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VERKORT BELEIDSPLAN 2016-2017 
 

Doelstelling en missie 
 

Het Universiteitsfonds Limburg is een fondsenwervende en subsidieverstrekkende charitatieve 

stichting, met zgn. ANBI status. Zijn missie is om de Universiteit Maastricht te steunen in 

wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en om de interactiviteit tussen de universiteit en haar 

omgeving te stimuleren. De inspanningen van het fonds zijn gericht op gestage groei van inkomsten 

uit giften én bestedingen daarvan in de wetenschap, mede geschraagd op versterking van de 

structuur en de goede naam van het fonds.  

Een en ander gebeurt in het voortdurende besef dat het door personen, bedrijven en instellingen, in 

de vorm van materiële steun, geschonken vertrouwen, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid dient 

te worden bewaakt, besteed en verantwoord. 
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Fondsenwerving en overige verkrijging van middelen 
 

1. Jaarlijkse contribuanten 

Het genereren van jaarlijkse bijdragen van de verschillende groepen contribuanten vormen een 

structureel onderdeel van de fondswerving. Achter het begrip contribuanten gaan meerdere 

bloedgroepen schuil, met elk hun eigen motivatie om bij de Universiteit Maastricht betrokken te willen 

zijn: 

Particuliere donateurs: het streven is om op basis van jaarlijks te verbeteren adresbestanden, 

betere informatie (via website, brochures, bijeenkomsten) en een betere verantwoording geleidelijk 

een hogere opbrengst te realiseren. In deze doelgroep vallen personen die zich verbonden weten met 

de UM zoals (oud-) hoogleraren, (oud-) medewerkers, studenten, inwoners van de stad Maastricht of 

de (Eu)regio. 

Alumni: een bijzondere groep donateurs zijn de alumni van de UM. In 2010 werd een begin gemaakt 

met een jaarlijkse op alumni van de Universiteit Maastricht gerichte fondsenwerving (alumnifonds). 

Als doelstelling werd indertijd geformuleerd dat eind 2013 een deelname van 5% van alle alumni, die 

gemiddeld € 40 per jaar bijdragen. Intussen is gebleken dat voor deze gewenste groei aanzienlijk 

meer jaren moeten worden genomen. De traditie van bijdragen door alumni aan hun universiteit is in 

Europa nog in een beginfase. In Maastricht, toch al een jonge universiteit, met nog jonge alumni, 

bestaat deze traditie van “alumni giving” nog maar zeer beperkt. Bij een groeiende gewenning kunnen 

meer alumni met steeds betere informatie en verantwoording worden uitgenodigd bij te dragen aan 

het alumnifonds. Ook wordt een krachtiger benadering ingezet richting oud-studenten die in de 

afgelopen jaren een studiebeurs van het fonds of van de Universiteit ontvingen. 

Studenten: geven aan je universiteit willen wij van jongs af aan leren en stimuleren. Het fonds richt 

zich daarom ook op studenten. Het fonds wil – met overigens volledig begrip voor hun zeer beperkte 

mogelijkheden – meer studenten bekend maken met en verbinden aan hun Universiteitsfonds. 

Begonnen wordt bij de INKOM. De contacten met de studentenverenigingen zijn in 2015 

geïntensiveerd en hebben geleid tot een werving van student-contribuanten; de contacten met deze 

groep van meest gemotiveerde toekomstige alumni moeten gezien worden als een investering. 

Gestreefd wordt om de komende jaren het aantal student-donateurs te vergroten. Daarbij staat niet 

de opbrengst maar de gewenning voorop. 

Bedrijvendonateurs/Curatoriumleden: een actieve werving van Curatoriumleden (bedrijven, met 

jaarlijkse donatie aan het fonds van > € 2500 of met een studiebeurzendonatie) vindt jaarlijks plaats. 

Het gaat hierbij om de doelgroep (middel/groot)(regionaal) bedrijfsleven. 

De inspanning is er op gericht het huidige aantal curatoriumleden in de komende jaren te laten 

stijgen. Voor deze groep sponsoren wordt een - businessclub achtig – halfjaarlijks evenement “College 

voor vrienden” georganiseerd, waarbij bijzondere onderzoeken en activiteiten van de UM worden 

getoond. Met betrekking tot deze groep ondernemingen wordt voor de komende 3 jaren, gezien de 

economische omstandigheden, uit gegaan van een beperkte groei. Het College voor Vrienden zal waar 

nodig aan wensen tot verbetering worden onderworpen. 
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Donateurs voor studiebeurzen voor excellente studenten 

Beurzen op naam: een studiebeurs is een goed middel om zowel bij individuele excellente studenten 

betrokken te zijn, als om de band met de universiteit te versterken. Een beurs kan voor een bedrijf 

een instrument zijn voor talent search. Het fonds zal blijven streven naar het interesseren van 

bedrijven die voor deze vorm van verbondenheid met de UM en zijn studenten open staan. 

