012 in de VS gepeild of
er behoefte was aan alumnikringen, naar het voorbeeld van de kringen
in Nederland. In Washington en in New York bleek belangstelling te
zijn voor de oprichting van een permanente alumnikring waaraan ook
een fondsenwervingsdoel kan worden gekoppeld. En ook in Zürich,
Parijs, Hongkong, Beijing en Singapore bleken voldoende alumni
belangstelling te hebben voor de oprichting van een ‘chapter’. In 2013
zullen deze kringen formeel van start gaan en zullen projecten worden
geselecteerd waaraan alumni kunnen bijdragen.



Doorlopende machtigingen 2012
MPDI € 625

Groninger
Universiteits
Fonds
€ 500

JSM € 5.575

Ubbo Emmius
Fonds € 11.999

Eric Bleumink
Fonds € 22.874

Notariële akten 2012
Alumnikring
Groningen
€ 12.650

Dode
Zeerollen
€ 1.000

Alumnikring
Den Haag & Rotterdam
€ 9.750

Ubbo Emmius
Fonds € 8.485

Eric Bleumink
Fonds € 12.060

Alumnikring
Amsterdam
€ 20.200
Alumnikring ‘t Gooi € 40.000



> Fondsen op naam, legaten en nalatenschappen <
Het Ubbo Emmius Fonds is de paraplu voor enkele Fondsen op naam
en biedt donateurs de mogelijkheid zelf een Fonds op naam op te richten. Fondsen op naam die onder de vlag van het UEF ressorteren zijn:
- Het Eric Bleumink Fonds
- Het J.P. Naterfonds
- Het Grendos Fonds
- Het Fonds Inwendige Geneeskunde
In 2012 gaven studenten van het Honours College van de RUG aan een
eigen Fonds op naam te willen stichten. Het minimum bedrag hiervoor
is in het oprichtingsjaar nog niet bijeengebracht, maar voorbereidingen zijn getroffen om dit specifieke fonds van start te laten gaan zodra
het bedrag beschikbaar is.
Donaties in de vorm van een legaat of een nalatenschap zullen steeds
belangrijker worden. In 2012 ontving het UEF twee toezeggingen van
een erfstelling.
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Highlights van 2012
> JSM/MPSI onderzoeken <
De Van der Meer-Boerema Stichting heeft, net als in eerdere jaren, een gift toegekend
ten bate van de Junior Scientific Masterclass (JSM) en de Topmaster Medical and
Pharmaceutical Drug Innovation (MPDI). Deze opleidingen bieden studenten de
mogelijkheid zich al tijdens hun reguliere studie extra te bekwamen in wetenschappelijk onderzoek. Met de € 58.200 die de stichting heeft toegekend kunnen zes beurzen
worden uitgereikt.
> Onderzoek behandeling ondervoede kinderen <
Stichting Eleven Flowers Fund ondersteunt het onderzoek van dr. Robert Bandsma,
naar het vinden en implementeren van betere voedingsinterventies voor de behandeling van ondervoeding bij kinderen, met een bedrag van € 75.000 over drie jaar.
> Qumran Instituut <
Een donateur stelt voor ten minste vijf jaar € 1.000 per jaar beschikbaar aan het
Qumran Instituut voor een studiebeurs voor veelbelovende studenten. De studiebeurs moet studenten in staat stellen om hun Research Master te halen binnen de
disciplines van het Instituut: Oude Testament, vroege Jodendom en de Dode Zeerollen.
Daarnaast stelt oud-UEF-bestuurslid Dirk Smilde een bijdrage van viermaal
€ 15.000 aan het Qumran Instituut beschikbaar om hiermee de Dirk Smilde Fellowship
in te stellen. Tevens zijn in 2012 voorbereidingen getroffen voor een tentoonstelling
van de Dode Zeerollen in het Drents Museum, waarvan
Mladen Popovic, directeur van het Qumran Instituut,
gastconservator is.
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> Summer Academy Biotechnology and Society in Africa<
De Summer Academy Biotechnology and Society in Africa heeft via
het UEF € 47.000 aan steun ontvangen. De cursus werd door de RUG
georganiseerd voor Afrikaanse wet- en regelgevers, werkzaam in de
biotechnologie.
Adessium doneerde € 40.000, de Rabobank Stad en Midden Groningen
€ 5000 en Wotro Science for Global Development € 2000. Daarnaast
hebben d.o.b en de B&M Gates Foundation het project in nature
gesteund door reis- en verblijfkosten voor hun rekening te nemen.

