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In 2019 vierde de Rijksuniversiteit 

Groningen haar 405-jarig bestaan. Dat is 

bijzonder. Er zijn maar weinig instellingen in 

de wereld die al meer dan vier eeuwen oud 

zijn. Die oude universiteit, mijn alma mater, 

is bovendien misschien wel jeugdiger dan 

ooit. Vol nieuwsgierigheid en de wil om de 

maatschappij te veranderen en verder te 

brengen. 

Ik denk dat de band met de samenleving 

daarin een belangrijke rol speelt, in het 

bijzonder met de oud-studenten. Tenminste 

dat is wat we merken bij het Ubbo Emmius 

Fonds. Alumni willen graag betrokken 

blijven bij hun oude universiteit. Ze vinden 

het belangrijk dat er in Groningen relevant 

onderzoek wordt gedaan en ze willen 

dat nieuwe generaties studenten goed 

wetenschappelijk onderwijs ontvangen. 

Ook willen ze graag andere oud-studenten, 

docenten, onderzoekers en studenten 

helpen met kennis, ervaringen of hun 

netwerk. Hun betrokkenheid zorgt er 

voor dat de universiteit midden in de 

maatschappij blijft staan. 

Ik wil iedereen bedanken die het afgelopen 

jaar op wat voor manier ook zijn of haar 

betrokkenheid toonde. Die steun was extra 

welkom omdat 2019 een lastig jaar was voor 

het Ubbo Emmius Fonds. Het was een jaar 

van overgang. De afdeling Alumnirelaties 

en Fondsenwerving van de universiteit, 

dat de werkzaamheden voor ons fonds 

verricht, kende de afgelopen tijd veel 

wisselingen in het team en de leiding. In de 

tweede helft van het jaar bracht de komst 

van Remco Kouwenhoven als directeur 

stabiliteit.  Ook zijn we ons als fonds, door 

enkele grote giften in de voorgaande jaren,  

gaan ontwikkelen in de richting van een 

vermogensfonds. We werven niet meer 

alleen voor heel specifieke doelen, we 

kunnen ook aanvragen van onderzoekers 

en studenten gaan honoreren. Dat vraagt 

om een andere manier van werken. 

Ik wil daarom ook graag het team van 

Alumnirelaties en Fondsenwerving 

bedanken. Zij zorgden er voor dat er ook dit 

jaar ondanks soms lastige omstandigheden 

weer zoveel moois gerealiseerd kon 

worden. En de bestuursleden, die zich 

belangeloos voor ons fonds en de 

universiteit hebben ingezet. Ik ben er van 

overtuigd dat dankzij hen de band met 

die tienduizenden alumni en anderen die 

de universiteit een warm hart toedragen 

verder kan worden uitgebouwd.

Tot slot wil ik mijn bijzondere dank 

uitspreken aan Roelof Joosten die, na een 

kort ziekbed, op  2 maart 2020 overleed. Als 

voorzitter van het Dagelijks Bestuur heeft 

hij ons fonds op een kordate maar vooral 

ook prettige wijze door dit overgangsjaar 

geleid. We zullen Roelof enorm missen.

Paul Polman

Voorzitter Algemeen Bestuur 

Een jaar van overgang
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1 nalatenschap

Dit waren onze reserves en fondsen

     Totaal  €  5.216.774  

Onze doelstelling    Het Ubbo Emmius Fonds wil de onderlinge betrokkenheid tussen samenleving 

en de Rijksuniversiteit Groningen stimuleren. Dit doen we door activiteiten voor alumni en relaties te 

organiseren en fondsen te werven voor onderzoek en onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen 

(RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

2019 in vogelvlucht

Dit gaven we uit

Doelstelling onderwijs en onderzoek   €  6.006.055 

Kosten beheer en administratie €      41.156 

Totaal €   6.047.211

Dit waren onze inkomsten

Eigen fondsenwerving €  255.030  4%

Nalatenschappen €  131.735  2%

Dividend en rente €  5.698.649  94%

Totaal  €  6.085.414  100%

Zo bereikten we onze doelstelling

Doelstelling Healthy Ageing €  464.176  7,7%

Doelstelling Energy €  5.000  0,1%

Doelstelling Sustainable society €  171.830  2,9%

Overige doelstellingen €  5.365.049  89,3%

Totaal €  6.006.055  100%

4%
Continuïteitsreserve

€  212.263    

37%
Bestemmingsreserve

€  1.905.410    

59%
Bestemmingsfondsen

€  3.099.101    

Zo gaven onze donateurs

Dit was de herkomst van 

onze inkomsten

Bedrijven  €  5.698.357 

Organisaties zonder 
winststreven  

€  99.643

Particulieren  €  287.413

Totaal  €  6.085.414

Onderwijs en fundamenteel onderzoek zijn de motor van vooruitgang in onze samenleving. In Groningen 

geloven we dat wetenschap de wereld kan veranderen én dat we anderen kunnen vragen daarbij te 

helpen. Daarom heeft de Rijksuniversiteit Groningen in 1996 het Ubbo Emmius Fonds (UEF) opgericht, 

vernoemd naar de eerste rector magnificus van onze universiteit. We zoeken steun voor bijzondere 

onderzoeks- en onderwijsprojecten op het gebied van gezondheid, energie, duurzaamheid en cultuur en 

richten ons daarbij in het bijzonder op de alumni, de oud-studenten van onze universiteit. Het kan gaan 

om financiële steun maar ook om kennisuitwisseling, het openstellen van netwerken of het helpen van 

studenten met raad en daad. Het Ubbo Emmius Fonds heeft een onafhankelijk en onbezoldigd bestuur 

van oud-studenten van de RUG. Ons fonds wordt in haar werkzaamheden ondersteund door de afdeling 

Alumnirelaties en Fondsenwerving van de RUG. Het UEF is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI) en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. 

Over het Ubbo Emmius Fonds

De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde 

universiteit met een rijke academische traditie. Sinds haar oprichting 

in 1614 heeft de universiteit grote talenten voortgebracht zoals de 

eerste vrouwelijke student in Nederland, de eerste Nederlandse 

ruimtevaarder en verschillende Nobelprijswinnaars. De RUG hoort 

tot de mondiale top van universiteiten met een top 100-klassering 

in onder andere de ARWU Shanghai Ranking en de THE World 

University Rankings.

