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2015 in vogelvlucht
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Ubbo Emmius Fonds

Speciaal voor haar fondsenwerving heeft 

de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in 

1996 het Ubbo Emmius Fonds (UEF)  

opgericht. Het fonds is genoemd naar  

de eerste rector magnificus van onze 

universiteit.

Het Ubbo Emmius Fonds wil de onderlinge betrokkenheid 
tussen samenleving en universiteit stimuleren. We doen dit  
door activiteiten voor alumni en relaties te organiseren  
en fondsen te werven voor bijzondere onderzoeks- en  
onderwijsprojecten aan de RUG, met name rond de  
maatschappelijke speerpunten Healthy Ageing, Energy  
en Sustainable Society. 

Het UEF heeft een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur. 
Voorzitter is alumnus en CEO Unilever Paul Polman. We zijn 
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en 
daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De werk-
zaamheden voor het fonds worden verricht door de mede-
werkers van de afdeling Alumnirelaties & Fondsenwerving 
(A&F) van de RUG. De personeelslasten en overige kosten 
van fondsenwerving worden gedragen door de universiteit 
en 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.

Ons fonds beheert zelf geen substantieel vermogen en kan 
zelf geen geld uitkeren aan aanvragers. We werven fondsen 
ten behoeve van zorgvuldig geselecteerde projecten. 
Het bestuur van het UEF 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. 

Doelstelling en werkwijze
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Het Ubbo Emmius Fonds is succesvol dankzij de aandacht en de gulle bijdragen 
van onze alumni, fondsen, bedrijven en andere donateurs. Bestuur, medewerkers 
van het fonds, maar vooral de wetenschappers en studenten die uw donaties 
ontvangen, zijn u buitengewoon erkentelijk voor uw financiële en morele support 
in 2015.

In 2015 ontving het UEF € 889.505 aan baten, waarvan € 887.266 uit directe 
fondsenwerving (donaties, subsidies en toeggezegd giften voor 2015 en volgende 
jaren) en € 2.239 aan rentebaten. Daarnaast had het UEF een nauwe betrokkenheid 
bij een bedrag van € 1.450.000 aan donaties en subsidies die rechtstreeks naar de 
faculteiten gaan. 

> Trends <
De opbrengsten zijn gedaald ten opzichte van 2014, het jaar dat de RUG haar 
400-jarig bestaan vierde en we mede daardoor uitzonderlijk veel giften  
mochten ontvangen. Gerekend over een periode van meerdere jaren laten de  
opbrengsten wel een groei zien. Met name het aantal meerjarige schenkingen in  
de vorm van een notariële akte is de afgelopen jaren sterk gegroeid.

Fondsenwerving 2015 > Alumni <
Sinds de start van het UEF staat de betrokkenheid van oud-studenten van de RUG 
centraal. Veel alumni, van jong tot oud, zetten zich actief in voor de universiteit 
en het fonds. Ze treden bijvoorbeeld op als gastdocent, stellen hun netwerk en 
kennis ter beschikking en/of doneren aan (een van) onze projecten. Ook bedrijven, 
organisaties en vermogens- en/of familiefondsen zijn voor ons belangrijke partners 
bij het werven van financiering voor onderzoek en onderwijs, vaak via bemiddeling 
van ons netwerk van alumni.

> Team <
In september 2015 is Gerbrand Visser aangetreden als hoofd van de afdeling A&F 
en directeur van het UEF. Hij volgde Tienke Koning op, die voor twee dagen in de 
week aan ons fonds verbonden blijft. Het team bestaat uit tien vaste medewerkers 
en een aantal flexmedewerkers.

> NAF <
In de Verenigde Staten werkt het Ubbo Emmius Fonds nauw samen met the 
Netherlands America Foundation (NAF). Donaties die in de V.S. gedaan worden, 
zijn via een aan de NAF gekoppeld fonds “tax deductable”. Ook kunnen we gebruik 
maken van de diensten van het bureau van de NAF.
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In binnen- en buitenland zijn alumnikringen actief, waarbij gezelligheid en  
maatschappelijke betrokkenheid samenkomen. De Nederlandse en enkele inter- 
nationale kringen geven financiële steun aan onderzoeksprojecten van de RUG. 

