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2014 in vogelvlucht



2 3

Het Ubbo Emmius Fonds

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 opereert onafhankelijk van de universiteit. Ons  
bestuur bestaat uit alumni, de bestuursleden zijn onbezoldigd. We zijn erkend 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor vrijgesteld van 
schenk- en erfbelasting. De personeelslasten en overige kosten van fondsen-
werving worden gedragen door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)  
en worden niet in mindering gebracht op de geworven giften. Dit betekent  
dat donaties aan ons fonds voor 100% ten goede komen aan de door de 

donateurs gekozen doelen.

Het Ubbo Emmius Fonds wil de onderlinge betrokken-
heid tussen de samenleving en de universiteit stimuleren. 
We doen dit door activiteiten voor alumni en relaties te 
organiseren en door fondsen te werven voor de verwezen-
lijking van bijzondere initiatieven aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, met name rond de maatschappelijke speer-
punten Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. 
Hiervoor willen we met zoveel mogelijk alumni in contact 
komen. In onze fondsenwerving maken we gebruik van 
traditionele en nieuwe methoden en technieken. Ons grote 
netwerk van alumni (van ca. 90.000 oud-studenten zijn de 
actuele gegevens beschikbaar) 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 zorgvuldig geselecteerde projecten. 
De opbrengsten komen voor 100% ten goede aan deze 
projecten. Het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds beslist 
jaarlijks over de richting van de fondsenwerving.  
Het College van Bestuur van de universiteit, decanen en 
faculteitsbesturen zijn bepalend in de definitie van de  
projecten waarvoor fondsen worden geworven. Het UEF 
streeft ernaar alle fondsen binnen onze universiteit onder 
één paraplu onder te brengen. 

Doelstelling en werkwijze
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Met dit verslag 2014 in Vogelvlucht willen we verantwoording afleggen aan onze 
donateurs, schenkers, de leden van de alumnikringen in binnen- en buitenland, 
onze relaties en belangstellenden. Deze Vogelvlucht schetst bovendien een beeld 
van de activiteiten en ambities van ons fonds. 
2014 was een bijzonder jaar: de Rijksuniversiteit Groningen vierde haar 400-jarig 
bestaan! De lustrumorganisatie van de universiteit ontwikkelde een groot aantal 
bijeenkomsten rond het vierde eeuwfeest. Veel activiteiten van het Ubbo Emmius 
Fonds stonden vanzelfsprekend ook in het teken van deze bijzondere verjaardag. 
Speciale vermelding verdient het lustrumproject ‘Actief oud is goud’, waaraan ieder-
een die de RUG een warm hart toedraagt genereus bijdroeg.

> Resultaten <
Dankzij de bemiddeling van het Ubbo Emmius Fonds ontving de Rijksuniversiteit 
Groningen in 2014 € 1.077.633 aan rechtstreekse giften. Daarnaast was er  
€ 1.015.871 aan harde toezeggingen voor nog te ontvangen giften in de komende 
jaren, waarvan € 663.353 in 2014 nieuw werd geworven. Verder had het UEF een 
nauwe betrokkenheid bij € 1.941.762 aan donaties en subsidies die rechtstreeks 
naar de faculteiten gaan. Het resultaat over 2014 is ruim beter dan dat van voor-
gaande jaren.
Alle bedragen die door het UEF worden geworven komen ten goede aan projecten 
van de RUG (en het UMCG).
In 2014 is ons fonds voor haar verantwoording overgestapt op een baten-lasten-
stelsel.

> Trends <
Met de combinatie van oude en nieuwe technieken, zoals gebruik van social 
media en crowdfunding, worden nieuwe groepen donateurs bereikt. Het bij elkaar 
brengen van meerdere partijen bij één project wordt daardoor steeds belangrijker. 
Het is bijzonder fijn dat giften 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 meer en meer alumni doorlopende machtigingen af. 

Fondsenwerving 2014

Ook donaties van vermogensfondsen worden steeds vaker voor meerdere jaren 
gegeven. We zijn blij met deze ontwikkeling omdat het de afhankelijkheid van de 
conjunctuur vermindert.

