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Het Ubbo
Speciaal voor haar fondsenwerving heeft de Rijksuniversiteit Groningen
in 1996 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. Het
onafhankelijke bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden. De personeelslasten en overige kosten van fondsenwerving
worden gedragen door de Rijksuniversiteit Groningen en worden niet in
mindering gebracht op de geworven giften. Dit betekent dat de donaties
voor 100% ten goede komen aan de door de donateurs gekozen doelen.
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bo Emmius Fonds
Doelstelling en werkwijze
Het Ubbo Emmius Fonds wil de onderlinge betrokkenheid tussen de samenleving en de universiteit
bevorderen. We doen dit door activiteiten voor alumni
en relaties te organiseren en door fondsen te werven
voor de verwezenlijking van bijzondere initiatieven
aan de Rijksuniversiteit Groningen, met name rond de
maatschappelijke speerpunten Healthy Ageing, Energy
en Sustainable Society. We proberen hiervoor met zoveel
mogelijk alumni in contact te komen en maken gebruik
van traditionele en nieuwe methoden en technieken in
fondsenwerving. Ons grote netwerk van alumni is zowel
middel als doel in fondsenwerving.
Ons Fonds beheert zelf geen substantieel vermogen en
kan zelf geen geld uitkeren aan aanvragers. We werven
fondsen ten behoeve van geselecteerde projecten. De
opbrengsten hiervan komen voor 100% ten goede aan
deze projecten. 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 de projecten waarvoor
fondsen worden geworven. Het UEF streeft ernaar alle
fondsenwerving binnen de universiteit onder één
paraplu onder te brengen.
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Fondsenwerving 2013
Met veel plezier presenteren we u het jaar 2013 van het Ubbo Emmius
Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen in vogelvlucht. Met dit verslag
willen we verantwoording afleggen aan onze donateurs, schenkers, de
leden van de alumnikringen in binnen- en buitenland en aan onze relaties.
Deze vogelvlucht schetst bovendien een beeld van de activiteiten en
ambities van ons Fonds.
> Resultaten <
Dankzij de bemiddeling van het Ubbo Emmius Fonds verwierf de
Rijksuniversiteit Groningen in 2013 € 3.389.149 aan donaties (€ 1.321.084
aan giften en € 2.068.065 aan toezeggingen voor de komende jaren).
Het resultaat over 2013 groeide ten opzichte van 2012 met 45%. Ook
werd de doelstelling van € 3.100.000 voor 2013, zoals vastgesteld door
het bestuur van het UEF in ons meerjarenplan voor fondsenwerving,
ruimschoots gehaald.
> Trends <
Door de inzet van nieuwe methodieken, zoals crowdfunding, blijkt het
mogelijk nieuwe groepen potentiële donateurs te bereiken. Meer en
meer stellen (grote) donateurs, zoals bedrijven en fondsen, matching
als voorwaarde voor een donatie. Het bij elkaar brengen van meerdere
partijen bij één project wordt daardoor steeds belangrijker. We zien met
genoegen dat giften steeds vaker voor meerdere jaren worden toegezegd.
Zo doneren de leden van de alumnikringen minimaal vijf jaar aan het door
de kring geadopteerde doel en geven steeds meer alumni doorlopende
machtigingen af. Donaties van vermogensfondsen worden ook steeds
vaker voor meerdere jaren gegeven. We zijn blij met deze ontwikkeling
omdat het de afhankelijkheid van de conjunctuur vermindert.
> Support <
Het bestuur en de directie van het Ubbo Emmius Fonds en het College
van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen zijn alle particuliere en
institutionele schenkers buitengewoon erkentelijk voor hun financiële
en morele support in 2013. Het groeiende vertrouwen in het werk van het
fonds is een belangrijke motivator voor het bestuur en de medewerkers
van het UEF.
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Maatschappelijke speerpunten
Het onderzoek binnen de Rijksuniversiteit Groningen richt zich op
drie speerpunten:
> Healthy Ageing (HA),
> Energy (E), en
> Sustainable Society (SS)
Met deze thema’s slaat de universiteit een brug tussen wetenschap en samenleving. Niet alleen heeft het onderzoek directe
maatschappelijke relevantie; ook werken wetenschappers van de
RUG op grote schaal samen met partners uit het bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties en de overheid, zowel binnen als
buiten de regio.
Daarnaast zijn de speerpunten toekomstgericht: de uitdagingen
en mogelijkheden van een duurzame samenleving op het gebied
van gezondheid, milieu, technologische ontwikkelingen en energie
staan boven aan de onderzoeksagenda van de RUG.
Circa 80% van de projecten waarvoor we als Ubbo Emmius
Fonds fondsen werven, sluiten nauw aan bij de maatschappelijke
speerpunten van de universiteit. Onze overige fondswervingsinspanningen richten zich op overig toponderzoek, het werven van
Fondsen op Naam, nalatenschappen, bijzondere initiatieven (soms
samenwerkingen tussen meerdere universiteiten en bedrijven) en
speciale projecten die een springplank behoeven.
Verderop in dit verslag zullen we een aantal van onze projecten
nader toelichten. De gekleurde lettercodes (HA), (E) en (SS) geven
aan onder welk speerpunt ze vallen.
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Screenshot van het crowdfunding platform halverwege de
campagne voor het onderzoek naar de Noordse stern.
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Vernieuwing in 2013
In 2013 heeft Ubbo Emmius Fonds een aantal nieuwe