 > Nederland <
In 2015 waren er in Nederland zes regionale alumnikringen actief: ‘t Gooi (start 
2010), Amsterdam (2011), Den Haag - Rotterdam (2012), Aduarderkring (2012), 
Oost-Nederland (2013) en Kennemerland (2015). 

In januari vond de oprichting van alumnikring Kennemerland plaats. De eerste 
bijeenkomst van de kring vond plaats in september in het Provinciehuis van 
Noord-Hollland en was een groot succes. De kring telde aan het einde van het  
jaar 19 leden die gezamenlijk hun steun hebben toegezegd aan het Science  
Technology and Innovation Network Groningen for Sustainability (STINGS). Dit is 
een multidisciplinaire projectgroep van de Rijksuniversiteit Groningen, bestaande 
uit wetenschappers van de Science & Society Group (FWN) en Globalisation Studies 
Groningen, ondersteund door het Ubbo Emmius Fonds. De leden van STINGS 
hopen met steun van de alumnikring concrete stappen te zetten in het verbeteren 
van voedselzekerheid in Afrika, onder meer door het opleiden van lokale mensen, 
wetenschappers maar vaak ook regelgevers, topambtenaren en journalisten.

Maar liefst 27 leden van de Gooische Groningers hebben opnieuw een toezegging 
gedaan ten gunste van het onderzoek van Ellen Nollen naar de genetische  
oorzaken van verouderingsziekten. Hun notariële akte was verlopen. De leden 
hebben ‘bijgetekend’ voor vijf jaar of onbepaalde tijd. Ook Stichting Elise Mathilde 
Fonds zegde opnieuw € 5.000 toe aan het ‘Gooise onderzoek’. 

Alumnikringen Eind 2015 is besloten om de alumnikring Oost-Nederland op te splitsen, of in ieder 
geval de regio Twente hiervan af te splitsen. De kring richtte zich op alumni uit 
Zwolle tot Arnhem en Enschede. Deze geografische spreiding is te groot gebleken. 
Twente wordt een afzonderlijke alumnikring en de bestaande kring Oost- 
Nederland gaat zich meer richten op (grofweg) de IJsselvallei.

Een eerste themakring kreeg concrete invulling met de vorming van een inner 
circle. Het doel van deze themakring is om het onderzoek naar de Dode Zeerollen, 
dat wordt uitgevoerd aan het Qumran Instituut van de RUG o.l.v. Mladen Popović, 
verder te verbreden door fondsen te werven om een extra postdoc plek aan het 
instituut te creëren. In september vond in hartje Utrecht een zeer geslaagd diner 
plaats, met boeiende presentaties door Popović en collegae. Deze bijeenkomst 
werd de aftrap van de fondsenwerving. Inmiddels is al een aantal aanzienlijke  
toezeggingen gedaan en zal het aankomend academisch studiejaar de eerste 
postdoc starten. 
Er werd tevens een film over het onderzoek naar de Dode Zeerollen gemaakt, op 
initiatief en kosten van een betrokken alumnus. 

Bijeenkomst alumnikring Kennemerland 

Mladen Popović, directeur Qumran Instituut,  
hoogleraar Oude Testament en het vroege Jodendom 



8 9

> Internationaal <
Zo’n 17.000 oud-studenten zijn ‘international’: alumni die zich in het buitenland 
gevestigd hebben, en/of alumni met een buitenlandse nationaliteit. Alumni in  
het buitenland geven aan het contact met mede-Groningers en hun oude  
universiteit belangrijk te vinden en het UEF faciliteert daarom ook buiten  
Nederland alumnikringen. Netwerken, kennis delen en sociale betrokkenheid  
staan bij deze kringen centraal, alsook de binding met de universiteit, haar  
studenten en wetenschappers. 

In 2015 waren er internationale kringen actief in Washington DC (2010), New York 
(2011), Hong Kong (2012), Zurich (2012), Singapore (2013), Jakarta (2014), Abu 
Dhabi/Dubai (2014) en Berlijn (2015). Er werden voorbereidingen getroffen voor 
nieuwe kringen in Brussel en San Francisco.

In oktober was de eerste bijeenkomst in Berlijn. Maar liefst 70 alumni waren aanwe-
zig en gaven feedback die veelbelovend is voor de toekomst van het netwerk. 