We zijn een brede universiteit met onderzoek en onderwijs in 

alfa, bèta, gamma en medische wetenschappen. Dat biedt ons de 

mogelijkheid om interdisciplinair te werken en vraagstukken vanuit 

verschillende kennisgebieden in samenhang te benaderen. Onze 

wortels liggen in het noorden van Nederland en we koesteren onze 

speciale band met de regio. We verbinden onderwijs en onderzoek 

met duurzame en economische processen in de maatschappij. 

Dit komt samen in onze drie speerpunten: Energy, Healthy Ageing 

en Sustainable Society. De Rijksuniversiteit Groningen is nauw 

verbonden met het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Over de Rijksuniversiteit Groningen
De RUG in het kort:

• Opgericht in 1614

• 11 faculteiten

• 6.100 fte medewerkers (inclusief UMCG) 

meer dan 120 nationaliteiten

• 31.840 studenten waarvan bijna 25% met  

een buitenlandse nationaliteit 

• > 100 masteropleidingen en specialisaties,  

waarvan > 90 in het Engels

• > 50 bacheloropleidingen, waarvan 36 in  

het Engels

• 3.400 fte wetenschappelijk personeel,  

waarvan ruim 35% internationaal*

• 330 hoogleraren* 

• 2.200 promovendi* 

• 9.000 wetenschappelijke publicaties*

• Recente prijzen: Nobelprijs voor  

prof. dr. Ben Feringa, Spinozaprijs voor  

prof. dr. Amina Helmi, prof. dr. Lodi Nauta, 

prof. dr. Bart van Wees, prof. dr. Cisca 

Wijmenga, prof. dr. Theunis Piersma

           *In 2018

1.873 
unieke donateurs

897 
eenmalige giften 

844 
doorlopende giften 

131 periodieke 
schenkingen

94%

4%

2%

99,3%

€
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Via het Ubbo Emmius Fonds wordt een groot aantal 

onderzoeks- en onderwijsprojecten aan de Rijksuniversiteit 

Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen 

ondersteund. We houden daarvoor fondsenwervingsacties, 

meestal voor specifieke projecten, en proberen onderzoe-

kers en alumni, relaties of bedrijven met elkaar in contact te 

brengen.  In 2019 konden we maar weinig campagnes doen 

vanwege de beperkte personele bezetting. 

Het UEF ontving € 6.085.414 aan baten (inclusief 

toezeggingen voor de komende jaren). Bijna 1.900 unieke 

donateurs (alumni, medewerkers, bedrijven, instellingen en 

stichtingen) gaven dit jaar aan een van onze projecten. Meer 

dan de helft deed dat met een meerjarige of doorlopende 

donatie.

Campagnes

De jaarlijkse campagne onder alumni en medewerkers 

voor het Eric Bleumink Fonds, het beurzenprogramma voor 

studenten uit ontwikkelingslanden, vond wel doorgang 

en werd uitgebreid met een actie tijdens het lustrum. Vijf 

nieuwe studenten konden in september dit jaar met een 

EBF-beurs beginnen aan hun studie in Groningen. Meer 

over het Eric Bleumink Fonds op pagina 8, 12 en 13.

Crowdfunding

Via ons crowdfundingplatform www.rugsteunt.nl bieden we 

studenten en onderzoekers de mogelijkheid zelf fondsen te 

werven voor een beurs of een project. Met name het pro-

gramma Reisbeurzen voor Studenten, een samenwerking 

met het Groninger Universiteitsfonds (GUF), is zeer succes-

vol. Studenten krijgen hierbij een beurs van het GUF onder 

voorwaarde dat ze eenzelfde bedrag via crowdfunding bij 

elkaar weten te krijgen. Dat lukte dit jaar 33 studenten. 

Bijzondere giften

Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit het bij elkaar 

brengen van partijen: onderzoekers, studenten, alumni, 

Resultaten

bedrijven, instellingen en fondsen. Op zoek naar gemeen-

schappelijke interesses en belangen, in de hoop dat dat 

leidt tot ondersteuning van onderzoek en onderwijs. Dat 

levert kleinere en grotere donaties op, maar ook de uitwis-

seling van kennis en netwerken.

Bijzondere giften waren er dit jaar onder meer van het 

Wereld Natuur Fonds voor bodemonderzoek op een aantal 

veeteelt- en akkerbouwbedrijven landbouw in het kader 

van onderzoek naar biodiverse landbouw (€ 30.000); van 

een anonieme  donateur voor een observatorium ten 

behoeve van het onderzoek van trekvogelecoloog  Theunis 

Piersma naar grutto’s (€ 62.500);  van de Van der Meer-

Boerema Stichting voor het beurzenprogramma van de 

Junior Scientific Masterclass (€ 45.924); van een anonieme 

donateur voor de afronding van een promotieonderzoek 

naar de historische ecologie van Noordoost Twente (€ 

10.000); en van de Foundation Scource (een Amerikaanse 

instelling die particuliere goede doelen in de Verenigde 

Staten ondersteunt) via onze partner The Netherlands-

America Foundation, voor een studiereis en congresbezoek 

van studenten en medewerkers van de Faculteit Science 

and Engineering (€ 21.859).

Nalatenschap

In 2019 ontvingen we een nalatenschap van € 131.735. 

Daarmee werd het fonds op naam Revafonds, opgericht dat 

onderzoek ondersteunt op het terrein van kinderkanker en 

auto-immuun- en infectieziekten.

Dividend en rente

Een belangrijk deel van de resultaten, € 5.698.649, bestaat 

uit dividend en rente. De afgelopen jaren hebben we een 

aantal grote giften gehad, waardoor ons vermogen is 

gegroeid. Een van de giften, in 2016 door een anonieme do-

nateur, bestaat uit certificaten in een niet-beursgenoteerde 

vennootschap. De jaarlijks wisselende dividenden daaruit 

komen ten goede aan het fonds op naam M20.  
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COWOG Fonds

Het COWOG Fonds is voortgekomen uit het voormalig Centrum Onderzoek en Ontwikkeling van 

Hoger Onderwijs Groningen. Uit dit fonds wordt jaarlijks de Docent van het Jaar Prijs bekostigd. 