> Ruud Krom beurzenprogramma <
De Noaber Foundation van Paul Baan steunt verschillende projecten
van de RUG en heeft in 2012 opnieuw een bedrag van € 120.000 toegezegd. De donatie is ten gunste van The Ruud Krom exchange program:
een meerjarig uitwisselingsprogramma voor studenten en personeel
van de RUG en het UMCG en de Mayo Clinic (USA) die research doen op
het gebied van medical sciences en life sciences. De Noaber Foundation en de foundation van de Mayo Clinic zullen hiervoor een apart,
gezamenlijk fonds in het leven roepen.

> Bijdrage van Stichting Kinderpostzegels <
De Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft € 150.000 toegekend
aan de basiseenheid Orthopedagogiek (o.l.v. prof.dr. Hans Grietens)
voor het project over seksueel misbruikte kinderen die worden opgevangen in pleeggezinnen. Doel van de driejarige studie is om via
interviews en niet-verbale technieken vanuit een verhalend perspectief
kennis te verzamelen over de ervaringen, behoeften en expertise van
pleeggezinnen die zorgen voor deze kinderen.
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> Steun voor Alzheimer onderzoek <
Stichting Elise Mathilde Fonds kent, alweer voor de derde keer, in
2012 € 5.000 toe aan het onderzoek van prof.dr. Ellen Nollen naar de
genetische oorzaken van verouderingsziekten als Alzheimer.

> Kankeronderzoek prof.dr. Liesbeth de Vries <
De Anna Dorothea Hingst Stichting uit Groningen doneert € 20.000
voor het onderzoek naar zaadbalkanker o.l.v. prof.dr. Liesbeth de Vries.
Het onderzoek richt zich op de langetermijneffecten van kankerbehandeling en hoopt bij te kunnen dragen aan een effectievere behandeling
en minder onnodige schadelijke bijeffecten voor de groeiende groep
mensen die kanker overleeft.

> Onderzoek naar krediet en schuld <
Stichting Equilibrio ondersteunt het onderzoek van dr. Dirk Bezemer
naar de rol van krediet en schuld in de macro-economie met € 250.000.
Schuldopbouw kan negatieve gevolgen hebben voor economische
groei, stabiliteit en gelijkheid.

> Avril McDonald Fund <
De € 4.200 aan donaties die in 2012 worden geworven ten behoeve van
het Avril McDonald Fund worden omgezet in een scriptieprijs. 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. Haar collega’s hebben een memorial
fund opgericht voor een scholarship in International Law and
Contemporary Conflict.
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En v
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n verder nog….
> Leerstoel Historische Buitenplaatsen en Landgoederen <
In 2010 kreeg het Ubbo Emmius Fonds van de Sichting Van der WijckDe Kempenaer een bedrag in het vooruitzicht gesteld voor de leerstoel
Historische Buitenplaatsen en Landgoederen. In juli van 2012 wordt
prof.dr. Yme Kuiper hiervoor aangesteld. Zowel de geschiedenis van de
bewoners van de buitenplaatsen, als ook de architectuur, de interieurs en
de landschappen, tuinen en parken zijn onderwerp van onderzoek.

> Topontmoeting: Leadership in Financial Ethics <
Op 26 april 2012 vindt in de Allersmaborg de vijfde Topontmoeting plaats.
Thema is ditmaal ‘De bank, de bankier en de ethiek’ met als gastsprekers Lex
Hoogduin (hoogleraar Monetaire Economie en Financiële Instellingen aan de
UvA en voormalig directeur van De Nederlandsche Bank) en Koos Timmermans
(vice-voorzitter Raad van Bestuur ING). Hun inbreng is de opmaat voor een
levendige discussie tussen de ruim 40 aanwezigen, onder leiding van dagvoorzitter Jeroen Smit (journalist en hoogleraar Journalistiek aan de RUG).

> Alumnus van het Jaar <
Matthijs Bierman is door de RUG verkozen tot Alumnus van het Jaar 2012.
Bierman is aan de RUG afgestudeerd in zowel bedrijfskunde als in Nederlands
recht. Sinds 2003 is hij directeur van Triodos Bank Nederland. De RUG, die het
thema duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, viert in 2014 haar 400-jarig
bestaan onder het motto ‘4 ∞ For Infinity’. De Alumnus van het Jaar 2012 brengt
het streven naar een duurzame samenleving, met aandacht voor de toekomst
en de volgende generaties, in zijn eigen sector in de praktijk.
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> UEF wint prijs: Circles of Excellence <
Voor het tweede opeenvolgende jaar heeft A&F/UEF een
prestigieuze internationale prijs ontvangen. De Council for
Advancement and Support of Education (CASE) heeft een
Bronze Award toegekend aan het concept van de alumnikringen. CASE wordt gezien als de belangrijkste organisatie
van professionals in de wereld die zich bezighouden met
alumnibeleid.