> Support <
Het Ubbo Emmius Fonds is succesvol dankzij de aandacht en de gulle bijdragen 
van onze alumni, van fondsen, bedrijven en andere donateurs. Bestuur, medewer-
kers van het fonds, maar vooral de wetenschappers en studenten die uw donaties 
ontvangen, zijn u buitengewoon erkentelijk voor uw financiële en morele support 
in 2014. 
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Het onderzoek binnen de Rijksuniversiteit Groningen richt zich op 
drie speerpunten:

> Healthy Ageing (HA)

> Energy (E)  

> Sustainable Society (SS)

Met deze thema’s slaat de universiteit een brug tussen wetenschap 
en samenleving. Niet alleen heeft het onderzoek directe maatschap-
pelijke 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 
bovenaan de onderzoeksagenda van de RUG.
De meeste projecten waarvoor het Ubbo Emmius Fonds fondsen 
werft, sluiten nauw aan bij de maatschappelijke speerpunten van de 
universiteit. Onze overige fondsenwervingsinspanningen richten zich 
op ander toponderzoek, wetenschappers van naam, 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.

Maatschappelijke speerpunten
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> Crowdfunding <
Speciaal voor fondsenwerving onder een zeer breed publiek hebben we het eigen 
crowdfunding platform www.rugsteunt.nl. Daarmee was de RUG in 2013 de eerste 
universiteit in Nederland die een dergelijk platform inzet voor fondsenwerving. Het 
eerste project rond de Noordse stern was meteen een succes. Voor dit project werd 
de doelstelling van € 40.000 in 2014 nagenoeg bereikt. Aan het project ten behoe-
ve van kinderen die lijden aan de ongeneeslijke blaarziekte Epidermolysis Bullosa 
(EB) zagen we nogmaals dat ook mensen zonder een directe relatie met weten-
schap of met onze universiteit veel belangstelling tonen voor dit soort onderzoek 
en bereid zijn te doneren. (HA/SS)

In 2014 werd een crowdfunding campagne opgezet voor het RUG lustrumproject 
‘Actief oud is goud’. Dit project werd op diverse manieren in de schijnwerpers gezet 
en gezamenlijk met de lustrumorganisatie werd een resultaat van bijna € 160.000 
gerealiseerd. (HA)

Highlights van 2014

Het crowdfunding  
platform  
www.rugsteunt.nl 
 

Het crowdfunding platform werd tevens ingezet om de jaarlijkse campagne ten 
behoeve van het Eric Bleumink Fonds te ondersteunen.

> Samenwerking <
Steeds meer zoeken we samenwerking met andere partijen om middelen te  
werven ten behoeve van wetenschappelijk onder zoek. Daarbij kan de steun van 
de ene partij (alumni, bedrijven, instellingen) worden ingezet als hefboom of 
springplank om nieuwe bijdragen en subsidies te verwerven van andere partijen 
(onderzoeksinstituten, fondsen, bedrijven). Het doel van de samenwerkingen is 
altijd om een groot en bijzonder onderzoek te initiëren en te realiseren, of een 
omvangrijke opleidingsinspanning op gang te brengen. Van deze projecten zijn 
RUG-wetenschappers in principe de penvoerder.

> Impact investing <
We streven ernaar om met hulp van diverse partijen, wetenschappelijke projecten 
met (maatschappelijke) effecten én winstpotentieel tot stand te brengen. Een 
voorbeeld is een ontwikkeling bij het Groningen Transplantatie Centrum. Een 
promovendus die onderzoek deed met een beurs van het Ubbo Emmius Fonds, 
ontwikkelde een methode om de houdbaarheid van organen, die aanvankelijk 
onbruikbaar waren voor transplantatie, drastisch te verlengen en ook de kwaliteit 
van deze organen te verbeteren. Zo ontstaat de mogelijkheid om nieren, longen en 
levers machinaal te preserveren, komen er meer organen beschikbaar, is er minder 
kans op complicaties bij patiënten en hebben patiënten meer kans op gezonde 
jaren. (HA) Het Ubbo Emmius Fonds werkt samen met de Noaber Philanthropy aan 
een manier om investeerders te betrekken bij deze ontwikkelingen, waarbij het 
rendement op de investering beschikbaar wordt gesteld aan een Revolving Fund 
van het UEF. Er wordt naar gestreefd deze nieuwe vorm van doneren, ‘impact  
investing’, in 2015 operationeel te hebben.
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Met de alumni van de RUG hopen we een beweging op gang te 
brengen van maatschappelijke deelgenoten met een missie, nauw 
betrokken bij de universiteit. Alumni 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 vermo-
gensfondsen zijn belangrijke partners bij het werven van financiering 
voor onderzoek en onderwijs. Contacten met deze partijen worden 
gelegd door bij ons fonds betrokken bestuursleden, ambassadeurs, de 
fondsenwervers en alumni. Voor fondsenwerving onder alumni hebben 
we, naast crowdfunding, globaal drie werkwijzen ontwikkeld: de  
alumnidesk, mailings met acceptgiro en de alumnikringen.