Elk jaar eert de RUG, via een kleine ‘collegestrijd’, een docent die prikkelend, vernieuwend, en 

enthousiasmerend les geeft. Marc Kramer van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde werd in 

januari 2019 Docent van het Jaar 2018. Hij kreeg een bedrag van € 5.000. Daarnaast waren er 

twee runners-up, Maria Ioannou (University College Groningen) en Han Thomas Adriaenssen 

(Wijsbegeerte), die beiden € 2.500 ontvingen. Dit geld moet worden aangewend als investering 

in het eigen onderwijs (vervolgopleiding, conferentie, studiereis, student-assistent, e.d.). 

Eric Bleumink Fonds

Het Eric Bleumink Fonds verstrekt beurzen aan talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden. 

Dankzij zo’n beurs kunnen zij een of meerdere jaren een studie in Groningen volgen. Met die 

kennis en ervaring kunnen zij zich verder ontplooien als persoon en een leidende bijdrage 

leveren aan de ontwikkeling van hun eigen land. Zie pag 12-13

Fonds Gooische Groningers

Het Fonds Gooische Groningers komt voort uit de alumnikring in ’t Gooi, een initiatief 

van UEF-bestuursleden en oud-studenten in deze regio om een paar keer per jaar bijeen 

te komen en onderzoeksprojecten te steunen.  Het fonds ondersteunt onderzoek naar 

verouderingsprocessen, in het bijzonder Alzheimer.

Fonds Inwendige Geneeskunde

Het Fonds Inwendige Geneeskunde wil de inwendige geneeskunde aan de Rijksuniversiteit 

Groningen bevorderen. In 2019 heeft het fonds € 50.000 uitgekeerd ten behoeve van het onder-

zoeksproject ‘Effectiviteit en veiligheid van een intermediaire dosering nadroparine als trombose 

profylaxe in kritisch zieke patiënten met nierfalen’. Daarmee is het vermogen vrijwel nihil. In 

samenspraak met de initiatiefnemers is besloten het fonds in 2020 op te heffen. Het resterende 

geld gaat naar meer algemeen Healthy Ageing onderzoek.

Fondsen op naam, prijzen en bijzondere leerstoelen

Fondsen op naam

Het Ubbo Emmius Fonds biedt donateurs de mogelijkheid om, onder auspiciën van het UEF, 

een fonds op naam op te richten en zo op een persoonlijke en substantiële wijze bij te dragen 

aan onderzoeks- en onderwijsprogramma’s. De fondsen op naam zijn geen afzonderlijke 

rechtspersonen, kennen geen afzonderlijke statuten, maar hebben wel een eigen reglement. 

Voor sommige doet het Ubbo Emmius Fonds actieve aanvullende fondsenwerving. In 2019 

waren er elf fondsen op naam. Aan een aantal is een stimuleringsprijs verbonden.

Fonds M20

Dit fonds heeft tot doel de bevordering van het fundamenteel bèta wetenschappelijk 

onderzoek en het bekostigingen van promotieonderzoek (uitgezonderd onderzoek op het 

gebied van godsdiensten). In 2019 kon er vanuit dit fonds € 4.800.000 worden uitgekeerd aan 

Cognigron, het recent opgerichte instituut aan de RUG waar interdisciplinair toponderzoek 

naar nieuwe computertechnologie en dataverwerking plaatsvindt. Ruim € 175.000 ging naar 

promotieonderzoeken naar grutto’s en naar slaaptekort. Zie pag 16-17

Grendos Fonds

Het Grendos Fonds ondersteunt onderzoek op het gebied van de endocrinologie, oftewel 

hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten, zoals diabetes. In 2019 keerde het fonds in 

totaal € 9.250 uit aan onderzoeksprojecten en dissertaties.

Institutional Investment Management Fonds

Dit fonds stelt jaarlijks een prijs beschikbaar voor de beste scriptie op het gebied van 

institutional investment management. Het fonds is nog in opbouw. In 2019 zijn geen 

voordrachten gedaan.

Joan van Albada Archivist Training Fund

Het Joan van Albada Archivist Training Fund financiert training van talentvolle, jonge 

archivarissen uit ontwikkelingslanden. Zie pag 14-15

J.P. Nater Fonds

Johan Nater was jarenlang hoogleraar Dermatologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft 

bijzonder veel betekend voor het onderzoek en onderwijs in zijn vakgebied. Na zijn overlijden heeft 

zijn vrouw het J.P. Naterfonds opgericht. Dit fonds ondersteunt onderzoek aan de afdeling Dermato-

logie en richt zich - in de lijn van Johan Nater tijdens zijn hoogleraarschap – vooral op het stimuleren 

van jonge talenten. In 2019 zijn drie subsidies vanuit dit fonds uitgekeerd van elk € 10.000.

 

Reva Fonds

Het Reva Fonds, voor onderzoek op het gebied van kinderkanker en auto-immuun en 

infectieziekten is dit jaar opgericht in overleg met de nabestaanden van mevrouw Henny Reiling. 

Mevrouw Reiling overleed in 2018 en had het UEF in haar nalatenschap opgenomen. 

De onderzoeksgebieden die het Revafonds steunt sluiten aan bij haar interesses.
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Wierenga-Rengerink Fonds

De Wierenga-Rengerink PhD prijs wordt jaarlijks, tijdens de Zomerceremonie, uitgereikt aan de 

promovendus die de beste RUG-dissertatie heeft geschreven. Iedere faculteit kiest een eigen 

winnaar en uit deze groep wordt door de jury, die bestaat uit voormalig rectoren, de uiteindelijke 

winnaar gekozen. Alleen uitzonderlijk goede proefschriften komen in aanmerking (minimaal 

cum laude). Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door de familie Wierenga-Rengerink. 

De prijs van € 7.500 ging in 2019 naar Michael M. Lerch (promotor: Nobelprijswinnaar prof.dr. 

Ben Feringa) voor zijn proefschrift over een nieuwe klasse moleculen: de zogenaamde DASA's 

(Donor-Acceptor Stenhouse Adducts). Ze fungeren als moleculaire schakelaars, hun structuur 

verandert bij verlichting.

Alumnus van het jaar

Met de Alumnus van het Jaar Award eert de universiteit jaarlijks een bijzondere oud-student. 

Dit jaar ging de prijs naar Christiaan Triebert (1991) voor zijn bijdrage aan vernieuwende onder-

zoeksjournalistiek. Triebert studeerde International Relations, Midden-Oostenstudies en Politieke 

Filosofie en behaalde zijn BA in 2015. Hij was verbonden aan de onderzoeksteams van Bellingcat en 

Airways en is nu Investigations Journalist bij de New York Times.

