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Eric Bleumink Fonds 

 
Verdient meer dan uw aandacht alleen!! 
 
Het Eric Bleumink Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen verstrekt beurzen 
aan talentvolle studenten en jonge onderzoekers uit ontwikkelingslanden.  
 
Ambitie 
Met het Fonds geeft de RUG invulling aan de ambitie de reeds bestaande 
samenwerking met universiteiten uit te breiden en een bijdrage te leveren aan 
de groei van welvaart en welzijn in de ontwikkelingslanden. De RUG heeft al 
vele jaren goede contacten met zusterinstellingen in deze landen. Onderwijs 
en onderzoek zijn een motor voor maatschappelijke ontwikkeling. Dit komt 
zowel de mensen als hun land of regio ten goede. Ook voor de RUG zijn de 
internationale contacten en uitwisselingen belangrijk.  
 
Kansen bieden  
Veel studenten, jonge onderzoekers en universitaire stafleden in 
ontwikkelingslanden kunnen voor hun wetenschappelijke loopbaan baat 
hebben bij een kort of lang verblijf aan een universiteit in West-Europa. Zo 
kan de leeromgeving in de geïndustrialiseerde wereld een grote meerwaarde 
hebben voor de opleiding in het eigen land. Ook zijn persoonlijke contacten 
belangrijk. De ontmoeting tussen wetenschappers uit verschillende landen en 
culturen heeft voordelen voor alle partijen. Het kan leiden tot een hecht en 
blijvend wetenschappelijk netwerk.  
 
Beurzen  
Een beurs van het Eric Bleumink Fonds is afgestemd op de kosten van de 
opleiding en het is een vergoeding voor reiskosten, kosten van 
studiemateriaal en kosten van levensonderhoud. De bedragen zijn gebaseerd 
op de algemeen in gebruik zijnde regels van het Netherlands Fellowship 
Programme en voldoen aan nationaal en internationaal aanvaarde eisen. 
 
De naamgeving  
Het Fonds draagt de naam van  prof.dr. Eric Bleumink, die ruim twaalf jaar de 
functie van Voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit 
Groningen heeft bekleed. Eric Bleumink voelde zich zeer betrokken met de 
medemens en zette zich in om de universiteit in de maatschappij te 
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verankeren. Dat bleek in het bijzonder uit zijn inspanningen voor de 
samenwerking tussen de RUG en zusterinstellingen in ontwikkelingslanden. 
Het Eric Bleumink Fonds is in het leven geroepen ter gelegenheid van het 
afscheid van Eric Bleumink op 24 mei 2000. 
 
De middelen en het beheer  
Voor de inkomsten is het Fonds afhankelijk van periodieke of eenmalige 
bijdragen van alumni, studenten, medewerkers en relaties van de universiteit.  
Het Fonds heeft een bestuur onder leiding van de Rector Magnificus. 
Bijdragen worden volledig aan beurzen besteed. De kosten van bestuur, 
secretariaat, administratie en fondswerving worden niet doorberekend. 
Accountants van PriceWaterhouseCoopers controleren de financiën van het 
fonds. Alle donateurs en relaties van het fonds ontvangen tweemaal per jaar 
een Nieuwsbrief. In de Nieuwsbrief is aangegeven welke studenten en jonge 
onderzoekers een beurs hebben gekregen en hoe het met hen gaat. 
 
 
Voor nadere informatie over donaties, schenkingen en legaten kunt u contact 
opnemen met:  
 
Stichting Ubbo Emmius Fonds RUG 
ubbo.emmius.fonds@bureau.rug.nl  
tel 050-363 75 95  
 
Bankrekening:  
ABN AMRO Bank 
rekeningnr. 56.30.98.961 
t.n.v. Stichting Ubbo Emmius Fonds 
 
 




