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DE MEEST INTERNATIONALE UNIVERSITEIT VAN NEDERLAND

Universiteit Maastricht
De Universiteit Maastricht onderscheidt zich door haar vernieuwende benadering van leren
en haar internationale visie. Met bijna 16.000 studenten (waarvan 8.000 niet-Nederlands) en
4.000 internationale medewerkers biedt de UM een breed scala academische programma’s,
allemaal ontwikkeld om het beste in studenten naar boven te halen.
De UM is internationaal georiënteerd, maar onderhoudt tegelijk ook een sterke band met de
regio. De ontwikkeling van nieuwe opleidingen en de totstandkoming van nieuwe onderzoeksinstellingen gebeurt in samenwerking of samenspraak met de regio. De universiteit is actief
op gebieden die voor de regio centraal staan, namelijk gezondheid, materialen, landbouw- en
voedingsmiddelen en de economische, juridische en psychologische vraagstukken die hierbij
aan de orde zijn. De universiteit richt zich momenteel op het versterken van haar expertise
in de natuurwetenschappen, die organisch voortkomt uit de al aanwezige kennis en
gestimuleerd wordt door de regionale kennisbehoefte.

Het profiel van Universiteit Maastricht bestaat uit drie duidelijke kenmerken:
• Probleemgestuurd onderwijs (PGO) ondersteund door Innovatie van leren
• Een internationale oriëntatie met stevige wortels in Nederland, Limburg en de Euregio
• Een geïntegreerde, multidisciplinaire en interdisciplinaire benadering van onderzoek en
onderwijs.

De Universiteit Maastricht is uniek omdat haar benadering gericht is op een aantal thema’s,
met de nadruk op de maatschappelijke betrokkenheid van de universiteit: Leren en innoveren,
Kwaliteit van Leven, en Europa en een Globaliserende Wereld.

Universiteitsfonds Limburg

Voor UM onderzoek en onderwijs
Universiteit Maastricht is voortdurend op zoek naar extra bronnen om de kwaliteit
van haar onderzoek en onderwijs te verbeteren en om speciale projecten te financieren,
zoals beurzen voor getalenteerde studenten, bijzonder hoogleraren, baanbrekende
onderzoeksactiviteiten en onderwijsfaciliteiten.
Daarom zoekt de UM steun van, en werkt samen met bedrijven, instituten, alumni en particuliere
schenkers in en buiten de regio. Het Universiteitsfonds Limburg is de voorkeurspartner van de
UM om fondsen te werven. Het Universiteitsfonds Limburg en de daaraan verbonden fondsen
op naam, hebben dankzij donaties van het bedrijfsleven, alumni, (oud-) universiteitsmedewerkers
en andere gulle gevers, in het afgelopen jaar onderwijs en onderzoek kunnen steunen met
subsidies ter waarde van een half miljoen.

“In Nederland krijgen 1 op de 5 mensen de ziekte van Alzheimer. Als we niets doen, zal de ziekte van
Alzheimer binnen 20 jaar volksziekte nummer 1 worden. Mijn onderzoek is een eerste stap naar het
beter en eerder herkennen van Alzheimer. De ziekte vroeger kunnen opsporen is een eerste stap in
het gericht eerder behandelen van patiënten en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen.”
Heidi Jacobs, Postdoc onderzoeker Universiteit Maastricht en Forschungszentrum Jülich

Schenkingen
Het Universiteitsfonds kent van oudsher een grote groep particulieren die periodiek grote of
kleine bedragen doneren - vaak tientallen jaren achtereen. Het zijn inwoners van de stad
Maastricht of van elders in Limburg. Maar ook bedrijven, (oud-) medewerkers, (oud-)hoogleraren
of relaties van de UM. Naast de band die zij voelen met de Universiteit Maastricht, erkennen zij
het belang van wetenschap en kennis voor de ontwikkeling van de regio en de maatschappij.
Bedrijven die jaarlijks € 2.500,- of meer doneren nodigen wij uit zitting te nemen in ons curatorium.
Inmiddels een gevarieerd netwerk dat nauw betrokken wordt bij ontwikkelingen en activiteiten
van het fonds en de Universiteit Maastricht. Ook u kunt uw betrokkenheid tonen door een
eenmalige of periodieke schenking. Schenkingen zijn - onder voorwaarden - aftrekbaar van de
belastingen.

Nalatenschap
U kunt het Universiteitsfonds benoemen tot (mede)erfgenaam als u wenst dat (een deel van)
uw nalatenschap aan bepaalde wetenschappelijke doelen wordt besteed. Op deze manier
kunnen nieuwe generaties studenten en wetenschappers blijven rekenen op uw steun en
investeert u tevens in de (regionale) kenniseconomie.