‘Met zijn werk verlegt hij de grenzen van de traditionele journalistiek, opent hij nieuwe deuren en 

inzichten, onthult hij corruptie en weet hij anderen te inspireren’, aldus het juryrapport. Met behulp 

van moderne technologie en digitale bronnen, zoals Whats App-berichten, YouTube-filmpjes en 

Google Earth-beelden weet Triebert de toedracht van bombardementen, oorlogsmisdaden en 

mensenrechtenschendingen te onthullen. Zo deed hij onderzoek naar de couppoging in Turkije, de 

moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, de oorlogen in Syrië, Irak en Oekraïne, maar 

ook naar moped gangs in Londen. En, alles is – zoals bij goede wetenschap – verifieerbaar.

De prijs werd uitgereikt tijdens de Opening van het Academisch Jaar waar hij een kort college digitale 

onderzoeksjournalistiek gaf. De dag erna gaf hij een Studium Generale lezing over dit onderwerp.

Avril Mc Donald

Het Avril McDonald Memorial Fund is een initiatief van een aantal Rosalind Franklin Fellows 

van de universiteit en moedigt veelbelovende jonge vrouwelijke wetenschappers aan een 

academische carrière na te streven. Het fonds is vernoemd naar Avril MCDonald, Rosalind 

Franklin Fellow die in 2010 onverwachts op 44-jarige leeftijd overleed. Ze was geliefd en 

belichaamde de kwaliteiten waar het Rosalind Franklin Fellowship programma voor staat: 

excellent onderzoek, passie voor het onderwerp en toegewijd in lesgeven. In 2019 ging de prijs 

naar Fabiola Puertolas-Balint voor haar thesis: "Whole Genome Sequence analysis of Aspergillus 

fumigatus clinical isolates”

Stimuleringsprijzen

Naast de bovenstaande prijzen vallen er nog enkele stimuleringsprijzen onder ons fonds.

Herta Macht Thesis Prize

Sinds 2007 heeft de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG jaarlijks de Herta Macht 

Thesis Prize uitgereikt aan een student die in Nederland een masterstudie heeft gevolgd in 

de ruimtelijke wetenschappen. De prijs, een geldbedrag van € 1000, is in het leven geroepen 

door docent en onderzoekster Bettina van Hooven ter ere van haar oma Herta Macht. In 2019 

werd de prijs voor het laatst toegekend. Winnaar was Carlo Leonardi (WUR) met zijn thesis, 

"Experiencing the Post-Mining Wonder: Reclaiming a new purpose for post-mining landscapes 

in the Quadrilatero Ferrifero (MG), Brazil"  

Tjalling Halbertsma is UEF bijzonder hoogleraar ‘East Asian Studies, with a focus on modern 

day Mongolia’ bij de Faculteit Letteren. Deze leerstoel wordt mogelijk gemaakt door ING 

Bank, het Mongolia Opportunities Fund, de Riverbed Foundation in Singapore en de de Jack 

Weatherford Foundation in Mongolië. De leerstoel is nauw verbonden met het Centre for 

East Asian Studies Groningen (CEASG) waar Halbertsma ook directeur van is. CEASG richt zich 

op interdisciplinair onderwijs en onderzoek naar China, Japan, Korea en Mongolië en wil de 

banden tussen Groningen en academische partners in Oost-Azië versterken. Het coördineert 

de masterstudies op dit gebied en organiseert diverse seminars, lezingen, workshops en 

conferenties. In 2018 werd deze leerstoel verlengd met vijf jaar.

Ronald Holzhacker is sinds 2016 UEF bijzonder hoogleraar ‘Comparative Multi-Level 

Governance and Regional Structure’ bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Deze leerstoel 

wordt gesteund door Unilever Indonesia en Shell Indonesia en is gelieerd aan SEA ASEAN, het 

gezamenlijke onderzoekscentrum voor Zuidoost-Azië en de ASEAN van de Rijksuniversiteit 

Groningen en de Gadjah Mada Universiteit in Indonesië. Het centrum wil hoogwaardig 

wetenschappelijk onderzoek verbinden aan relevantie voor beleid en maatschappelijke 

impact. Zo organiseert het onder meer jaarlijks de SEA ASEAN conferentie waar onderzoekers, 

beleidsmakers maar ook regeringsvertegenwoordigers met elkaar in gesprek gaan over 

bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals. 

Bijzondere leerstoelen

Sinds 1905 kennen de universiteiten naast gewone leerstoelen ook bijzondere leerstoelen. 

Een bijzondere leerstoel wordt betaald door een externe partij en biedt bedrijven, instellingen 

of particulieren de mogelijkheid specifieke onderwijs- en onderzoeksprogramma’s voor 

meerdere jaren te stimuleren. De gebruikelijke eisen voor onafhankelijke wetenschap gelden 

ook voor bijzondere leerstoelen.  Het Ubbo Emmius Fonds brengt geïnteresseerde partijen 

graag in contact met de faculteiten voor de instelling van een dergelijke leerstoel. Momenteel 

worden twee bijzondere leerstoelen via ons fonds bekostigd.
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Twee dagen voor de deadline wees iemand Sabrina 

Suhani op het Eric Bleumink Fonds. Een sollicitatie op 

de valreep resulteerde in haar eerste buitenlandse ver-

blijf ooit. In Groningen onderzoekt Sabrina de bacterie 

staphylococcus aureus. En ze kijkt de academische 

mores af. 

Sylhet, de stad in het Noord-Oosten van Bangladesh waar 

zij vandaan komt, lijkt op Groningen, vindt Sabrina Suhani. 

Kalm, vriendelijk, overzichtelijk. Sabrina (30) groeide op in 

Sylhet, ging er naar de universiteit en bleef als staflid verbon-

den aan haar afdeling Genetic Engineering and Biotechno-

logy. In september 2019 kwam Sabrina met een beurs van 

het Eric Bleumink Fonds naar Groningen voor een tweejarige 

master Biomedical Sciences. ‘Ik was tot dan eigenlijk geen 

moment alleen geweest of ergens anders dan in Sylhet. Ik 

woonde bij mijn ouders, wat in Bangladesh normaal is voor 

ongetrouwde meisjes. Je zou me wel een nerdy persoon 

kunnen noemen. Ik kon nog geen ei koken. Maar soms wil je 

niet aan de risico’s denken, je ogen sluiten en gaan!’ 