Friends beurzenfonds: in dit bestaande fonds nemen vooral kleinere bedrijven deel met een 

bijdrage van € 1250 p.j. Een stijging van deze inkomsten met 10-20% per jaar geldt als uitgangspunt. 

Bedrijven en instellingen zullen daarvoor worden benaderd. 

Prof. Dr. Ir. Jo Ritzen Beurzen Fonds: met ingang van het studiejaar 2013-2014, worden uit dit 

fonds studiebeurzen verstrekt aan studenten afkomstig uit Frankrijk. Het fonds beoogt hiermee het 

aantal studenten afkomstig uit Frankrijk aan de international classrooms van de UM te stimuleren. Met 

ingang van 2016 zullen jaarlijks enkele driejarige beurzen worden aangeboden aan aankomende 

bachelor studenten. Ondernemingen die gerelateerd zijn aan Frankrijk, worden benaderd om dit fonds 

aan te vullen door jaarlijkse bijdragen om de werkzame duur van het Jo Ritzen Fonds te bestendigen. 

Donateurs voor bijzondere leerstoelen : het fonds wil dienstverlenend beschikbaar zijn voor 

instellingen/bedrijven, die door bijzondere leerstoelen een stimulans willen bieden aan specifieke 

wetenschapsgebieden.. 

Donateurs voor academische prijzen: het fonds zal zich inspannen om particuliere weldoeners, 

bedrijven en instellingen de gelegenheid te bieden om, met het instrument van belonings- of 

aanmoedigingsprijzen, wetenschappers en studenten uit te dagen tot excellentie. Daartoe wordt in de 

komende planperiode gestreefd de bestaande wetenschaps- of onderwijsprijzen aan te vullen met 

nieuwe prijzen. 

 

2. Fondsen op Naam 

Het vestigen van Fondsen op Naam onder beheer van het Universiteitsfonds Limburg blijkt een 

kansrijk instrument om personen en instellingen aan de UM te verbinden. Het is een fiscaal vriendelijk 

en transparant middel is dat de wensen van partijen om aan een goed doel te geven combineert met 

de onafhankelijke status van het Universiteitsfonds en de door het Universiteitsfonds geboden 

zorgvuldige governance. 

Tegelijk behouden de schenkers of door hen aangewezen deskundigen invloed op de bestemming van 

de geschonken middelen. Voor de fondsen op naam geldt dat de middelen door de schenker in overleg 

met het Fonds, gelabeld zijn. De gelabelde “schenkingen” worden uiteraard worden besteed binnen de 

doelstellingen van het Fonds en dragen dus belangrijk bij aan doel en effectiviteit van het Fonds. Voor 

de in dit beleidsplan beschreven periode wordt afgezien van de mogelijkheid een minimum inleg voor 

de vestiging van een fonds vast te leggen. Er komt echter mogelijk een moment waarop de 

toelatingsdrempel verhoogd zou moeten worden met een minimum inleg bij vestiging. In de 

planperiode wordt gestreefd het aantal fondsen op naam te laten groeien en de bestaande fondsen op 

naam te verstevigen. 
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3. Fondsenwervende evenementen 

Maastricht University Dinner 

Ook de komende jaren zal het fonds – in nauwe samenwerking met de Universiteit Maastricht - 

doorgaan met de organisatie van het Maastricht University Dinner. Dit diner kent als eerste 

doelstelling om de universiteit en het omringende regionale/landelijke en internationale bedrijfsleven 

tot ontmoeting en kennismaking te brengen. Het netwerk moet tot gezamenlijk gedragen meerwaarde 

voor onderzoek en onderwijs leiden. Door de wijze van organisatie heeft het diner ook een beperkte 

fondsenwervende doelstelling. Het diner is uitgegroeid tot een prestigieus ontmoetingsevenement. Het 

streven is er op gericht dit diner duurzaam nog meer resultaatgericht te maken. 

 

4. Partnerschap bij lokale en regionale goede doelen evenement(en) 

Het Universiteitsfonds is bereid zich als partner te verbinden aan lokale en/of regionale goede doelen 

evenementen. De doelstelling is dan niet enkel gericht op het verkrijgen van financiële middelen voor 

de wetenschap, maar ook op de versterking van de verbindingen met de omgeving van de 

universiteit.  

 

5. Subsidies uit stichtingen/fondsen 

Met waakzaamheid wordt permanent bezien welke mogelijkheden voor ondersteuning van onderzoek- 

of onderwijsprojecten aanwezig zijn bij wetenschap ondersteunende stichtingen en 

vermogensfondsen, in binnen- en buitenland. 