Bijzondere leerstoel
Het Universiteitsfonds Limburg maakt de instelling van bijzondere leerstoelen mogelijk.
De instelling van een bijzondere leerstoel is een middel om betrokkenheid bij onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek concreet te maken. Voor de UM geldt dat zij een bijzondere
leerstoel de aanjager wil laten zijn van gedegen wetenschappelijk onderzoek op een specifiek
gebied. Een bijzondere leerstoel gaat dus altijd hand in hand met versterking van onderzoek,
in de vorm van de aanstelling van een promovendus.
De procedure die leidt tot instelling van een bijzondere leerstoel geschiedt in nauw overleg
met de decaan van de betrokken faculteit en de rector magnificus van de UM. Het Universiteitsfonds Limburg legt daartoe graag de contacten. De leerstoel wordt gevestigd met een looptijd
van minstens vijf jaar. De minimum inleg voor het stichten van een bijzondere leerstoel door
middel van een Fonds op Naam is € 50.000,- per jaar. Voor een leerstoel op naam gelden
dezelfde fiscale regels als bij schenkingen.

Fonds op naam
Een bijzondere manier om uw betrokkenheid bij de UM tastbaar te maken is een Fonds op Naam:
uw eigen fonds met een specifieke doelstelling op het gebied van onderwijs of onderzoek aan
de UM. Naam, doelstelling, bedrag en looptijd van het fonds bepaalt u zelf. Het Universiteitsfonds
helpt u bij het inrichten van het fonds en beheert uw geld. Ter illustratie volgt hieronder een
drietal voorbeelden van een Fonds op Naam.

Peter Thijssen Fonds

Het Peter Thijssen Fonds stelt zich ten doel het ondersteunen of honoreren van wetenschappelijk
onderzoek en andere universitaire initiatieven binnen de Universiteit Maastricht, die dienen ter
bevordering van financiële integriteit in de samenleving. Het Fonds is door zijn vrienden gevestigd
ter nagedachtenis aan zijn naamgever. Peter Thijssen was van 2005-2013 penningmeester van
het Universiteitsfonds Limburg. Zijn grote betrokkenheid, inzet en integriteit zijn het Universiteitsfonds Limburg/SWOL en daarmee de Universiteit Maastricht, zeer ten goede gekomen. Peter Thijssen
was tijdens en na zijn periode als directeur van ING Bank Limburg adviseur voor talloze maatschappelijke instellingen en initiatieven.

Elinor Ostrom Fonds

Het aandeel vrouwen in de academische rangen neemt met het stijgen van die rangen af. Het
Elinor Ostrom Fonds wil tegen die achtergrond vrouwelijke wetenschappers ondersteunen in hun
wetenschappelijke carrière. Het wil faciliteiten creëren voor vrouwen, die een wetenschappelijke
loopbaan ambiëren en daardoor de diversiteit bevorderen. Concreet kan daarbij gedacht worden
aan het mogelijk maken van research assistentie en onderwijsvrije periodes, workshops over
diversity, persoonlijke training, ondersteuning voor leerperiodes in het buitenland en andere
middelen die het doel kunnen dienen.

Limburgs Fonds voor Revalidatie

Bevordert wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de revalidatie. Daarnaast
bevordert het fonds de interactieve samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en het
revalidatieveld, in het bijzonder de samenwerking tussen de vakgroep revalidatiegeneeskunde
van de UM en het kenniscentrum van de in Limburg gevestigde Adelante Zorggroep.

“Meer dan een halve eeuw heb ik me bezig gehouden met de bewegingsleer
van musici; hen geholpen fysieke problemen in hun vak te voorkomen.
Ik ben blij dat op basis van mijn visie wetenschappelijk onderzoek
mogelijk is en ondersteun dit met genoegen. Een fonds op mijn naam
helpt nu de onderzoekers mijn visies en ideeën wetenschappelijk te
toetsen en wellicht ook te onderbouwen.”
Ans Samama, Mensendieckoefentherapeut

Studiebeurzen
Met een studiebeurs steunt u talentvolle
studenten uit Europa en ontwikkelingslanden
om te studeren aan de Universiteit Maastricht.
Juist voor hen is een studiebeurs pure noodzaak;
het collegegeld ligt voor studenten van buiten
de EU aanzienlijk hoger. De komst van de
internationale studenten is in het voordeel
van hen zelf, van de regio en van de UM en haar
studenten. Dankzij hen wordt de internationale
dynamiek in de regio versterkt. Verschillende
nationaliteiten in de onderwijsgroepen maakt
studenten wereldwijs en leert hen over grenzen
heen te denken. De internationale student zelf
neemt bovendien het meest waardevolle mee
naar huis. Kennis die hij inzet ten gunste van zijn
land van herkomst en onbetaalbare herinneringen
aan de universiteit, de stad en het land.
U kunt kiezen uit diverse soorten beurzen
variërend in doel en omvang. Al vanaf € 1.250,per jaar kunt u bijdragen aan het Beurzenfonds.
Wilt u een beurs op naam van u als sponsor,
dan maken wij afspraken op maat voor een
nader overeen te komen bedrag. Om u een
idee te geven, het collegegeld voor studenten
uit de EU bedraagt tegenwoordig € 1.906,- en
voor studenten van buiten de EU maximaal
€ 14.500,- Kosten voor levensonderhoud,
verzekeringen en visum zijn niet inbegrepen.