Sabrina geniet, al maakt ze ook een ‘tough time’ door. Haar 

moeder is ziek en ondergaat chemotherapie en ook vader 

heeft gezondheidsklachten. Dat maakt de afstand extra 

groot. Maar haar ouders zijn opgetogen over wat ze doet. 

‘Dit is wat zij  voor mij hebben gedroomd. Mijn moeder 

zegt: Je moet je eigen leven leven.’

In Sylhet was ze bezig met het onderwerp waar ze nu in een 

lab van het UMCG aan verder werkt: Bacteriën die resistent 

zijn tegen antibiotica. In Bangladesh zocht ze naar de reden 

van de resistentie, hier probeert ze een therapie te ontwikke-

len om de resistentie van de beruchte bacterie staphylococ-

cus aureus te doorbreken. Ze zou monsters uit haar thuisland 

willen laten komen, om te onderzoeken. ‘In Bangladesh en 

andere Aziatische landen is de bacterie nog resistenter dan 

hier, omdat ze daar veel meer antibiotica slikken.’

Sabrina hoopt op een promotieplaats in Nederland. Maar 

straks eerst terug naar haar afdeling die haar een studie-

verlof van twee jaar heeft gegeven. Over tien jaar hoopt 

ze – met de letters dr. voor haar naam – in haar land een 

succesvolle onderzoekster te zijn die samenwerkt met voor-

aanstaande buitenlandse universiteiten. ‘Het wetenschap-

pelijke klimaat in Bangladesh versterken’ is een van haar 

specifieke doelen. Gevraagd naar wat ze daarmee bedoelt 

zegt Sabrina haar ogen en oren goed de kost te geven om 

de Nederlandse academische do’s en don’ts op een rij te 

krijgen. ‘Hoe een groot lab wordt gerund door een heleboel 

phd-studenten. Dat wil ik straks zo veel mogelijk overdra-

gen op mijn studenten in Bangladesh.’

Ze laat zich inspireren door hoe Groningse docenten om-

gaan met studenten. ‘Je kunt naar ze toe gaan met wat voor 

vraag je ook hebt. Ze reiken je dingen aan, maar laten je het 

daarna zelf doen. Ze dicteren niet.’

In Bangladesh is er meer afstand. ‘Bij ons zijn de docenten 

nogal formeel. In Nederland zijn ze grappiger. Veel bodylan-

guage en gebaren. Hier kun je ook eten in de klas en koffie 

drinken, dat zal in Bangladesh niet gebeuren. Ook bij de 

docenten niet. Alleen water.’

Hoe run je een groot lab?

Het Eric Bleumink Fonds is ons oudste fonds op naam. Het werd in 2000 opgericht met de 

bedoeling talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden de mogelijkheid te bieden in 

Groningen te studeren en toegang te geven tot moderne onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten. 

Dankzij de steun van alumni, medewerkers, studenten en relaties van de universiteit heeft het 

EBF al ruim zeventig beurzen kunnen toekennen. Sabrina Suhani is een van de vijf studenten 

die in 2019 begonnen met een studie in Groningen.

Uitgelicht: het Eric Bleumink Fonds
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Ik heb veel te danken aan de wereld. 

Als je die mazzel hebt gehad, kun je 

ook iets terugdoen voor die wereld.’ 

Joan van Albada en zijn vrouw laten 

een deel van hun geld na aan het 

Ubbo Emmius Fonds van de RUG. 

Dankzij een Van Albada Archivist 

Training Fund kunnen veelbelovende 

mensen uit landen waar de ontwikke-

lingsmogelijkheden minder zijn hier 

komen studeren.

Meer potentiële partijen om aan na 

te laten passeerden de revue, vertelt 

Van Albada. De RUG waar hij in 1970 

afstudeerde in sociale en economi-

sche geschiedenis gaf hem het beste 

gevoel. ‘Wij spraken dezelfde taal.’

Van Albada wilde zijn fonds aanvan-

kelijk pas na zijn dood openstellen. 

‘Dat leek mij wel zo rustig.’ Hij liet 

zich overtuigen van de voordelen 

nu al te beginnen. ‘Zo kunnen we 

Joan van Albada (1943) wilde wachten tot na zijn overlijden. Maar het Van 

Albada Archivist Training Fund, dat hij instelde voor getalenteerde kandidaten 

uit de archief-branche, heeft de eerste studiebeurs onlangs verstrekt.

Uitgelicht: het Joan van Albada Archivist Training Fund

oefenen. Af en toe kan ik nog een 

opmerking maken. Met de selectie van 

beursstudenten bemoei ik mij niet.’

Het spreekt haast vanzelf dat de 

naamgever van een archieffonds zijn 

sporen in de archiefbranche verdiende. 

Van Albada schopte het tot secretaris 

generaal van de koepelorganisatie 

International Council on Archives (ICA). 

Nu, tien jaar na zijn pensioen, heeft 

hij het vak weer ter hand genomen. 

‘Ik ben bezig met een compilatie van 

de archieven van studentencorps 

Vindicat.’ Het veronderstelt een 

diepgewortelde passie voor het 

archiveren als zodanig. Van Albada 

daarover: ‘Fatsoenlijk archiveren is 

belangrijk omdat we verantwoording 

moeten kunnen afleggen over wat 

we gedaan hebben in het openbaar 

bestuur of een ander bestuur.’ 

Persoonlijk had hij echter meer met 

de mensen dan met archiefdozen en 

databases. ‘Mij ging het er om dat 

de mensen waaraan ik leiding gaf 

blij waren en zo hun nuttige werk 

konden doen. Dat heb ik ook voor 

ogen met die scholarships. Ik hoop 

dat kandidaten hier dingen leren 

die hen als mens verrijken. En dat ze 

dan met meer plezier en effectiever 

functioneren in hun eigen omgeving.’

Ze houdt van schrijven, lezen en 

geschiedenis, precies die dingen waar 

het in het archiefwezen om draait. 

Audrey Hofwijks – Koenders is dan 

ook al zeventien jaar op haar plek 

bij het Nationaal Archief Suriname 

in Paramaribo. Ze werd er in huis 

opgeleid tot archivaris en is sinds vorig 

jaar plaatsvervangend hoofd. Stilzitten 

is er niet bij voor Audrey. Zij volgt een 

online master op haar vakgebied bij 

de Universiteit van de West Indies. En 

Audrey is de allereerste die met een 

beurs van het Van Albada Fonds naar 

Groningen kwam.