Ying-Chi Chan doet in 
Hong Kong onderzoek  

naar trekvogels 

Alumni in Hong Kong doneerden € 3.600 aan het PhD traject Bohai Bay Watchers 
rond trekvogels in deze regio van onderzoekster Ying-Chi Chan. Het project staat 
onder leiding van de wereldberoemde RUG-ornitholoog en Spinozaprijswinnaar 
Theunis Piersma. 

In de zomer gingen zeven studenten met ondersteuning van alumnikring  
Singapore en het UEF, op stage naar Singapore bij bedrijven als ING, Vopak,  
AkzoNobel en Philips. Er werden tevens verschillende sociale netwerk- 
evenementen georganiseerd voor alumni en de stagiaires. 

Brussel
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In 2015 heeft het UEF verscheidene fondsenwervingscampagnes gehouden.  
Daarbij werden vaak meerdere fondsenwervingsmethodes, zoals belcampagnes 
(de Alumnidesk), crowdfunding (www.rugsteunt.nl) en het aanschrijven van  
fondsen gecombineerd.

> Eric Bleumink Fonds <
De decembercampagne voor het Eric Bleumink Fonds (EBF) dat beurzen geeft aan 
talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden is inmiddels een traditie.  
De campagne bestaat uit een acceptgiro actie (ingesloten bij het alumnimagazine 
Broerstraat 5), een belcampagne, een medewerkers actie en crowdfunding.  
Gedurende het jaar zijn er daarnaast meerdere kleinere acties voor het EBF,  
meestal georganiseerd door medewerkers en studenten van de RUG.  
De totale baten in 2015 voor het EBF bedroegen € 155.725

Diana Sekarayu Karunia (Indonesia, 1992), Barnali Chakraborty Chumki  
(Bangladesh, 1978), Harrun H. Garashi (Kenya, 1973), Yonas Kiflom Tekle (Eritrea, 
1985) en Samiksha Ghimire (Nepal, 1988) begonnen in september aan hun studie 
in Groningen dankzij een EBF-beurs.  
Samuel Ng’ang’a Bakari (Kenia, 1981), Jean Claude Rwibasira (Rwanda, 1984)  
en Bimal Prajapati (Nepal, 1988) rondden hun studie succesvol af. 

Droevig nieuws was het bericht dat Shayera Moula die in begin van het jaar haar 
diploma had behaald, in mei overleed aan de complicaties van een miskraam.  
Shayera was een talentvolle journaliste die in 2011 een plaats verwierf in de 
Bangladesh Alliance Women Leadership top 500 van werkende vrouwen in  
Bangladesh. Ze is slechts 29 jaar geworden.

Campagnes > Crowdfunding en belcampagnes <
Andere projecten waarvoor via crowdfunding en belcampagnes werd geworven 
waren ‘Tools voor Toponderwijs’ (t.b.v. het Tools and Materials Fund van de Faculteit 
Wiskunde en Natuurwetenschappen), ‘Nanospionnen in kankercellen’ (onderzoek 
naar de rol van vrije radicalen in kankercellen) en de Junior Scientific Masterclass 
(een beurzenprogramma van de Faculteit Medische Wetenschappen). Deze  
projecten brachten gezamenlijk € 160.296 op, vaak mede dankzij de giften van 
enkele instellingen en particuliere fondsen, waaronder de Van der Meer-Boerema 
Stichting, de Anna Dorothea Hingst Stichting en Stichting PATO. Deze laatste 
schonk € 50.000 voor de aanschaf van een fabrieksstraat bij de opleiding technische 
bedrijfskunde, als onderdeel van het Tools and Materials Fund. Met deze straat 
kunnen studenten oefenen en experimenteren met verschillende systemen en 
modules binnen een productieproces.   
Met de website www.studenten.rugsteunt.nl biedt het UEF sinds 2015 studenten 
van de RUG ook een eigen crowdfunding platform. Dit jaar werden twee studenten- 
projecten gestart.

EBF-studente Shayera Moula 



12 13

Ons fonds zoekt financiering voor een groot aantal uiteenlopende projecten.  
Een aantal worden hieronder uitgelicht. 