 

6. Landsgrensoverschrijdende schenkingen 

Het fonds wil in de komende periode erkenning krijgen in het kader van Transnational Giving Europe. 

Hierdoor zal het gemakkelijker worden om zonder barrières en met behoud van de aldaar geldende 

fiscale voordelen, schenkingen te ontvangen van niet-Nederlandse goede doelen stichtingen. Vooral 

voor de Universiteit Maastricht, geografisch gelegen op het snijvlak van drie landen en drie 

taalgebieden, met zijn bovengemiddelde inschrijving van buitenlandse studenten en met zakelijke 

relaties naar de zeer vele in het aangrenzende buitenland wonende burgers en alumni , is dat een 

belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van zijn netwerk. 

 

7. Crowd funding en crowd sourcing 

Het fonds wil in de komende periode gaan bijdragen aan de kansen voor wetenschappelijk 

onderzoekers om voor om hun projecten, indien passend, de steun te krijgen van een breder publiek. 

Dat kan financiële steun zijn of (im)materiële steun. Tot de instrumenten daarvoor zijn crowdfunding 

en crowdsourcing gaan behoren. Het fonds wil, tenminste in faciliterende en adviserende zin, zijn 
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bijdrage leveren aan de inzet van deze instrumenten. Het fonds overweegt daartoe samenwerking te 

zoeken met gespecialiseerde web-platforms. 

 

8. Coördinerende dienstverlening aan UM 

Wij realiseren ons dat ook buiten het Universiteitsfonds Limburg bij de Universiteit Maastricht 

omvangrijk fondsenwerving plaats vindt door en voor individuele wetenschappers en voor bijzondere 

projecten. Het fonds zal binnen de universiteit in de komende periode het inzicht stimuleren dat deze 

private middelen, waar dat mogelijk en tegelijk zinvol is, omwille van de voordelen van 

onafhankelijkheid, good governance en fiscaliteit, via het Universiteitsfonds Limburg naar de UM 

worden geleid. Zowel private schenkende partijen als de ontvangende partijen binnen de UM hebben 

daar voordeel bij. 

 

9. Opbrengsten van beleggingen 

Het Universiteitsfonds Limburg beschikt sinds zijn oprichting in 1965 over een vermogen dat zo veel 

mogelijk in stand blijft en waarvan de opbrengsten worden ingezet voor de realisering van de 

statutaire doelstellingen. Volgens het Treasury Statuut van het fonds dient de stichting: 

een goed evenwicht te bewaren tussen enerzijds een goede besteding van (de opbrengsten) van de 

aan haar geschonken middelen en anderzijds het beschermen en uitbouwen van het beheerde 

vermogen met een laag risicoprofiel, een en ander met het oog op de beoogde besteding aan het 

goede doel.  

Tegen die achtergrond wordt belegd volgens de norm dat tenminste 70% van de beleggingen 

risicomijdend zal geschieden in de vorm van obligaties en liquiditeiten en ten hoogste 30% van de 

beleggingen beperkt risicodragend mag geschieden in de vorm van gespreide beleggingen in 

aandelenfondsen. 
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Verstrekking van subsidies voor onderzoek en onderwijs 
 

Het Universiteitsfonds heeft, conform zijn statuten en missie, tot doel de Universiteit Maastricht 

financieel te ondersteunen. Het fonds doet dat langs verschillende wegen. 

 

1. Projectsubsidies via de commissie van (wetenschappelijke) Bestedingen: 

De Commissie van Bestedingen (CoBes), die namens het fondsbestuur de verzoeken van onderzoekers 

en studenten om subsidie voor wetenschappelijk onderzoek behandelt, zal steeds meer de focus voor 

toekenningen aan onderzoek verleggen naar de onderzoekprioriteiten van de UM. Waar het fonds een 

groei in de inkomsten doormaakt is het vanzelfsprekende voornemen om ook de uitgaven resp. 

subsidie aan de UM te verhogen. Dat past ook in het Treasury statuut en in de regels rondom ANBI’s, 

die uitgaan van het daadwerkelijk uitgeven van gelden voor het goede doel. De subsidies worden 

versterkt aan ingediende projecten die ten eerste de internationale profilering van de UM versterken 

en die ten tweede onderdeel uitmaken van de wetenschappelijke prioriteiten van de UM. 

 

2. Projectsubsidies via de commissie ondersteuning studenten activiteiten 

Voor activiteiten georganiseerd door en voor studenten, die innovatief zijn en de universitaire 

gemeenschap in de breedte bevorderen kan eveneens bij het fonds om ondersteuning worden 

gevraagd. 