methodieken toegepast in de fondsenwerving.
> Crowdfunding <
In maart 2013 is onze eerste crowdfunding campagne van start gegaan.
Speciaal voor fondsenwerving onder een zeer breed publiek hebben we
het eigen crowdfunding platform www.rugsteunt.nl laten ontwikkelen.
Daarmee was de RUG de eerste universiteit in Nederland met een dergelijk platform. Het eerste project, rond de Noordse stern, was meteen
een succes dankzij diverse mediaoptredens van dr. Maarten Loonen.
Het kleine meeuwtje met z’n zwarte kopje, dat jaarlijks immense
afstanden aflegt, bleek tot de verbeelding van het publiek te spreken.
Ook mensen zonder een directe relatie met wetenschap of met onze
universiteit toonden veel belangstelling voor dit soort onderzoek en
waren bereid te doneren. (SS)
Na de Noordse stern werden in 2013 nog twee crowdfunding acties
opgezet. ‘Wie schreven de Dode Zeerollen’ haalde geld op voor
de analyse van de Dode Zeerollen met behulp van kunstmatige
intelligentie technieken. ‘Versla de bacterie’ ging over onderzoek naar
Epidermolysis Bullosa, een zeldzame maar verschrikkelijke ziekte,
waarbij de kleinste aanraking van de huid kan leiden tot zeer pijnlijke
blaren en wonden. (HA)
In totaal werd in2013 met deze nieuwe tak van fondsenwerving bijna
€ 50.000 bijeengebracht. Het blijkt dat we met crowdfunding een ander
publiek dan onze gebruikelijke donateurs weten te bereiken.
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> Samenwerking <
Een tweede nieuwe aanpak in 2013 betreft de samenwerking
met andere partijen (universiteiten en bedrijven) rond de
werving van middelen ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek. Deze samenwerkingen en consortia zijn het initiatief van Groningse wetenschappers en het UEF en komen op
gang doordat een donatie kan worden ingezet als hefboom
of springplank om bijdragen van andere partijen en subsidies
te werven. Het doel van de samenwerkingen is altijd om een
groot en bijzonder onderzoek te realiseren, of een omvangrijke opleidingsinspanning op gang te brengen. Van deze
projecten zijn RUG-wetenschappers penvoerder.
We streven ernaar om wetenschappelijke projecten met
(social) impact, met hulp van diverse partijen, tot stand te
brengen. Een voorbeeld is het eerder genoemde onderzoek
naar Epidermolysis Bullosa (EB). Het UEF brengt de fondsenwerving onder de aandacht bij het publiek en haalt de
middelen bijeen, onder meer door donaties uit crowdfunding te matchen met bijdragen van patiëntenverenigingen,
sponsoren en (particuliere) vermogensfondsen. Zo besloot de
Stichting Eleven Flowers Fund het EB-onderzoek te steunen
met een bedrag van € 75.000 over drie jaar. Een volgende stap
zou het vinden van investeerders voor behandelmethoden en
geneesmiddelen kunnen zijn.
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Alumnigiving
De 115.000 alumni van de RUG vormen de ruggengraat
van onze fondsenwerving. Zij doneren en 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 financiering voor onderzoek
en onderwijs. Contacten met deze partijen worden gelegd
door de fondsenwervers en nauw bij ons Fonds betrokken
bestuursleden, ambassadeurs en alumni. Voor fondsenwerving onder alumni hebben we, naast crowdfunding, globaal
drie werkwijzen ontwikkeld: de alumnidesk, mailingen met
acceptgiro en de alumnikringen.
> Alumnidesk en mailing<
De alumnidesk is ons ‘callcenter’ van waaruit huidige
studenten bellen met oud-studenten, over het algemeen
voor projecten van hun eigen faculteit. In 2013 is in mei en
juni gebeld voor 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. De bellers wisten voor JSM
€ 15.560 en voor MPDI € 2.635 op te halen. De Van der
Meer-Boerema Stichting stelde bovendien als matching,
ten bate van de JSM, € 14.800 beschikbaar. (HA)
In december vond de jaarlijkse alumnicampagne voor het
Eric Bleumink Fonds (EBF) plaats. Oud-donateurs van het
EBF werd via een belcampagne gevraagd of zij opnieuw
wilden doneren. Daarnaast ontvingen ongeveer 70.000
alumni een brief met acceptgiro bij het alumnimagazine
Broerstraat 5. In totaal bracht de werving voor het EBF
in 2013 € 105.849 op aan vaste en eenmalige donaties,
lijfrentes en diverse acties. (SS)
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> 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. In
2012 heeft de Council for Advancement and Support of Education(CASE) een Bronze
Award toegekend aan het concept van de alumnikringen. CASE wordt internationaal
gezien als de belangrijkste organisatie van professionals die zich bezig houden met
alumnibeleid en fondsenwerving.
Alumnikring ‘t Gooi
De honderd 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 werd de doelstelling gehaald. De leden van de kring
namen hierop het initiatief om door te gaan op de ingeslagen weg en fondsen te
werven voor projecten binnen onderzoeksinstituut ERIBA (European Institute for the
Biology of Ageing); prof. Nollen is een van toponderzoekers van dit instituut. In aanvulling hierop besloot een alumnus in 2013 (anoniem) € 250.000 bij te dragen aan het
onderzoek van prof. Nollen. Hiermee hadden de Gooische Groningers in 2013 220%
van hun oorspronkelijke doelstelling gerealiseerd. (HA)
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 2013 is door kringleden € 23.800 gedoneerd en is € 12.000 toegezegd aan het onderzoek. Alumnikring Amsterdam heeft tot
nog toe 31% van de oorspronkelijke doelstelling gerealiseerd. (HA)