> Cultuurlandschap Noordoost-Twente <
Onderzoeker Harm Smeenge ontving een gift van € 15.000 van Landschap Overijssel 
en een toezegging van € 20.000 voor 2016 van Staatsbosbeheer voor zijn onder-
zoek naar het cultuur landschap van Noordoost-Twente. Smeenge wil de land-
schapsontwikkeling van deze regio over de afgelopen 10.000 jaar in kaart brengen. 
Door verschillende vakgebieden met elkaar te verbinden, zoals fysische geografie, 
(paleo) ecologie en historische geografie, creëert hij een nieuw vakgebied: de 
historische ecologie.

> Stress bij wondverzorging EB <
Stichting Eleven Flowers Fund zegde € 50.000 toe aan onderzoek naar de wond-
verzorging van jonge patiëntjes met de huidziekte Epidermolysis Bullosa (EB) en 
de gevolgen hiervan op stress en verhoudingen binnen het gezin. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door Petra de Graaf, aan het Centrum voor Blaarziekten van de 
RUG, hét kenniscentrum op het gebied van EB in Nederland. 

> Avril McDonald Memorial Fund <
Ook dit jaar was er een fondsenwervingsdiner ten bate van het Avril McDonald 
Memorial Fund, opgericht ter nagedachtenis aan RUG-onderzoekster Avril McDonald 
die in 2010 plotseling op jonge leeftijd overleed. Het fonds keert beurzen uit aan 
veelbelovende vrouwelijke onderzoekers ter stimulering van hun academische 
loopbaan. In 2015 was de opbrengst € 3.794.

Harm Smeenge doet onderzoek 
naar het cultuurlandschap  
van Noordoost-Twente

Studentenvolleybalteam Ubbo Emmius Fonds/Donitas Dames 1

Projecten > Met wiskunde kanker bestrijden <
Medisch bioloog Kathrin Thedieck doet onderzoek naar hoe je met wiskundige 
modellen de effectiviteit van een bepaalde kankerbehandeling kunt voorspellen. 
Vooralsnog binnen de erfelijke ziekte Tubereuze Sclerose Complex (TSC). Via het  
netwerk van alumni zegde een stichting toe € 35.000 bij te willen dragen aan dit 
onderzoek. 

> Kromfonds <
In het najaar werd het Kromfonds opgericht. Dit is een initiatief van Noaber 
Philanthropy en de decaan van de medische faculteit van de RUG. Het betreft een 
beurzenprogramma dat talentvolle wetenschappers en stafmedewerkers van  
zowel UMCG/RUG als Mayo Clinic (VS) de mogelijkheid biedt elkaar te bezoeken, 
zodat van elkaar kan worden geleerd. Noaber Philanthropy stelt gedurende vijf  
jaar jaarlijks € 30.000 beschikbaar aan het Ubbo Emmius Fonds ten gunste  
van het Kromfonds.

> Studentenvolleybalteam Donitas <
Om de naamsbekendheid onder studenten te vergroten is het UEF in 2015 gaan 
samenwerken met studentenvolleybalteam Donitas Dames 1. Dit team speelde 
voor het eerst in twaalf jaar weer in de eredivisie. Het UEF faciliteerde de fondsen-
werving die nodig is om de ambitie van de volleybalsters op topniveau te spelen, 
mogelijk te maken. 
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> STINGS <
Science Technology and Innovation Network Groningen for Sustainability (STINGS), 
de multidisciplinaire projectgroep van de Rijksuniversiteit Groningen, die ook  
gesteund wordt door de alumnikringen Kennemerland en Oost-Nederland, heeft 
met een consortium bestaande uit Rathenau Instituut, Solynta, Kramp Varsseveld 
en Wageningen UR een NWO subsidie van € 375.000 binnengehaald voor het  
project ‘Responsible innovation in Dutch potato breeding’. Dit is een onderzoek 
naar hybride aardappelteelt, oftewel  ‘de zaai-aardappel’. 

Een tweede project waarbij STINGS betrokken is, ‘Lokale duurzame energie- 
initiatieven versterken met innovatieve technologie’, ontving eveneens een NWO 
subsidie van € 375.000 voor een onderzoek naar de technische én maatschappelijke 
mogelijkheden voor lokale duurzame energiesystemen.
Beide gelden zijn rechtstreeks naar de betreffende faculteit overgemaakt. De 
resultaten zijn dus niet terug te vinden in onze cijfers, maar het UEF had wel een 
belangrijke bemiddelende rol.