Prijzen
Met een door u in te stellen prijs beloont u een bijzondere prestatie, zoals een opmerkelijk proefschrift of een uitmuntende master’s scriptie, of zet u een wetenschappelijke of maatschappelijke
ontwikkeling in gang. U raakt persoonlijk betrokken bij het gestelde doel.

Onderzoeks-, en onderwijsfaciliteiten
De UM levert een bijdrage aan de opmerkelijke architectuur van de stad Maastricht door
renovatie van monumentale panden in de binnenstad en nieuwbouw op Randwijck. U kunt
deze kostbare ambitie steunen door uw bijdrage en zo uw (bedrijfs)naam verbinden aan een
zaal of gebouw van de Universiteit Maastricht.

ANBI status
Het Universiteitsfonds Limburg beschikt over de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)
en heeft de fiscale erkenning als goed doel. Giften aan het fonds zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een organisatie met ANBI status voldoet aan strikte voorwaarden voor governance en bestuurlijke en financiële transparantie.

“Schenken levert meer op dan belastingvoordeel. Het is een manier om je verbondenheid
met de UM te tonen en je banden met de regio te verstevigen.”
Ernst Loendersloot, alumnus Faculteit der Rechten,
Huenges Wajer Joosten - Notarissen.

Het fonds en UM alumni
Afgestudeerden bekleden belangrijke posten in het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen,
besturen en politiek en zijn voor de universiteit een belangrijk onderdeel van het netwerk.
Door de UM te voorzien van feedback en input over de studieprogramma’s, deel te nemen aan
voorlichtingsbijeenkomsten voor toekomstige en zittende studenten, kennis over te dragen aan
studenten of het fonds in contact te brengen met potentiële sponsoren vervullen ze een belangrijke ambassadeursrol. Het Universiteitsfonds Limburg hecht daarom veel waarde aan een
goed alumnibeleid van de Universiteit Maastricht en draagt hier ook graag aan bij. Alumni
van de universiteit zijn om die reden ruimschoots vertegenwoordigd in het bestuur van het
Universiteitsfonds Limburg.Donaties van onze alumni worden bij elkaar gebracht in het
Alumni Fonds. In de afgelopen jaren hebben studenten uit ontwikkelingslanden met de steun
van alumni hun master afgerond.

Curatorium
Als Curatoriumlid wordt u ook betrokken bij officiële gelegenheden van de UM zoals de opening
van het academisch jaar en de Diës. Uw bedrijf wordt op zowel de websites van de UM als het
fonds vermeld en in het UM Magazine dat onder 6.000 alumni, en zo’n 5.000 Nederlandse en
internationale relaties van de UM wordt verspreid. Ook wordt u uitgenodigd voor speciale
bijeenkomsten om onderlinge banden met de UM en het fonds aan te halen. Wij verwelkomen
u als lid van het curatorium als u of uw organisatie 3 jaar achtereenvolgend minimaal € 2.500,aan het Universiteitsfonds Limburg geeft of u of uw organisatie een studiebeurs sponsort.

Evenementen voor u
Samen met de Universiteit Maastricht organiseert het fonds activiteiten voor haar donateurs,
zoals de jaarlijkse contribuantenbijeenkomst en twee keer per jaar het College voor Vrienden voor
Curatoriumleden. Bijzonder zijn de persoonlijke banden die kunnen ontstaan tussen gevers en
begunstigden, tussen sponsors en ontvangers van een beurs bijvoorbeeld, of schenkers en een
hoogleraar. Het jaarlijkse Maastricht University Dinner, een initiatief van het Universiteitsfonds
Limburg verenigt hoogleraren, het bedrijfsleven en alumni en beoogt het versterken van
samenwerking.

Bestuur
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Entrepeneur in de zorgsector, CEO van de
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Business University; alumnus Faculty Health
Medicine and Life Sciences
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“Dankzij de beurs kon ik streven naar academische excellentie. Ik hoop die
aan anderen door te geven door hen te laten profiteren van de kennis en
vaardigheden die ik hier heb opgedaan.”
John Bosco Mubiru, Uganda
Master of Science in Public Policy and Human Development, 2011-2012
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