Haar directeur wees haar op het 

nieuwe fonds, vertelt Audrey. Begin 

oktober 2019 kreeg ze de mooie brief 

uit Groningen dat ze welkom was. De 

moeder van vijf kinderen betrok in 

januari een kamer in een studentenflat 

in Paddepoel. Ze ging stage lopen bij 

de Groninger Archieven en volgde op 

maandagen college aan de Universiteit 

van Amsterdam. Archivistiek is in 

Amsterdam – in tegenstelling tot 

Groningen - een discipline. In maart 

kwam corona, maar niet getreurd. 

De Amsterdamse colleges gingen 

online verder en ook de stage werd 

grotendeels digitaal. ‘Ik kon gelukkig 

nog wel twee keer per week naar de 

afdelingen waarvan ik iets nodig had.’

Audrey leerde veel over het opzetten 

van publieksprojecten, de Groninger 

Archieven zijn daar een kei in. 

En ze maakte kennis met nieuwe 

elektronische systemen, zoals building 

information systems. ‘Daar had ik nog 

nooit van gehoord.’

‘Ik heb heel wat kennis mee terug 

genomen’, verzekert Audrey. In 

Paramaribo gaat ze haar tanden zetten 

in het onder de aandacht brengen van 

Audrey Hofwijks-Koenders 

(1974) beet het spits af. Op kos-

ten van het Van Albada Archivist 

Training Fund studeerde de 

Surinaamse een half jaar in 

Groningen. Coronatijd of niet, 

het was een leerzame ervaring.

het nationale archief van Suriname. 

‘Dat werd tussen 1916 en 1975 naar 

Nederland overgebracht. Zowel 

de Nederlandse als de Surinaamse 

regering vreesden dat het anders 

verloren zou gaan. Ik maak een 

plan om publiek te stimuleren de 

archieven te gebruiken, vooral de 

gedigitaliseerde bestanden. Het 

zal misschien niet direct met grote 

sprongen gaan, maar als we kleine 

stappen nemen zal het sowieso 

lukken.’

‘Ik heb heel wat 
kennis mee terug 

genomen’
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Met de donatie kunnen in korte tijd 

meerdere hoogleraren en PhD's worden 

aangetrokken, vertelt wetenschappelijk 

coördinator Jasper van der Velde (1988) 

van CogniGron. Een schitterend begin 

voor een universitair onderzoekscentrum.  

CogniGron werkt aan de computer van 

de toekomst. Een zogeheten neuromorfe 

of cognitieve computer wordt dat, met 

eigenschappen die geïnspireerd zijn op 

het menselijk brein. Onze bovenkamer is 

namelijk onovertroffen als het aankomt op 

geheugen en informatieverwerking. Beatriz 

Noheda (1968), RUG-hoogleraar functionele 

Onderzoekscentrum CogniGron maakt dankzij de steun van het Ubbo 

Emmius Fonds een vliegende start. Doel is de computer van de toekomst 

te maken, een die slim, snel en efficiënt is als het menselijk brein.

Uitgelicht: CogniGron nanomaterialen en directeur van CogniGron 

geeft zomaar een voorbeeld: ‘Ons brein 

krijgt vanaf dat we wakker worden een 

enorme hoeveelheid data aangeboden die 

het moeiteloos en snel verwerkt. Het geluid 

van de douche een deur verderop en hon-

derden andere prikkels worden genegeerd, 

omdat de geur van koffie beneden prioriteit 

heeft.’ En dat terwijl een brein maar klein is 

en zo weinig energie verbruikt.

Bij CogniGron zijn ze op zoek naar de mate-

rialen die nodig zijn voor zo’n neuromorfe 

computer. Wereldwijd azen onderzoekers 

op het beste recept, CogniGron is niet 

alleen. Volgens Van der Velde onderscheidt 

het centrum zich wel door de multidiscipli-

naire aanpak. Twee bestaande Groningse 

instituten bundelen hun krachten in Cog-

niGron. Het  Zernike Instituut voor Advan-

ced Materials en het Bernoulli Instituut 

voor Mathematics, Computer Science and 

Artificial Intelligence. Het eerste instituut 

gaat voorop in de zoektocht naar nieuwe 

materialen die informatie kunnen verwer-

ken en opslaan, het tweede zorgt voor de 

toepasbaarheid daarvan in hardware, door 

bijvoorbeeld bijpassende nieuwe algorit-

mes. Van der Velde: ‘Die heel nieuwe tech-

nologie vraagt totaal andere wiskunde.’

Waarom we nieuwe computertechnologie 

nodig hebben? Om energie te besparen 

vooral. Van der Velde: ‘Als ik het goed 

heb gaat al iets van tien procent van de 

wereldwijd opgewekte elektriciteit naar 

ICT. Dat vind ik een bizar getal. Neem alleen 

al  Google, Facebook of Instagram, hoeveel 

energie die wel niet kosten, dat weten veel 

mensen niet. Ja, het gebeurt in de cloud 

ergens, maar die cloud hangt niet zomaar 

in de lucht. Er staan mega-datacenters die 

alles berekenen wat wij lopen te googelen. 

We bouwen steeds meer datacenters. Dat 

kan anders en ik denk dat het ook anders 

moet.’

Beatriz Noheda ziet het al voor zich: ‘Wat 

nu gedaan wordt door supercomputers in 

reusachtige gebouwen, kan straks op een 

desktop. Of het nou gaat om data waarmee 

het weer wordt voorspeld, of de aandelen-

koersen, of om gegevens over naderende 

natuurrampen of pandemieën.’ 

Verschillende veelbelovende bevindingen 

zijn al gepubliceerd, waaronder de meest 

recente van Noheda en een promovendus, 

in juni in Nature Communications. Voor 

de leek is het lastige materie, zeker ook 

vanwege de nanoschaal waarop de 

zoektocht naar materialen zich voltrekt. 

Een miljardste van een meter. Noheda: 

‘Tienduizend keer kleiner dan de diameter 

van een menselijke haar.’ CogniGron 

vergeet het gewone publiek echter niet 

mee te nemen onderweg naar hopelijk 

grote doorbraken. In het Groninger Forum 

is een digitale opstelling van en over het 

onderzoekscentrum te vinden. En ook 

op het Energiepad, een educatieve route 

over duurzame energie, bij het station van 

Zuidhorn, is CogniGron vertegenwoordigd.