 

3. Studiebeurzen 

Het fonds biedt uit eigen middelen en uit donaties van bedrijven/instellingen via de Universiteit 

studiebeurzen aan excellente studenten afkomstig van landen en werelddelen buiten Nederland. De 

komende periode zal bezien worden of er reden is de studiebeurzen gerichter in te zetten voor 

specifieke doelstellingen zoals, nieuwe opleidingen of de kennis versterking in de arbeidsmarkt in de 

regio. 

 

4. Bijzondere leerstoelen 

Het fonds biedt een weg aan derde partijen (bedrijven en instellingen) die willen bijdragen aan 

(tijdelijke) verdieping van specifieke terreinen van wetenschap. Samenwerking met de Universiteit 

Maastricht in de vorm van aangeboden bijzondere leerstoelen wordt door het fonds aangemoedigd en 

waar mogelijk ondersteund. 
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5. Faciliteiten 

Het fonds biedt bij gelegenheid de Universiteit Maastricht ondersteuning bij de realisatie van voor 

wetenschap, onderwijs of studentenvoorzieningen. Dat was in het recente verleden het geval bij de 

realisatie van het Student Visitor’s Centre en de facilitering van onderzoek in het Scannerlaboratorium 

Brains Unlimited/Scannexus. 
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Exploitatie en bureaukosten 
 

Het voornemen is de exploitatiekosten van het Fonds in de komende jaren ongeveer gelijk te houden. 

Dat past in de tijdgeest en bij de doelstelling van een goede doelen fonds zoals het Universiteitsfonds. 

De leden van het bestuur van de Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL verrichten hun inzet om 

niet. Het uitvoerende ambtelijke werkzaamheden van het fonds worden verricht door de afdeling 

Development& Alumni relations van de Universiteit Maastricht. De verantwoordelijke directeur wordt 

door de UM om niet als directeur ter beschikking gesteld aan het Universiteitsfonds Limburg. 

Kosten worden gemaakt voor op fondsenwerving gerichte acties en activiteiten (o.a. de jaarlijkse 

contribuantenactie) en hun bijbehorende kosten (drukwerk van brochures, kaarten, porti), de 

communicatie richting donateurs/sponsoren en doelgroepen binnen het alumnibestand en ten behoeve 

van relatie evenementen 
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Het meerjaren perspectief 
 

Voor de jaren 2016 en 2017 wordt gestreefd naar een geleidelijke maar brede structurele stijging van 

de inkomsten. De ambitie is vanzelfsprekend om zo veel mogelijk te werken aan versterking van de 

inkomsten en daarmee aan de mogelijkheden de wetenschapsbeoefening aan de UM te kunnen 

ondersteunen. Buiten deze structurele geldstromen wordt ook actief ingezet op vinden van eenmalig 

grote giften van particulieren of bedrijven, nalatenschappen en grotere subsidies van 

vermogensstichtingen. Voor ontvangsten uit de divers samengesteld groep donateurs/contribuanten 

wordt voor ultimo 2017 gestreefd naar een verdubbeling t.o.v. de realisatie 2012. 

Het fonds zal permanent aandacht geven aan het afleggen van inhoudelijke verantwoording op 

websites, in brochures, nieuwsbrieven en in correspondentie, over de specifieke doelen en 

bestemmingen voor fondsenwerving. 

Voor opbrengsten uit effecten/deposito’s is het op dit moment niet gemakkelijk een blik in de 

toekomst te werpen. Per jaar bestaat een rendementstreven van 3%. 

Met het oog op de verkrijging van erfenissen en de vestiging van Fondsen op Naam, worden acties 

ingezet richting notarissen en charity banking en andere intermediairs. 

Specifieke wetenschappelijk projecten zullen worden gezocht voor ondersteuning in de vorm van 

bijzondere acties. 

In de komende periode wil het Universiteitsfonds Limburg mogelijkheden onderzoeken en vervolgens 

faciliteiten aanbieden voor hedendaagse vormen van fondsenwerving. Daartoe wordt bijzondere 

aandacht gegeven aan de mogelijkheden die “crowdfunding” biedt.  

Datzelfde geldt voor de in ontwikkeling zijnde “maatschappelijke“ beleggings- en 

investeringsmogelijkheden. Het fonds zal daarbij een wakend oog hebben voor zijn goede doelen 

missie en voor zijn ANBI status. 

Het fonds zal zich, met het oog op de bijzondere status van de Universiteit Maastricht als 

bovengemiddeld internationale universiteit, oriënteren op mogelijkheden voor trans nationaal geven. 

Vooral uit het aangrenzende buitenland België en Duitsland, waar veel regionale inwoners hun 

residentie hebben gekozen en de grote hoeveelheid studenten en alumni uit die landen, mogen 

kansen op fondsenwerving verondersteld worden. 

 


