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Bestuursverslag 2017 
 

Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL Maastricht  

Bestuursverslag 2017 

 

1. Algemene inleiding 

 

Het verslagjaar was een goed jaar voor het fonds waardoor goede mogelijkheden ontstonden om de wetenschap, 

bedreven aan de Universiteit Maastricht, financieel te steunen. Het bestuur van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL 

dankt daarom zijn vele donateurs, contribuanten, sponsoren en sympathisanten van harte voor hun grote 

betrokkenheid. Het bestuur is van mening dat de Universiteit Maastricht, die internationaal om redenen van kwaliteit 

hoog gewaardeerd wordt, die steun ook verdient. Het onderwijs en het onderzoek aan de UM dragen bij aan de kwaliteit 

van het leven van mensen, waar ook ter wereld. Met genoegen zien wij dat de Universiteit Maastricht, in goede 

samenwerking met andere partijen, ook een wezenlijke bijdrage levert aan de maatschappelijke en economische 

kwaliteit van haar eigen regio van vestiging. 

 

Het bestuur 

In het verslagjaar hebben het algemeen en het dagelijks bestuur respectievelijk 2 en 3 keer vergaderd. Het algemeen 

bestuur kent aan het einde van het verslagjaar één vacature, in te vullen vanuit de alumni geledingen. 

 

Het bureau 

De universitaire organisatie-eenheid Development & Alumni Relations (D&A), onderdeel van het Maastricht University 

Office staat, conform afspraak tussen het College van Bestuur en ons bestuur, voor de realisering van haar 

doelstellingen ook aan het fonds ter beschikking. De directeur D&A vervult de statutaire rol van directeur van het fonds. 

Met deze constructie wordt beoogd dat de activiteiten binnen de UM gericht op development, fondsenwerving en alumni-

relaties zo veel mogelijk congruent te laten zijn met de activiteiten van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. Daardoor 

kan het Universiteitsfonds Limburg haar rol als preferred partner van de UM op het terrein van fondsenwerving optimaal 

inzetten. Het bureau bestaat uit 7.5 fte. Daarnaast verricht een aantal student-assistenten op alumni relaties gerichte 

ondersteuningswerkzaamheden. 

 

2. Hoofdlijnen van het gevoerd beleid  

 

De inspanningen van het fonds verliepen in 2017 langs een viertal hoofdlijnen: 

 

 Profilering van het fonds als preferred fundraiser voor de Universiteit Maastricht. 

 

Die doelstelling vraagt om het voortdurend bouwen aan bekendheid bij doelgroepen binnen en buiten de UM en om 

verbetering van de communicatie met degenen die het fonds steunen of zouden kunnen steunen. Het Universiteitsfonds 

ondervindt in dit proces voordeel van zijn sinds 1965 gevestigde reputatie, onafhankelijke positie en duidelijke missie. 

Ook het feit dat alle Nederlandse universiteiten een universiteitsfonds kennen, ondersteunt indirect de herkenbaarheid in 

bredere kring. Dat laat onverlet dat de omgeving steeds met nieuwe communicatiemiddelen moet worden geïnformeerd, 

waarbij verantwoording een belangrijk aspect is. 

 

 Het werven van middelen voor onderwijs en onderzoek aan de UM. 

 

De belangrijkste opgave van de stichting is het werven van middelen voor onderwijs en onderzoek aan de UM en het 

bevorderen van de samenwerking van de UM met haar omgeving. De effectiviteit van de in de afgelopen jaren 

ontwikkelde instrumenten zoals de fondsen op naam en de jaarlijkse donateurscampagne (gericht op alumni en andere 
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particuliere begunstigers) werd verbeterd. Ook onze jaarlijkse donateurs werden zo zorgvuldig mogelijk geïnformeerd en 

betrokken.  

 

 Het toekennen van subsidies aan onderzoekers en studenten verbonden aan de UM  

 

Het ondersteunen van wetenschap is het hoogste doel voor het fonds. De Commissie van Bestedingen (Cobes) heeft bij 

het toekennen van financiële ondersteuning een belangrijke rol. Het fonds streeft de komende jaren niet alleen naar een 

verhoging van de jaarlijks voor subsidie beschikbare middelen, maar ook naar een steeds betere focus op de prioriteiten 

die de UM zowel op het (inter)nationale als regionale speelveld heeft. Subsidies worden ook aangeboden vanuit de 

fondsen op naam die door het Universiteitsfonds worden beheerd. 

De Commissie voor ondersteuning van studenten activiteiten (Coosa), samengesteld uit een representatieve 

vertegenwoordiging van de georganiseerde studentengemeenschap, richt zich op ondersteuning van versterkende 

initiatieven binnen de studentengemeenschap van de UM.  

 

 Het beheer van aan het fonds toevertrouwde schenkingen. 