Beatriz Noheda Jasper van der Velde

‘Waarom we nieuwe computertechnologie nodig 

 hebben? Om energie te besparen vooral.’
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Het Ubbo Emmius Fonds gaat uit van de zogeheten 

relatiegerichte fondsenwerving. Dat betekent dat voor 

ons niet de donatie centraal staat, maar het contact met 

onze donateurs, alumni en overige relaties. We hechten 

veel waarde aan het opbouwen van betrokkenheid tussen 

hen, de universiteit en ons fonds. Daarom is de zeer 

nauwe samenwerking met de afdeling Alumnirelaties 

en Fondsenwerving (A&F) voor ons fonds  zo belangrijk. 

In 2019 hebben we nog meer de nadruk gelegd op het 

versterken van de band met de oud-studenten. Activiteiten 

zijn minder dan in het verleden direct gekoppeld aan 

projecten waarvoor wij financiële steun zoeken. We merken 

dat er daardoor meer belangstelling is om bijvoorbeeld 

bijeenkomsten te bezoeken. Ook hebben we meer 

samenwerking gezocht met de alumnicoördinatoren bij de 

verschillende faculteiten.

Onze alumni: 

Contact

Samen met A&F onderhouden we op verschillende 

manieren contact met zoveel mogelijk alumni. Al bijna 

vijfendertig jaar krijgen Nederlandstalige alumni het 

kwartaalmagazine Broerstraat 5, waarin we laten zien 

welke rol Groningse onderzoekers én oud-studenten 

spelen in nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke 

ontwikkelingen. De oplage ligt inmiddels boven de 90.000. 

Voor internationale alumni is er de digitale Worldwide 

Newsletter die ook vier keer per jaar verschijnt.

Bij hun afstuderen ontvangen master- en PhD-

studenten het Album Amicorum, een vriendenboek 

over de studietijd in Groningen, gepersonaliseerd door 

hun begeleidend docent. En, ieder jaar sturen we een 

speciaal Verjaardagsgedicht naar alle alumni waar we 

een e-mailadres van hebben. Het gedicht voor 2019 

werd geschreven door PC Hooft-prijswinnaar en alumnus 

Nederlands en psychologie Tonnus Oosterhoff.

Activiteiten

< 35 

35-44 

45-54 

55-67

67 >
onbekend

Onze alumni 147.971
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Lustrum

In 2019 vierde de universiteit haar 405-jarig bestaan. 

Uiteraard waren ook de oud-studenten van harte welkom 

bij dit lustrum. Op zaterdag  15 juni was er een speciale 

terugkomdag met verschillende activiteiten, soms georga-

niseerd vanuit de opleidingen, soms vanuit A&F. Zo’n 400 

alumni kwamen naar deze dag. Voor donateurs werd een 

exclusieve voorstelling georganiseerd van het lustrum-thea-

terstuk Totally Shifted, met onder meer een meet-and-greet 

met schrijver Frank den Hollander. Hier lag de opkomst op 

ongeveer honderd. 

• Broerstraat 5  

• Broerstraat 5 digitaal  

• Worldwide Newsletter

• Verjaardagsgedicht

• Bijeenkomsten nationaal

• Bijeenkomsten internationaal

Alumnikringen

In binnen- en buitenland, van Groningen tot Hong Kong tot 

San Francisco, zijn alumnikringen actief, waarbij gezelligheid 

en maatschappelijke betrokkenheid samenkomen. Alumni 

kunnen hier elkaar en vertegenwoordigers van de RUG en 

het UEF ontmoeten. Vaak zijn er ook leden van het College 

van Bestuur van de universiteit aanwezig. De Nederlandse 

kringen ondersteunden in het verleden specifieke onder-

zoeksprojecten, maar omdat de ledenaantallen terugliepen 

is gekozen voor een nieuwe benadering. Er zijn nu meerdere 

onderzoeksthema’s waaraan gegeven kan worden en ook 

niet-donateurs mogen nu de bijeenkomsten bezoeken. Er zijn 

zes kringen in Nederland en tien in het buitenland. Verder is 

er een themakring rond de Dode Zeerollen.

Het afgelopen jaar traden onder meer Stientje van Veldho-

ven, Klaas Knot, Jeroen Smit, Ellen Nollen, Erik Heeres, Chris-

tiaan Triebert, Linda Steg, Sieger Dijkstra, Stef Kranendijk en 

Miriam van Praag op als spreker. In totaal waren er wereld-

wijd 23 kringbijeenkomsten met bijna 1.200 bezoekers. 

Young Alumni Network

Om oud-studenten tot 35 jaar een professioneel en sociaal 

netwerk te bieden is in 2016 het Young Alumni Network 

(YAN) opgericht. Het netwerk biedt, door middel van evene-

menten, jonge alumni de kans om in contact te komen met 

oud-studenten die zich in dezelfde (carrière)fase bevinden. 

Vaak zijn de bijeenkomsten heel praktisch georiënteerd en 

erop gericht om jonge alumni te steunen in hun loopbaan 

en persoonlijke ontwikkeling. Een commissie van vrijwilli-

gers, zelf allemaal jonge alumni, helpt bij het organiseren 

van de evenementen. In totaal zijn in 2019 drie YAN-bijeen-

komsten georganiseerd, deels in samenwerking met de 

Groningse alumnikring.

International Alumni Ambassadors

Ieder jaar traint de afdeling Alumnirelaties en Fondsenwer-

ving een aantal bijna afgestudeerde, internationale studen-

ten als International Alumni Ambassador. Na hun afstuderen 

treden zij op als ambassadeur van onze universiteit. Ze 

helpen onder meer de RUG onder de aandacht te brengen 

bij studiekiezers in het buitenland en geven ook tips aan 

aankomend studenten die zich voorbereiden op hun studie 

in Groningen. In 2019 waren er veertien nieuwe Internatio-

nal Alumni Ambassadors uit twaalf verschillende landen.