Datzelfde geldt voor een Europese grant van € 1,2 miljoen t.b.v. het STINGS  
gerelateerde project ‘Preparedness and Resilience to address Urban Vulnerabilities’ 
(Rise PRUV) dat het interfacultaire en interdisciplinaire onderzoeksinstituut  
Globalisation Studies Groningen samen met enkele buitenlandse partners in 
consortiumverband binnenhaalde. Het RUG-deel behelst € 700.000, waarvan het 
grootste deel bestemd is voor stafmobiliteit en PhD’s. Ook is een deel bestemd 
voor het organiseren van workshops en het ontwikkelen van materialen. 

Ecoloog en milieukundige  
Peter Weesie (2e van links)  
bezocht in het kader van een  
van de STINGS-projecten in  
februari 2015 Burkina Faso.

> Impact investment <
Het UEF onderzoekt de mogelijkheden om een vorm van impact investment te 
ontwikkelen, waarbij investeerders door middel van een revolving fund betrokken 
worden bij innoverende onderzoeksprojecten met impact voor de maatschappij.

Overzicht projecten en ontvangen bedragen

Healthy ageing  
Project 
Alzheimer onderzoek, Alumnikring Gooische 
Groningers1 Ellen Nollen    15.250
Beurzen voor Junior Scientific Masterclass en Medical  
and Pharmaceutical Drug Innovation studenten n.v.t.    72.938
Onderzoek naar juvenile astma, Alumnikring Amsterdam Gerard Koppelman    27.500
Onderzoek naar Epidermolysis Bullosa               Petra de Graaf &  
 Jan Maarten van Dijl    25.040
Onderzoek naar hormoontherapie borstkanker Liesbeth de Vries    30.000
Onderzoek naar gezond en actief ouder worden,  
Actief Oud is Goud      projectgroep    10.040
Onderzoek naar glycogeen stapelingsziekte Terry Derks    37.500
Onderzoek naar kankercellen mbv nanodiamanten Romana Schirhagl    20.931
Onderzoek behandeling Tubereuze Sclerose Complex Kathrin Thedieck    36.000 

Healthy ageing  
Fonds op Naam  
FON Gooische Gronigers1 (Alzheimeronderzoek)  Ellen Nollen    19.500 
FON J.P. Naterfonds, dermatologisch onderzoek n.v.t.      1.138 
FON Grendos Fonds, endocrinologisch onderzoek n.v.t.           86 

Energy  
Project   
Onderzoek naar hybride zonnecellen, 
Alumnikring Den Haag/Rotterdam Maria Loi     13.550
Onderzoek naar piëzo-elektrisch materiaal,  
Alumnikring Aduarderkring Beatriz Noheda    14.900 
Energie onderzoek Energy Academy n.v.t.    91.025 

 Onderzoek                       Ontvangsten 
 o.l.v.                                    in euro’s
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Dat alumni, maar ook medewerkers en relaties van de RUG, zich betrokken voelen 
bij de kwaliteit van het onderwijs, blijkt uit het groeiend aantal stimuleringsprijzen 
die mede dankzij hun steun kunnen worden ingesteld. 

> Wierenga-Rengerink PhD prijs <
De Wierenga-Rengerink PhD prijs wordt jaarlijks toegekend aan de RUG-promo-
vendus die de beste dissertatie heeft geschreven. Alleen uitzonderlijk goede proef-
schriften komen in aanmerking (minimaal cum laude). Dit jaar werd de prijs voor 
het eerst uitgereikt. Winnaar was Namkje Koudenburg van de faculteit Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen met haar proefschrift ‘Conversational Flow: The  
Emergence and Regulation of Solidarity through Social Interaction’. De prijs is 
mogelijk gemaakt door het Wierenga-Rengerink Fonds, dat door een betrokken 
alumnus werd ingesteld als Fonds op Naam onder het UEF.

> Aart Bosman Student Excellence Award <
Tijdens de afsluiting van het academisch jaar wordt jaarlijks de Aart Bosman  
Student Excellence Award uitgereikt aan de meest excellente RUG student van het 
jaar. Dit jaar mocht derdejaars student economie en bedrijfseconomie Thijmen 
Calis hem in ontvangst nemen. De prijs, vernoemd naar RUG-hoogleraar Aart  
Bosman (1930 - 2008), is ter beschikking gesteld door alumnus Gezinus Hidding  
die hiermee zijn oude leermeester in Groningen wil eren.