Alumnigiving > Alumnidesk en mailing <
De alumnidesk is ons callcenter van waaruit huidige studenten bellen 
met oud-studenten van dezelfde faculteit, over het algemeen voor  
projecten van de betreffende faculteit. In mei en juni is er gebeld voor 
de Junior Scientific Masterclass (JSM). De JSM biedt studenten de moge-
lijkheid zich al tijdens hun reguliere studie extra te bekwamen in  
wetenschappelijk onderzoek. De bellers wisten in totaal voor JSM  
€ 19.385 op te halen. De Van der Meer-Boerema Stichting stelde daar-
naast als matching, ten bate van de JSM, € 39.250 beschikbaar. (HA) 
In november werd gebeld met alumni van de faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen ten behoeve van het Tools and Materials Fund 
FWN. De doelstelling werd met € 20.035 ruim behaald. Bovendien 
bracht de belcampagne ons in contact met Stichting PATO die (in 2015)  
€ 50.000 subsidie toekende aan het project. Deze belcampagne zal  
in de toekomst jaarlijks worden herhaald.

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 opbrengst van de belcampagne bedroeg  
€ 12.810. Daarnaast ontvingen ongeveer 75.000 alumni een brief met 
acceptgiro bij het alumnimagazine Broerstraat 5. In totaal bracht deze 
campagne in 2014 een bedrag van € 91.616 op. Uit dit fonds werden 
vier beurzen toegekend. In het najaar van 2014 kregen donateurs de 
kans kennis te maken met de EBF-bursalen. Een bijzonder waardevolle 
bijeenkomst!  (SS)

> Alumnikringen <
Het principe van de alumnikring is in 2009 ontwikkeld door de oprich-
ters van de alumnikring Gooische Groningers. Deze oprichters, veelal  
bestuurslid van het Ubbo Emmius Fonds, vragen hun oud-studie- 
vrienden lid te worden van de kring en bij te dragen aan een bijzon-
der 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 bezighouden met alumnibeleid 
en fondsenwerving.

Samuel Ng’ang’a Bakari uit Kenia 
kon dankzij een beurs van het Eric 
Bleumink Fonds in 2014 beginnen 
aan een masteropleiding in 
Groningen

Dankzij het Tools and Materials 
Fund kan de faculteit Wiskunde 
en Natuurwetenschappen nieu-
we instrumenten en materialen 
aanschaffen voor studenten 
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Alumnikring ‘t Gooi
De Gooische Groningers steunen samen het onderzoek naar de gene-
tische 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 2013 
werd de doelstelling gerealiseerd. 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); Ellen Nollen is een van de toponder- 
zoekers van dit instituut. In aanvulling hierop besloot een anonieme 
alumnus eind 2013 € 250.000 bij te dragen aan het onderzoek; dit  
bedrag is begin 2014 naar ERIBA overgemaakt. In 2014 richtten de  
Gooische Groningers als eerste kring een Fonds op Naam op. De  
bijdrage van de leden gaat naar dit fonds van waaruit één- à tweemaal 
per jaar zal worden uitgekeerd aan een onderzoeksproject binnen  
ERIBA. In 2014 is door kringleden € 48.500 gedoneerd. (HA)

