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In 2015 heeft een aantal betrokken alumni van de 
Universiteit Maastricht (UM) zich verenigd in het 
initiatief UMbassadors. Deze alumni, die meer kunnen 
én willen betekenen voor hun oude universiteit, 
hebben zich verbonden aan een jaarlijkse donatie 
van tenminste € 500 voor een periode van vijf jaar.

De Universiteit Maastricht is haar UMbassadors 
dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid en wil de 
binding met deze speciale groep donateurs verder 
versterken. Daarom is speciaal voor onze UMbassadors 
een aansprekend pakket met tegenprestaties 
samengesteld. 

De Universiteit Maastricht is de jongste universiteit van 
Nederland. De UM heeft ruim 16.000 studenten, 400 
promovendi en 4.000 medewerkers en onderscheidt 
zich door haar innovatieve onderwijsmodel en 
internationale karakter. 

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL heeft als doel 
de UM te ondersteunen in haar wetenschappelijke 
ambities en verdere ontwikkeling. Het fonds doet 
dit met �nanciële steun van bedrijven, overheden, 
fondsen en particulieren. 

Wil je net als vele anderen meer betekenen voor jouw 
oude universiteit en lid worden van de UMbassadors? 
Neem dan contact op met onze senior fondsenwerver, 
Jeroen van Breugel.  

Het Alumni Fonds ondersteunt wetenschappelijk 
onderzoek bij de UM en richt zich voornamelijk op 
projecten met een positieve maatschappelijke impact 
en die wetenschap en toekomstig ondernemerschap 
met elkaar verbinden.

Online

+31 (0)43-3882791
j.vanbreugel@maastrichtuniversity.nl

De bijdragen van de UMbassadors worden gestort in 
het Alumni Fonds dat valt onder het Universiteitsfonds 
Limburg/SWOL en dat beheerd wordt door een 
commissie van donerende alumni.

@UFLSWOL

www.u�-swol.nl
facebook.com/universiteitsfondslimburg
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