> UEF MA Thesis Award East Asian Studies < 
Op 3 november is de eerste UEF MA Thesis Award East Asian Studies uitgereikt, een 
prijs voor de beste masterscriptie aan de RUG in dit veld van onderzoek. De prijs, 
een bedrag van € 888,- (8 is een geluksgetal in de Aziatische cultuur) werd  
gewonnen door Silvia Cortés voor haar thesis ‘China’s Public Diplomacy in Latin 
America’. De Thesis award is een initiatief van het Centre for East Asian Studies  
Groningen (CEASG) en het UEF als onderdeel van de UEF bijzondere leerstoel  
‘Chair for East Asian Studies, with a focus on modern day Mongolia’. 

Awards

Thijmen Calis ontving de Aart Bosman Award uit 
handen van rector magnificus Elmer Sterken

Sustainable society  
Project   
Onderzoek naar cargo-hitching en lng-distributie Iris Vis 125.000
Onderzoek cultuurlandschap Noordoost-Twente Harm Smeenge     42.680
Onderzoek naar kindermishandeling (toolkit pleegzorg)   Hans Grietens    43.443
Onderzoek naar noordse stern Maarten Loonen      1.498 
Science & technology innovation network Groningen 
(STINGS), Alumnikring Oost-Nederland divers      4.500 
Onderzoek naar migratie van steltlopers in de Chinese 
zee, Alumnikring Hong Kong Ying-Chi Chan      3.600 
Science & technology innovation network Groningen 
(STINGS), Alumnikring Kennemerland divers      7.750 
UEF leerstoel ‘Comparative multi-level governance 
and regional structure’  Ron Holzhacker    15.000 
Onderzoek vogelmigratie Kenia      Irene Tieleman         600 

Overig  
Project   
Fondswerving UEF algemeen   n.v.t.    18.027
Endowment fund         n.v.t         171
Fondsenwerving voor Groninger Universiteitsfonds n.v.t.         475
Onderzoek naar de Dode Zeerollen, Qumran Instituut  Mladen Popović      2.800 
Avril Mc Donald Memorial Fund / AMcD Prize n.v.t.      3.794 
UEF leerstoel ‘Chair for East Asian Studies, with a 
focus on modern day Mongolia’ Tjalling Halbertsma      4.000 
Vrienden van het Koninklijk Nederlands Instituut 
te Rome (KNIR) n.v.t.      1.400 
Tools & Materials Fund FWN     n.v.t.    66.907 

Overig  
Fonds op Naam   
FON Eric Bleumink Fonds Talent Grant, beurzen voor  
studenten uit de allerarmste landen n.v.t. 131.123 
FON Institutional Investment Management Fonds,  
scriptieprijs n.v.t.    10.185 
FON Wierenga-Rengerink Fonds, PhD prijs n.v.t.      7.500 
   

Totaal                                                      903.010 

 Onderzoek                       Ontvangsten 
 o.l.v.                                    in euro’s

1  De alumnikring Gooische Groningers heeft haar steun aan het Alzheimeronderzoek 
van Ellen Nollen gecontinueerd in een Fonds op Naam. Op beide projecten is in 2015 
geld ontvangen.  De totale bijdrage van de kring aan het onderzoek is dus € 34.750.
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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. Dit geeft donateurs de mogelijkheid om 
op persoonlijke en substantiële wijze bij te dragen aan onderzoeks- en onderwijs-
programma’s. We zijn zeer blij dat het aantal Fondsen op Naam in 2015 groeide.  
Het is onze ambitie om dat aantal verder te laten stijgen.

De nieuwe Fondsen op Naam zijn:
>   het Wierenga-Rengerink Fonds. Dit fonds werd ingesteld door een  

betrokken alumnus van de universiteit. Het keert jaarlijks een prijs  
uit voor de beste PhD-dissertatie aan de RUG; 

>   het Institutional Investment Management Fonds. Dit fonds werd ingesteld 
door Robert van der Meer naar aanleiding van zijn afscheid als hoogleraar 
finance aan de RUG. Vanuit dit fonds wordt jaarlijks een scriptieprijs voor 
studenten in dat vakgebied gefinancierd;

>   het COWOG Fonds. Dit fonds is voortgekomen uit het voormalig  
Centrum Onderzoek en Ontwikkeling van Hoger Onderwijs Groningen.  
Het stelt vanaf 2016 de prijs voor de Docent van het Jaar van de RUG  
ter beschikking.