 Prof.dr. Ellen Nollen

	  €	  50.000,00	  	  

	  €	  37.500,00	  	  	  €	  24.400,00	  	  

	  €	  12.950,00	  	  

	  €	  11.739,17	  	  

	  €	  10.900,00	  	  

	  €	  4.400,00	  	  

	  €	  4.000,00	  	  

	  €	  1.600,00	  	  

	  €	  1.500,00	  	  

	  €	  500,00	  	   	  €	  500,00	  	   	  €	  200,00	  	  

Notariële	  akten	  2014	  -‐	  €	  160.189,17	  

Turbulen5e	  

AK	  't	  Gooi	  

AK	  Amsterdam	  

AK	  Den	  Haag/RoFerdam	  

Eric	  Bleumink	  Fonds	  

Aduarderkring	  

Ubbo	  Emmius	  Fonds	  

AK	  Oost-‐Nederland	  

AK	  Hong	  Kong	  

Dode	  Zeerollen	  

Noordse	  Stern	  

Vogelonderzoek	  Th.	  Piersma	  

JSM	  

	  €	  28.271,50	  	  	  €	  10.124,00	  	  

	  €	  5.305,00	  	   	  €	  1.690,00	  	  

	  €	  475,00	  	  

	  €	  425,00	  	  

Doorlopende	  mach.gingen	  2014	  -‐	  €	  46.290,50	  	  	  

Eric	  Bleumink	  Fonds	  

Ubbo	  Emmius	  Fonds	  

JSM	  

T&M	  Fund	  

MPDI	  

Gron.	  Universiteits	  Fonds	  
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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 fasen € 400.000 bijeen brengen. In 2014 is door 
kringleden € 24.400 gedoneerd. (HA)

Alumnikring Groningen (Aduarderkring)
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 heeft toegezegd 
hiervoor in fasen € 400.000 te doneren. In 2014 is € 10.900 gedoneerd. (E)

Alumnikring Den Haag & Rotterdam
De kring in Den Haag & Rotterdam ging in 2011 van start en beloofde, even-
eens 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 2014 is € 12.950 gedoneerd. (E)

Alumnikring Oost-Nederland
In Oost-Nederland is in 2012 een kring gestart. De tien 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 2014 werd voor dit project € 4.000 ontvangen. (SS)

Alumnikring Kennemerland
Hans Eenhoorn nam samen met enkele alumni in 2014 het initiatief om het 
STINGS-project rond voedselzekerheid te ondersteunen. In januari 2015  
maakte de kring een vliegende start. (SS)

> Alumni in het buitenland, International Alumni Chapters <
De RUG heeft ongeveer 15.000 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. In 2014 deden we dit 
onder meer in Londen en Beijing. Tijdens deze bijeenkomsten zien we altijd 
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. 
Naar het voorbeeld van de kringen in Nederland zijn soortelijke internatio-
nale kringen, chapters genaamd, opgezet in Washington, New York, Zürich, 
Hongkong en Singapore. Deze 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. 

Alumnibijeenkomst in Zürich 

Kringbijeenkomst in de Abdijkerk in Aduard

Themakring Dode Zeerollen
In 2013 had het Drents Museum, mede dankzij de inzet van enkele alumni, een 
tentoonstelling rond de Dode Zeerollen. Prof.dr. Mladen Popović, directeur van 
het Qumran Instituut van de RUG, trad hierbij op als gastconservator. De be-
langstelling voor de tentoonstelling was enorm, ook onder alumni. Een aantal 
van hen bezocht met prof.dr. Mladen Popović het Qumran gebied en Israël en 
besloot een themakring rond dit onderzoek te formeren. Zij hebben zich ook 
opgeworpen als inspiratoren voor een ERC-aanvraag van prof. Popović. Deze 
ERC-grant van € 1,5 miljoen werd toegekend in december 2014.
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> Regulering biotechnologie in Afrika, STINGS <
Het Science Technology Innovation Network Groningen for Sustainability 
(STINGS) is een samenwerkingsproject van diverse internationale universiteiten 
en organisaties. Met STINGS willen zij zich inspannen voor een betere voedsel-
voorziening in de armste gebieden van de wereld. Een belangrijk aspect hierbij 
is het gebruik en de regulering van biotechnologie. Het initiatief voor dit  
project werd genomen door the Bill & Melinda Gates Foundation. De RUG  
bundelt de Europese expertise. In 2014 werden grote subsidies binnenge-
haald op basis van participatie in internationale netwerken en de particuliere 
bijdragen van alumni. Daarnaast wordt STINGS gesteund door de Alumnikring 
Oost-Nederland en de kring Kennemerland. (SS)  

> Alumnireis <
In 2014 werd de alumnireis naar Antarctica (februari/maart 2015) voorbereid.