> Alumnireis <
De alumnireis naar Groenland van 5 tot en met 22 september
2012 is een groot succes. Onder leiding van RUG-hoogleraar
Arctische en Antarctische Studies prof.dr. Louwrens
Hacquebord, varen 30 reizigers langs de Groenlandse kust
naar onder meer het noordelijkste bewoonde dorp van
Groenland, Siorapaluk. Vanwege de enorme belangstelling
wordt de reis in 2013 opnieuw georganiseerd.
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> Bijzondere alumnikring bijeenkomsten <
In Amsterdam verzamelen ongeveer zestig Amsterdamse Groningers
zich in het Rijksmuseum, waar onder het toeziend oog van Rembrandt’s
Staalmeesters onder meer gastvrouw Prinses Marilène van Oranje en
directeur Wim Pijbes een presentatie gaven. De Haagse en Rotterdamse Groningers worden ontvangen door gastheer Maarten Wetselaar
in ‘het hol van de leeuw’ namelijk het hoofdkantoor van Shell. De leden
van de Aduarderkring en de Gooische Groningers komen juist naar
onze alma mater, waar zij de laboratoria bezoeken van ‘hun’ wetenschappers.
In Parijs is de prachtige residentie van de Nederlandse ambassadeur in
Frankrijk – waar ook de film Les Intouchables opgenomen is - de plaats
van een alumnireceptie. Menig Parijse Groninger geeft aan behoefte te
hebben aan een eigen alumnikring en welwillend tegenover de adoptie
van een RUG-project te staan. Ook in Zürich en Hongkong bezoeken
alumni de RUG-recepties en tonen de aanwezigen grote betrokkenheid
bij de RUG en behoefte aan contact op regelmatige basis. In 2013 zullen
deze kringen formeel van start gaan.

17

> Belangrijke donateurs 2012 <
>

Adessium

>

Alumni van de Rijksuniversiteit Groningen

>

Anna Dorothea Hingst Stichting

>

Groningen Seaport/Dynalog

>

ING Hongkong

>

Noaber Foundation

>

Shell

>

Smilde Foundation

>

Stichting Eleven Flowers Fund

>

Stichting Equilibrio

>

Stichting Kinderpostzegels

>

SNS Reaal Bank

>

Van der Meer-Boerema Stichting
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> Bestuur Ubbo Emmius Fonds <
Het bestuur van het UEF bestaat uit alumni en andere relaties van
de RUG met vooraanstaande posities in de maatschappij. Zij zijn
door hun grote betrokkenheid uitstekende ambassadeurs van de
universiteit. Door hun inbreng en inzet zijn ten behoeve van de RUG
zeer waardevolle contacten gelegd met het bedrijfsleven en met
diverse instellingen.

> Leden Dagelijks Bestuur <

Jan Willem Baud
Hugo Brouwer
George Möller
Jan Overmeer
Sibrand Poppema

> Leden Algemeen Bestuur <

Jan Willem Baud (voorzitter)
Sibrand Poppema (vicevoorzitter)
Paul Baan
Arjan Bos
Pamela Boumeester
Jan Bout
Hugo Brouwer
Frits van Bruggen
Jeroen Dietvorst
Paul van Gelder
Timo Huges
Lense Koopmans
Stef Kranendijk
Rien Meppelink
Rob Meuter
George Möller

Age Offringa
Bernhard van Oranje
Marjan Oudeman
Jan Overmeer
Ralph Pans
Henk Rottinghuis
Elmer Sterken
Ben Warner
Maarten Wetselaar
Bert van der Wijk
Jan Zegering Hadders

> Adviseurs Ubbo Emmius Fonds <

Aleid van Beuningen
Carel van den Driest
Hans Huisinga
André Olijslager
Hans Wijers

> Directeur Ubbo Emmius Fonds <

Tienke Koning
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www.rug.nl/uef

Ubbo Emmius Fonds
Bezoekadres:
Oude Boteringestraat 44
9712 GL Groningen
Postadres:
Rijksuniversiteit Groningen
Ubbo Emmius Fonds
Postbus 72
9700 AB Groningen

Colofon
Fotografie:
Arnoud Bakker
Emile Gregoire
Michel de Groot
Jeroen van Kooten
Renée Lutke
Karin Mauve
Elmer Spaargaren
Gerhard Taatgen

Telefoon (+31) 050 363 7595
E-mail uef@rug.nl
www.rug.nl/uef
Rabobank 10.32.55.400

Vormgeving:
Biche Eleveld bno
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