De overige Fondsen op Naam van het UEF zijn:
>   het Eric Bleumink Fonds, voor ondersteuning van studenten uit de  

allerarmste landen;
>   het J.P. Naterfonds, voor ondersteuning van onderzoek op het terrein  

van de dermatologie;
>   het Grendos Fonds, voor ondersteuning van endocrinologisch onderzoek;
>   het Fonds Inwendige Geneeskunde, voor ondersteuning van onderzoek  

op het gebied van de inwendige geneeskunde;
>   het Fonds Gooische Groningers, voor ondersteuning van onderzoek  

naar verouderingsprocessen in het bijzonder Alzheimer.

Fondsen op Naam Bijzondere leerstoelen
In maart hield Tjalling Halbertsma, bijzonder hoogleraar op de in 2014 door het 
UEF ingestelde leerstoel ‘Chair for East Asian Studies, with a focus on modern  
day Mongolia’, zijn oratie, getiteld “Domestic Challenges and International  
Opportunities: Meandering through Mongolia’s Past and Present”. De bijzondere 
leerstoel is verbonden aan het Centre for East Asian Studies Groningen en wordt 
mede mogelijk gemaakt door ING.

Mede dankzij de inzet van alumni in Jakarta zijn bij Unilever Indonesia en Shell 
Indonesia de benodigde fondsen gevonden om Ronald Holzhacker aan te stellen 
als UEF bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Comparative multi-level governance 
and regional structure’ bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.  Holzhacker is 
oprichter van de SInGA (Spirit Indonesia Groningen) onderzoeksgroep die zich  
richt op governance en sustainable society. Hij begeleidt tien Indonesische  
PhD studenten die hun onderzoek half in Groningen, half in Indonesë uitvoeren.
In november stemde het College van Bestuur van de RUG in met de instelling van 
deze tweede bijzondere leerstoel van het UEF. 

Tjalling Halbertsma Ronald Holzhacker
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> Gold Award voor Album Amicorum <  
Sinds 2009 ontvangen masterstudenten en promovendi bij hun buluitreiking  
het Album Amicorum, het afstudeercadeau namens de universiteit en het  
Ubbo Emmius Fonds. Dit boek kreeg in 2015 een prestigieuze internationale  
onderscheiding: een Gold Award van de Council for Advancement and Support  
of Education (CASE). Het boek kreeg de prijs vanwege ‘its beautiful design,  
compelling sense of place, and contemporary take on an old concept’. CASE -  
met hoofdvestiging in de VS - wordt gezien als ‘s werelds belangrijkste organisatie 
van professionals die zich bezighouden met communicatie, alumnibeleid en  
fondsenwerving in het hoger onderwijs.

> Alumnidag 2015 <
Op 3 oktober organiseerde het UEF voor de tweede keer een alumnidag in  
Apenheul. Er waren zo’n 250 oud-studenten aanwezig met hun familie en/of 
vrienden. De meeste van hen bezochten ook één of meerdere van de lezingen door 
RUG-hoogleraren. Deze lezingen werden met veel enthousiasme ontvangen.

> Verjaardagsgedicht <
Alumni van wie het e-mailadres bekend is, ontvangen op hun verjaardag een  
speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht. Het gedicht in 2015 was  
van de hand van dichteres en alumna Leoni Veraar.

En verder nog > Alumnireis Antarctica <
De jaarlijkse alumnireis ging naar Antarctica. De reis vond plaats van 13 februari  
t/m 3 maart en stond onder leiding van prof.dr. Louwrens Hacquebord. Vanuit 
Ushuaia werd er per boot onder andere afgereisd naar de Falklands, South Georgia,  
Charlotte Bay, Wilhelminabay en Deception Island.

> Broerstraat 5 en Worldwide Newsletter <
Al 30 jaar lang ontvangen alumni en relaties van de RUG het gratis kwartaalblad 
Broerstraat 5 met nieuws van en over de universiteit en oud-studenten. De oplage 
is inmiddels 82.000. Het magazine kreeg in 2015 een volledig nieuwe vormgeving. 
Daarnaast is er sinds 2009 de Worldwide Newsletter voor de groeiende groep  
internationale alumni en relaties. Deze Engelstalige online nieuwsbrief kreeg  
eveneens een make-over. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en had in 
2015 6.000 abonnees.