Bijna alle alumnikringen hadden in 2013 een bijzondere bijeenkomst in het
Drents Museum en bezochten de tentoonstelling rond de Dode Zeerollen.
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Ongeveer 90 alumni uit Den Haag en
omgeving bezochten eind november
2013 het Vredes Paleis in Den Haag.

Alumnikring Groningen (Aduarder kring)
Enthousiaste alumni in Groningen besloten in 2011 middels een
kring het onderzoeksproject van prof.dr. Beatriz Noheda te adopteren. Zij werkt aan het oogsten van energie met piëzo-elektrische
materialen. De kring zegde toe hiervoor in vijf jaar € 400.000 te doneren. In 2013 is € 14.675 gedoneerd en € 18.750 aan toezeggingen
gedaan. Er is 21% van de oorspronkelijke doelstelling gerealiseerd.
(E)
Alumnikring Den Haag & Rotterdam
De kring in Den Haag & Rotterdam ging in 2011 van start en beloofde, eveneens in vijf jaar, € 250.000 bijeen te brengen ten behoeve
van ontwikkeling van hybride zonnecellen. Prof.dr. Maria Loi is verantwoordelijk voor dit onderzoek. In 2013 is € 8.750 gedoneerd en
voor € 41.250 aan toezeggingen gedaan. De kring had in 2013 25%
van de oorspronkelijke doelstelling gerealiseerd. (E)
Alumnikring Oost-Nederland
Voor de jongste kring, in Oost-Nederland, is in 2012 de fundering
gelegd. De twaalf oprichters besloten zich te verbinden aan het
STINGS-project binnen het speerpunt Sustainable Society, dat de
maatschappelijke voorwaarden voor duurzame technologische
innovatie in voedselvoorziening in Afrika en de armste gebieden in
de wereld onderzoekt. In 2013 werd voor dit project € 47.500 toegezegd en werd € 1.000 ontvangen. Het dekkingspercentage voor deze
kring is 18%. (SS)
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> Alumni in het buitenland, International Alumni Chapters <
De RUG heeft circa 12.000 alumni in het buitenland (internationals die
in Groningen hebben gestudeerd en Nederlanders die in het buitenland werken en/of wonen). Over de hele wereld houden we, in steden
waar behoorlijke aantallen alumni verblijven, geregeld recepties voor
hen. Tijdens deze bijeenkomsten zien we altijd dat alumni het erg leuk
vinden om elkaar te ontmoeten en op de hoogte te blijven van het wel
en wee van hun alma mater.
Naar het voorbeeld van de kringen in Nederland zijn soortelijke internationale kringen, chapters genaamd, opgezet in Washington, New
York, San Francisco, Zürich, Hongkong en Singapore. Deze permanente
chapters hebben een eigen bestuur en/of een voorzitter als boegbeeld
van de kring en organiseren bijeenkomsten en activiteiten. De leden
van het College van Bestuur van de RUG streven ernaar deze kringbijeenkomsten geregeld te bezoeken.
Aan de buitenlandse kringen zijn ook fondsenwervingsdoelen gekoppeld. Zo heeft de Zwitserse chapter eind 2013 besloten de eerder
genoemde onderzoeken naar de Noordse stern en naar de genetische
oorzaken van Astma bij kinderen te steunen (HA). Chapter Singapore organiseert in 2014 een benefiet ten behoeve van het UEF. In New
York zijn de voorbereiding getroffen voor een fundraising diner in
maart 2014. Vanuit de kring Washington kwam een prachtige bijdrage
voor het Eric Bleumink Fonds (SS) en het op pagina 16 genoemde
STINGS-project. (SS) In 2014 zullen permanente alumnikringen in
China, Londen, Duitsland en wellicht in het Midden Oosten (Abu Dhabi/
Dubai) wordt opgezet.