> Buitenlandse alumni bijeen in het Rijksmuseum <
Voor de feitelijke start van het alumniweekend tijdens de lustrumviering ont-
moetten we onze buitenlandse alumni in het Rijksmuseum. Marjolijn Meijnen, 
directeur Communicatie en Marketing van het Rijksmuseum, vertelde over de 
briljante campagne rond de opening van het museum, dat na een lange slui-
tingsperiode internationaal in de vergetelheid was geraakt.

> Alumnidag Apenheul  <
Op 4 oktober organiseerde het Ubbo Emmius Fonds een familiedag voor 
RUG-alumni en hun partners en kinderen in Apenheul te Apeldoorn. Een extra 
familiefeestje ter ere van de 400ste verjaardag van de universiteit. Gedurende 
de dag werden lezingen gegeven door ecologen, biologen en gedragsweten-
schappers. Ook was de Discoverytruck van de RUG aanwezig. 

En verder nog
De alumnikring Hong Kong is de eerste buitenlandse kring die naar het 
voorbeeld van de Nederlandse alumnikringen een onderzoek ‘geadopteerd’ 
heeft. Alumni in Hong Kong steunen het PhD onderzoek van Ying-Chi Chan. Zij 
onderzoekt hoe bedreigde steltlopers in de Bohai Bay zich aanpassen aan een 
door de mens sterk veranderende omgeving. (SS)  
Chapter Singapore organiseerde in 2014 een bijzonder stageprogramma voor 
studenten van de RUG. In New York werd in maart 2014 een fundraising diner 
gehouden. De opbrengst, bijna $ 50.000  gaat naar een onderzoeker van ERIBA. 
(HA)  
Eind van het jaar werden kringen opgericht in Jakarta en in het Midden Oosten 
(Abu Dhabi/Dubai). Ten slotte zijn er plannen voor een kring in Canada.

Alumni Chapter Hong Kong steunt het onderzoeksproject 
van Ying-Chi (Ginny) Chan naar trekvogels in Bohai Bay.
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> Alumnus van het Jaar <
De Oegandese schrijfster en humanitair specialist van UNICEF, Monica 
Arac de Nyeko, werd in het lustrumjaar 2014 de Alumnus van het Jaar. Ooit 
studeerde ze met een Eric Bleumink Fonds beurs in Groningen. Monica viel 
deze eer te beurt om haar humanitaire werk in Afrika én voor haar inter-
nationaal erkende en prijswinnende literatuur, waarin ze maatschappelijk 
relevante en controversiële onderwerpen aansnijdt, zoals homoseksualiteit 
en aids. Monica werd in 2014 geselecteerd voor de Africa39, een lijst met de 
39 meest getalenteerde en veelbelovende jonge schrijvers onder de veertig, 
afkomstig uit Afrika ten zuiden van de Sahara.

> Album Amicorum <
Het Album Amicorum, het fotoboek dat op initiatief van het Ubbo Emmius 
Fonds vijf jaar geleden werd ontwikkeld, blijkt een succes onder afstuderen-
de studenten. Daarom werd besloten in het lustrumjaar een nieuw album te 
ontwikkelen. Het Ubbo Emmius Fonds verzorgde en financierde de ontwik-
keling van het nieuwe Album.

> Alumni Ambassadeurs <
In 2014 studeerde de derde lichting internationale alumni-ambassadeurs 
af. De ambassadeurs kregen in het voorjaar een korte opleiding en werden 
tijdens de Summer Ceremony gecertificeerd tot ambassadeur van de RUG 
en het Ubbo Emmius Fonds. Zij helpen bij alumnirecepties en kringen in 
hun thuisland, assisteren bij fondsenwervingsactiviteiten in het buitenland, 
vervullen een rol in de werving van nieuwe studenten en helpen bij het te-
rugvinden van alumni in het buitenland waarmee het contact verbroken is.
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Het Ubbo Emmius Fonds biedt donateurs de mogelijkheid 
om, onder auspiciën van het UEF, een Fonds op Naam op te 
richten. In 2014 waren er vijf Fondsen op Naam die onder 
de vlag van het UEF ressorteren.

>   Het Eric Bleumink Fonds (beurzen voor talentvolle stu-
denten 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 endocrinologie binnen de RUG) (HA)

>   Het Fonds Inwendige Geneeskunde (bevordering van 
inwendige geneeskunde aan de RUG) (HA)

>   Het Fonds op Naam Gooische Groningers (bevordering 
van onderzoek naar genetische oorzaken van  
verouderingsziekten) (HA)

Enkele van deze fondsen hebben een fondsenwervings-
doelstelling. Het UEF is hiervoor verantwoordelijk en 
verzorgt deze fondsenwerving. 
Stichting Onderzoek Hoger Onderwijs (SOHO) kondigde in 
2014 aan een Fonds op Naam te gaan vestigen.