91.473
956

7.545
62.074

15
8

(per kwartaal)

(per kwartaal)

(per kwartaal)

Zo houden we contact
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Op maandagavond 2 maart 2020 overleed Roelof Joosten, voorzitter van het Dagelijks 

Bestuur van het UEF. Nog maar enkele weken eerder had hij te horen gekregen dat 

hij ernstig ziek was. Ondanks die ziekte bleef hij tot op het laatst actief betrokken 

bij ons fonds en de universiteit. Meedenkend, behulpzaam, toegewijd, waar nodig 

kritisch. Het is typerend voor zijn jarenlange inzet voor het Ubbo Emmius Fonds en 

de Rijkuniversiteit Groningen. Na zijn studie chemische technologie, die hij in 1983 

afrondde, raakte hij in 2010 weer in contact met de universiteit via de alumnikring 

’t Gooi. Daar zette hij zich al snel vol enthousiasme in voor de kring en voor de 

fondsenwerving voor het onderzoek van Ellen Nollen naar ouderdomsziekten 

zoals Alzheimer. Dezelfde gedrevenheid toonde hij ook in het Dagelijks Bestuur 

van het UEF waar hij sinds 2018 voorzitter van was. Voor zijn jarenlange toewijding 

en betrokkenheid zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd. Onze gedachten en 

medeleven gaan uit naar de familie.

In dierbare herinnering aan Roelof Joosten

Het Ubbo Emmius Fonds heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De leden zijn alumni van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Ze zijn onbezoldigd en ontvangen geen bestuurs- of onkostenvergoeding voor 

hun bestuurswerk. Binnen het Algemeen Bestuur zijn een Auditcommissie en een Beleggingsadviescommissie 

ingesteld. De samenstelling per 31-12-2019 was:

Dagelijks bestuur

Ir. R.A. (Roelof) Joosten, oud-CEO koninklijke Friesland Campina (voorzitter)

Drs. E.J. (Eddie) Perdok, CEO Kramp Groep B.V.

Mr. G.W.C. (Gerbrand) Visser, oud-directeur Ubbo Emmius Fonds

Prof.dr. J. (Jouke) de Vries, voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen (vicevoorzitter)

Algemeen bestuur

Dr.h.c. P.G.J.M. (Paul) Polman, oud-CEO Unilever (voorzitter)

Mr.drs. M.G. (Matthijs) Bierman, directeur Triodos Bank

Drs. G.A. (Geesje) Duursma-Dijkstra, eigenaar De Pleats, Burgum

Drs. C.G. (Carolien) Gehrels, directeur Big Urban Clients Arcadis

Mr. S. (Sybrand) van Haersma Buma, burgemeester Leeuwarden

Drs. A.L.L. (Alexandra) Jankovich, managing partner SparkOptimus

Ir. R.A. (Roelof) Joosten, oud-CEO koninklijke FrieslandCampina

Drs. S.G.H. (Stef) Kranendijk, directeur Wisart Investments B.V. (voorzitter Beleggingsadviescommissie)

Drs. G.A. (Gert) van der Leest, partner PwC Netherlands (lid Auditcommissie)

Drs. D. (Dertje) Meijer, commissaris en toezichthouder

Drs. M.S. (Marjolijn) Meynen, directeur Marketing en Communicatie De Bijenkorf

Drs. J.J. (Jan) Nooitgedagt, commissaris en toezichthouder 

Drs. E.J. (Eddie) Perdok, CEO Kramp Groep B.V.

Mr. M.L.E. (Mariëtte) Plaggemars, notaris Damsté Advocaten – Notarissen

Mr. G.W.C. (Gerbrand) Visser, oud-directeur Ubbo Emmius Fonds (voorzitter Auditcommissie)

Prof.dr. J. (Jouke) de Vries, voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen

Mevrouw drs. M.L. (Marlies) van Wijhe, Algemeen directeur Koninklijke Van Wijhe Verf B.V.

Prof.dr. C (Cisca) Wijmenga, Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen

Afgetreden in 2019   mr. A.P.J.C. (Arjan) Bos, president-directeur TVM Verzekeringen N.V., drs. F.J. (Frits) van 

Bruggen, hoofddirecteur ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond), drs. J.S.C.M. (Jeroen) Dietvorst, 

eigenaar Schamhart & Dietvorst, mr. R.H. (Rien) Meppelink, Notaris Loyens & Loeff, drs. B.L.E. (Bernhard) 

van Oranje, oprichter/directeur Levi9 Global Sourcing, mr. H.Th.E.M. (Henk) Rottinghuis, commissaris en 

toezichthouder, prof.dr. E. (Elmer) Sterken, Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen, drs. C.F.H.H. (Chris) 

Vogelzang, senior advisor Blackstone Group resp. Boston Consulting Group, drs. M. (Maarten) Wetselaar, 

Integrated Gas & New Energies Director Shell

Het bestuur dankt hen voor hun jarenlange belangeloze inzet voor het Ubbo Emmius Fonds. 

Organisatie

Colofon

Vormgeving:  Frank van der Veen, Composita

Interviews:  Ellis Ellenbroek

Fotografie:  123RF, Reyer Boxem, Sylvia Germes, Marco Grob Photography, Inc., Jenne Hoekstra, Tanya Kapitonova, 

Elmer Spaargaren, Marcel Spanjer, Peter van der Sijde, Gerhard Taatgen, Pjotr Wiese, Gerdien Wolthaus-Paauw

Benoemingen   In november 2019 zijn benoemd mr. S. (Sybrand) van Haersma Buma en prof.dr. C (Cisca) Wijmenga.

Team Alumnirelaties en Fondsenwerving

Het Ubbo Emmius Fonds heeft geen personeel in dienst maar wordt inhoudelijk en administratief ondersteunt door de 

afdeling Alumnirelaties & Fondsenwerving van de Rijksuniversiteit Groningen. Het hoofd van deze afdeling is tevens 

directeur van het Ubbo Emmius Fonds. Per 1 augustus is drs. Remco Kouwenhoven aangesteld als directeur. Met ingang 

van 1 november 2019 heeft ons fonds op tijdelijke basis een externe freelance fondsenwerver aangetrokken voor twee 

dagen in de week week ter ondersteuning van het A&F-team. 
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Ubbo Emmius Fonds

bezoekadres:

Oude Kijk in ‘t Jatstraat 41

9712 EC  Groningen

postadres:

Rijksuniversiteit Groningen

Ubbo Emmius Fonds 

Postbus 72

9700 AB  Groningen

Telefoon (+31) 050 363 7595

E-mail uef@rug.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/university-of-groningen)