De alumni in Washington ontvingen in oktober
Klaas Knot, de president van De Nederlandse Bank
in de Residentie van de Nederlandse Ambassadeur in
Washington, Rodolf Bekink. Alumnus Knot hield een
zeer inspirerende lezing, die geënt was op zijn speech
voor het IMF. Enkele van zijn uitspraken haalden de
wereldpers.

15

Highlights van 2013
> Qumran Instituut, Tentoonstelling rond de
				
Dode Zeerollen in het Drents Museum <
Bijzonder hoogtepunt in 2013 vormde de tentoonstelling rond de Dode Zeerollen
in het Drents Museum, waarvan prof.dr. Mladen Popovic de gastconservator was.
Het UEF was een van de initiatiefnemers van de prachtige tentoonstelling die circa
140.000 bezoekers trok, waaronder veel alumni. Als Fonds organiseerden we een aantal alumni evenementen in het museum, zoals een benefietdiner en een crowdfunding
actie, waarmee € 15.000 bijeen werd gebracht. Een groep zeer geïnteresseerde alumni
besloot een themakring rond het Dode Zeerollen onderzoek op te richten.
Bij de start van het Academisch Jaar 2013/2014 werd een studiebeurs voor onderzoek
van € 1.000 beschikbaar gesteld voor een veelbelovende student aan het Qumran
Instituut. Deze beurs wordt voor vijf jaar beschikbaar gesteld door een alumnus,
die nauw betrokken is bij ons Fonds. Daarnaast werd tijdens een bijzondere bijeenkomst de Dirk Smilde Fellowship voor het eerst uitgereikt aan dr. Steve Mason. Deze
fellowship is beschikbaar gesteld aan het Qumran Instituut door oud-UEF-bestuurslid
Dirk Smilde. Helaas overleed Dirk Smilde op 20 juli 2013 en kon hij de uitreiking niet
meer zelf meemaken.
> Bijzondere leerstoel voor Oost Azië en hedendaags Mongolië <
Het UEF vestigde in 2013 haar eerste bijzondere leerstoel aan de RUG. Jurist en
antropoloog dr. mr. Tjalling Halbertsma werd benoemd tot bijzonder hoogleraar op
de “Chair for East Asian Studies, with a
focus on modern day Mongolia”. Het is
voor het eerst dat in Nederland een
leerstoel op Mongolië wordt ingesteld.
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>Gepersonificeerd onderzoek t.b.v. borstkanker patienten <
De Van der Meer-Boerema Stichting en de Anna Dorothea Hingst Stichting brachten samen € 90.000 bijeen om onderzoek naar een persoonlijke behandeling van patiënten met borstkanker mogelijk te maken. Nu
steeds meer vrouwen met deze ziekte overleven wordt het vinden van
methoden om de gevolgschade van hun behandeling te verminderen
steeds belangrijker. (HA)