Fondsen op Naam > Belangrijkste donateurs 2014 <
 
Alumni van de Rijksuniversiteit Groningen
Leden alumnikringen in binnen- en buitenland
Anna Dorothea Hingst Stichting
Aramco 
Debra Belgium
Fam. Eenkema van Dijk 
Eleven Flowers Fund
Emmaplein Foundation
Fonds 21 (v/h SNS Reaal Fonds)
Fonds NutsOhra
Fonds Slachtofferhulp
Groningen Seaports
Dr. G. Hidding 
Landschap Overijssel
Natuurmonumenten
Noaber Philanthropy
Stern Groep
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Equilibrio 
Stichting Kinderpostzegels
Stichting PATO
Stichting Woudsend Anno 1816
Van der Meer-Boerema Stichting
Van Wijhe Verf
Prof. dr. A.E.P.  Veldman

 ... en vele, vele anderen, die wij allemaal zeer dankbaar zijn 
voor hun bijdragen en betrokkenheid.
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> Algemeen Bestuur   <
 

Paul Polman – voorzitter (sinds 1 november 2014)
Jan Willem Baud – vice voorzitter   
 (voorzitter tot 1 november 2014)
Sibrand Poppema – 2e vice voorzitter 
Paul Baan
Matthijs Bierman 
Arjan Bos
Jan Bout (tot 1 april 2014)
Hugo Brouwer 
Frits van Bruggen
Jeroen Dietvorst 
Timo Huges
Alexandra Jankovich
Stef Kranendijk
Rien Meppelink
Rob Meuter
Jan Nooitgedagt
Age Offringa
Bernhard van Oranje
Jan Overmeer (tot 1 november 2014)
Ralph Pans (tot 1 april 2014) 

Het bestuur van het Ubbo Emmius Fonds bestaat uit alumni van de 
RUG. 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. De bestuursleden van het UEF krijgen geen 
vergoeding voor hun werkzaamheden voor ons fonds 

> Bestuur Ubbo Emmius Fonds <

Eddie Perdok 
Henk Rottinghuis
Elmer Sterken
George Möller (tot 1 november 2014)
Maarten Wetselaar
Marlies van Wijhe 
Bert van der Wijk

Paul Polman,
voorzitter Ubbo Emmius Fonds

> Dagelijks Bestuur   <
 

Jan Willem Baud 
Hugo Brouwer
Jeroen Dietvorst (sinds 1 november 2014)
George Möller (tot 1 november 2014)
Jan Overmeer (tot 1 november 2014)
Eddie Perdok (sinds 1 november 2014)
Paul Polman (sinds 1 november 2014)
Sibrand Poppema

Het team van het Ubbo Emmius Fonds

> Audit Commissie  <
 

Jan Overmeer (tot 1 november 2014)
Maarten Wetselaar
Matthijs Bierman (sinds 1 november 
2014)

> Directeur Ubbo Emmius Fonds <
 

Tienke Koning
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Colofon  
Fotografie:  
Charlene Asare  
Jan Baltink 
A. Boyle  
André Brasse  
Rob van Ewijck  
Robert van Kempen-Oceanwide Expeditions 
Tienke Koning  
Dolf Linker 
Wim Luttmer 
Ayla van Olphen 
Elmer Spaargaren 
Gerhard Taatghen 
Unilever  
Bob de Vries 
Gaston Wals 
Anne Westerhof 
Marco Wiegers

Vormgeving: 
Biche Eleveld bno

Augustus 2015 

Ubbo Emmius Fonds

Bezoekadres:
Oude Boteringestraat 44
9712 GL Groningen

Postadres:
Ubbo Emmius Fonds
p/a Rijksuniversiteit Groningen
Postbus 72
9700 AB Groningen

Telefoon: (+31) 050 363 7595
E-mail: uef@rug.nl
www.ubboemmiusfonds.nl   
www.rugsteunt.nl 
www.rug.nl/uef

IBAN: NL 37 TRIO 0784906009

BIC: TRIONL2U

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