> International Alumni Ambassadors <
Er werden dit jaar zeventien nieuwe internationale studenten getraind als ambassa-
deurs van de RUG. Deze ‘International Alumni Ambassadors’ helpen als vrijwilliger 
bij onder meer de rekrutering van aankomende studenten in het buitenland.

Album Amicorum, 2014 editie

Alumnimagazine Broerstraat 5 Worldwide Newsletter
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> Voorzitter <
Paul Polman, CEO Unilever

> Vicevoorzitters <
Jan Willem Baud, lid RvC e-Traction 

Sibrand Poppema, voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen

> Leden <
Paul Baan, voorzitter Noaber Foundation (AB, tot 9 oktober 2015)
Matthijs Bierman, directeur Triodos Bank (AB, Auditcie.)
Arjan Bos, president-directeur TVM verzekeringen (AB)
Hugo Brouwer, adviseur Trip Advocaten & Notarissen (DB, AB)
Frits van Bruggen, hoofddirecteur ANWB (AB)
Jeroen Dietvorst, directeur Schamhart & Dietvorst (AB, DB)
Pim van der Feltz, CEO Google Nederland B.V. (AB, Marketing Advies Raad,  
   sinds 8 oktober 2015)
Timo Huges, lid RvC Havenbedrijf Rotterdam (AB)
Alexandra Jankovich, directeur Spark & Co B.V. (AB, Marketing Advies Raad)
Stef Kranendijk, voorzitter RvB De Groene Zaak (AB)
Rien Meppelink, notaris partner Loyens & Loeff (AB)
Rob Meuter, voorzitter RvB ABN AMRO Pensioenfonds (AB)
Marjolijn Meynen, hoofd communicatie & marketing Rijksmuseum (AB, Marketing  
   Advies Raad, sinds 9 april 2015)
Jan Nooitgedagt, voorzitter RvC Vivat (AB)
Age Offringa, lid RvC Koninklijke Wagenborg (AB, tot 9 oktober 2015)
Bernhard van Oranje, directeur Levi9 Global Sourcing (AB)
Eddie Perdok, CEO Kramp Groep B.V. (DB, AB)
Henk Rottinghuis, lid RvC Blokker en Stork (AB)
Elmer Sterken, Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen (AB)
Chris Vogelzang, lid RvB ABN AMRO Bank (AB, sinds 9 april 2015)
Maarten Wetselaar, lid RvB Shell (AB, Auditcie.)
Marlies van Wijhe, directeur Van Wijhe Verf B.V. (AB)
Bert van der Wijk, directeur BJW Signium International (AB)

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 krijgen 
geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor ons fonds. 

Bestuur Ubbo Emmius Fonds

Provincie Overijssel
Shell Upstream Indonesia Services 
Staatsbosbeheer
Stichting Dujat
Stichting Elise Mathilde Fonds
Stichting Kinderpostzegels
Stichting Landschap Overijssel
Stichting PATO
Stichting Eleven Flowers Fund
Stichting Stimuleringsfonds ontwikkeling  
en onderzoek van hoger onderwijs
Unilever Indonesia
Van der Meer-Boerema Stichting
Familie Wierenga Rengerink
… en vele anderen.

Alumni van de Rijksuniversiteit Groningen
Leden alumnikringen in binnen- en  
buitenland
Anna Dorothea Hingst Stichting
Antwerp World Diamond Centre
Aramco Overseas Company 
ASV Dizkartes
Emmaplein Foundation
Fonds NutsOhhra
Fonds Slachtofferhulp
Groningen Seaports 
ING Groep
Kobe University
Noaber Foundation
Prof. dr. R.A.H. van der Meer 

Wij zijn de volgende donateurs zeer dankbaar voor hun 
bijdragen en betrokkenheid.

Donateurs

Het UEF-team, op de foto ontbreekt Tienke Koning

> Directeur Ubbo Emmius Fonds <
 Gerbrand Visser
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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 deductible),  
Ubbo Emmius Fonds Friends Fund / 
The Naf, New York (www.thenaf.org) www.ubboemmiusfonds.nl