> Regulering biotechnologie in Afrika <
Het Science Technology and Innovation Network for Sustainability
(STINGS) is een samenwerkingsproject van diverse internationale
universiteiten en organisaties die zich inspannen voor een betere
voedselvoorziening in de armste gebieden van deze wereld. Doel is het
bestrijden van honger in de armste gebieden van de wereld, in het bijzonder in Afrika. Een belangrijk aspect hierbij is het gebruik en de
regulering van biotechnologie in Afrika. Het initiatief voor dit project
werd genomen door the Bill & Melinda Gates Foundation. De RUG bundelt de Europese expertise. In 2013 werden een drietal grote subsidies
binnengehaald op basis van participatie in internationale netwerken
en de particuliere bijdragen van alumni. Daarnaast wordt STINGSwerkgroep gesteund door de Alumnikring Oost Nederland. (SS)

> Alumnireis <
De alumnireis naar Bhutan in november van 2013 was een groot succes.
Alumni waren diep onder de indruk van dit bijzondere land waar niet het
bruto nationaal product, maar bruto nationaal geluk de staat van het
land bepaalt.
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> Alumnus van het Jaar <
Eind 2013 werd Wim Pijbes door Elsevier verkozen
tot Nederlander van het Jaar 2013. Een half jaar
eerder al mocht Pijbes de prijs voor RUG-alumnus
van het Jaar in ontvangst nemen. De hoofddirecteur
van het Rijksmuseum kreeg de prijs voor de manier
waarop hij het Nederlandse culturele erfgoed nationaal en internationaal bij een breed publiek onder de aandacht heeft weten te brengen.
Vooral zijn innoverende aanpak, zijn streven naar hoge kwaliteit en zijn
eigenzinnigheid werden gewaardeerd door zijn alma mater. Pijbes
kreeg de prijs uitgereikt tijdens een bijeenkomst van de Alumnikring
Amsterdamse Groningers.

> Topontmoeting: Leadership in Financial Ethics <
Op 18 oktober 2013 vond de zesde Topontmoeting plaats, ook nu weer
op de Allersmaborg. Het thema was ‘Governance in de zorg’. Gastsprekers waren Rien Meijerink (voorzitter Raad voor de Volksgezondheid
e.m.), Sibrand Poppema (voorzitter College van bestuur RUG en o.m.
toezichthouder bij Zorggroep Leveste Middenveld). Voorzitter was Heino
van Essen (o.m. Voorzitter Raad van Commissarissen Menzis, Lid Raad
van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis).Hun inbreng was de opmaat voor
een levendige discussie tussen de ruim 40 aanwezigen. Diverse hoogleraren van de RUG brachten stellingen en vragen rond het onderwerp in.
Dit alles resulteerde in een zeer boeiende discussie.
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Fondsen op Naam, legate
nalatenschappen
Het Ubbo Emmius Fonds biedt donateurs de mogelijkheid om, onder
auspiciën van het UEF, een Fonds op Naam op te richten. In 2013 waren
er vijf Fondsen op Naam die onder de vlag van het UEF ressorteren.

> Het Eric Bleumink Fonds (beurzen voor talentvolle studenten uit
ontwikkelingslanden) (SS)
> Het J.P. Naterfonds (bevordering van wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs binnen de RUG op het terrein van de Dermatologie) (HA)
> Het Grendos Fonds (stimuleren van onderzoek op het terrein van de
internistische endocrinologie binnen de RUG) (HA)
> Het Fonds Inwendige Geneeskunde (bevordering van inwendige
geneeskunde aan de RUG) (HA)
> Het Honours College Fund (beurzen voor studenten van het
honours college van de RUG)
Enkele van deze fondsen hebben een fondsenwervingsdoelstelling. Het
UEF is hiervoor verantwoordelijk en verzorgt deze fondsenwerving.

Geven voor de toekomst

Donaties in de vorm van een legaat of een nalatenschap zullen steeds belangrijker worden. In 2013
ontving het UEF een toezegging van een erfstelling.
Alle notariskantoren in Nederland waar een
alumnus werkzaam is ontvingen in 2013 enkele
exemplaren van de UEF-brochure Geven voor de
toekomst. Deze brochure is specifiek gericht op de
werving van legaten, nalatenschappen en Fondsen
op Naam.

Nalaten aan wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs
Ubbo Emmius Fonds
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gaten en

> Belangrijkste donateurs 2013 <
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Alumni van de Rijksuniversiteit Groningen
SNS Reaal
Van der Meer Boerema Stichting
Anna Dorothea Hingst Stichting
Stichting Elise Mathilde Fonds
Ford Foundation
Noaber Foundation
Groningen Seaport/Dynalog
Smilde Foundation
Stichting Eleven Flowers Fund
Stichting Equilibrio
ING Hongkong
Stichting Kinderpostzegels / Fonds Slachtofferhulp
Professor Veldman
. . . En vele anderen, die wij allemaal zeer
dankbaar zijn voor hun bijdragen en vertrouwen!
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> Bestuur Ubbo Emmius Fonds <
Het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds 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.

> Samenstelling Bestuur Ubbo Emmius Fonds <

Jan Willem Baud – voorzitter *
Sibrand Poppema – vice voorzitter *
Paul Baan
Matthijs Bierman (sinds 18 mei 2013)
Arjan Bos
Pamela Boumeester
(tot 31 december 2013)
Jan Bout
Hugo Brouwer *
Frits van Bruggen
Jeroen Dietvorst
Paul van Gelder
(tot 1 september 2013)
Timo Huges
Alexandra Jankovich
(sinds 1 november 2013)
Lense Koopmans
(tot 1 november 2013)
Rien Meppelink
Rob Meuter
Age Offringa
Bernhard van Oranje
Marjan Oudeman (tot 1 juni 2013)
Jan Overmeer *
Ralph Pans

Jan Willem Baud,
voorzitter Ubbo Emmius Fonds

Eddy Perdok (sinds 18 mei 2013)
Henk Rottinghuis
Elmer Sterken
George Möller *
Ben Warner (tot 1 juni 2013)
Maarten Wetselaar
Bert van der Wijk
Marlies van Wijhe (sinds 18 mei 2013)
Jan Zegering Hadders (tot 1 juni 2013)
* lid van het Dagelijks Bestuur van het UEF
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> Adviseurs Ubbo Emmius Fonds <

Aleid van Beuningen
Carel van den Driest
Hans Huisinga
André Olijslager
Hans Wijers
> Directeur Ubbo Emmius Fonds <

Tienke Koning

Het team van het Ubbo Emmius Fonds
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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 (6)
Philip Blaen (6)
Jan Huizing (23)
Israel Antiquities Authority (1, 16)
JAV Studio’s Assen/
Drents Museum (13, 16)
Max König (6)
Maarten Kools (1, 18, 22)
Kenneth Moore (16)
Stijntje de Olde (6)
Cecilia Sandström (1)
Gerhard Taatgen (1, 11)
Piet Toonder (10)

Telefoon (+31) 050 363 7595
E-mail uef@rug.nl
www.ubboemmiusfonds.nl
www.rugsteunt.nl
www.rug.nl/uef
IBAN: NL 13 ABNA 0468923837
BIC: ABNANL2A

Vormgeving:
Biche Eleveld bno

Donaties in de USA (tax deductable),
Ubbo Emmius Fonds Friends Fund /
The Naf, New York (www.thenaf.org)

April 2014
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