 

Het bestuur van het fonds is zich zeer bewust van zijn maatschappelijke taak die bestaat uit het werven van middelen 

voor onderwijs en wetenschap en voor duurzame ondersteuning van de Universiteit Maastricht in het bijzonder. Dat 

vereist onder meer dat geldmiddelen die door weldoeners aan het fonds worden toevertrouwd zorgvuldig en integer 

dienen te worden beheerd. Daarbij hoort ook het duurzaam veiligstellen van die middelen en het vruchtbaar beleggen 

daarvan, tegen minimaal risico en tegen zo laag mogelijke kosten, op basis van een defensief beleggingsprofiel. Steeds 

meer aandacht wordt gegeven aan de wens dat beleggingen de ethische en morele toets kunnen doorstaan. Het bestuur 

is van mening dat wij als ANBI en als stichting die gevoed wordt door donaties van burgers, instellingen en bedrijven 

voor wie idealisme jegens de universiteit en de wetenschap de drijfveer is, een bijzondere verantwoordelijkheid dragen.      

 

3. Fondsenwerving 

 

Jaarlijkse donaties  

In het verslagjaar is met succes gewerkt aan de verdere groei van het aantal particuliere donateurs van het 

universiteitsfonds. Naast de vele particulieren – burgers uit stad en regio, (oud-)hoogleraren, (oud-)medewerkers, 

studenten en alumni – bestaat belangrijke groep contribuanten uit - vooral regionale - bedrijven en instellingen, die een 

jaarlijkse gift doneren aan het fonds. De opwaartse trend van de laatste jaren kon worden voortgezet. Voor de komende 

jaren blijft de uitdaging om de kansen op verbetering te benutten. 

 

Fondsen op naam 

Met de fondsen op naam wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van donateurs in spe om, in geval van substantiële 

giften, gebruik te maken van de fiscaal vriendelijke ANBI status van het Universiteitsfonds Limburg (SWOL) en 

tegelijkertijd de specifieke bestemming van hun gift te kunnen definiëren.  

In het verslagjaar werd een drietal fondsen op naam gevestigd. Het Hersenstrijd Fonds zet zich in voor intensivering 

van onderzoek in het belang van een beter herstel van ernstig acuut hersenletsel.  

Het Queen of Hearts Fonds richt zich op wetenschappelijk onderzoek waarbij de gezondheid van de vrouw, in het 

bijzonder risicofactoren voor hart- en vaatziekten, centraal staat.  

Ook werd het Aspasia FPN Fonds gevestigd dat beoogt middelen te vergaren en ter beschikking te stellen voor de 

vergroting van ontwikkelingskansen voor vrouwelijke wetenschappers binnen de faculteit Psychology and Neuroscience.   

 

Onder de hoede van het Universiteitsfonds Limburg bestaan per einde verslagjaar de volgende fondsen op naam 

(gegroepeerd op doelstelling): 
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Algemene ondersteuning wetenschap  

 A-KO Fonds 

 Alumni Fonds 

 Fonds Wetenschapsbeoefening 

 Geert Hofstede Honorary Fonds 

 Knowledge Transfer Fonds 

 Prof. dr. W.A. Wagenaar Fonds 

 UCM Fonds 

Gezondheid  

 Ans Samama Fonds 

 Brains Unlimited Pioneer Fund 

 Health Food Innovation and Knowledge Transfer Fonds 

 Hemker Fonds 

 Hersenstrijd Fonds 

 Limburgs Fonds voor Revalidatie 

 M4I Fonds 

 Mark Post Research Fonds 

 Queen of Hearts Fonds 

 Van De Laar Fonds 

Mens & Maatschappij  

 Hofstede Fund for Culture Research 

 Health in Slums Fonds 

 Mens Dier Duurzaamheid Fonds 

 Peter Thijssen Fonds 

Mensenrechten/Rechten van het kind  

 Children's Rights Research Fonds 

 Theo van Boven Fonds 

Vrouw en wetenschap  

 Elinor Ostrom Fonds 

 Aspasia FPN Fonds  

Academisch Erfgoed  

 Academisch Erfgoed Maastricht Fonds 

Alumni-fonds 

In het verslagjaar werd in de vorm van een gerichte campagne, een beroep gedaan op UM alumni voor financiële steun 

aan het Universiteitsfonds Limburg en daarmee aan “hun” universiteit. Vanuit het fonds worden alle Nederlandse alumni 

van 40 jaar en ouder en woonachtig in Nederland gevraagd om aan het fonds te doneren. De respons van deze - dus 

nog beperkte groep - alumni laat ook weer in 2017 een stijgende opbrengst zien. Het aantal donerende alumni groeit 

gestaag. In het bijzonder wordt gewezen op de groep UMbassadors, alumni die zich aan het fonds verbinden in de vorm 

van een jaarlijkse donatie van € 500 of hoger. Per 1 januari 2017 werd, formeel onder de vleugels van het 

Universiteitsfonds, het Alumni Fonds gevestigd, waarin alle door alumni gedane giften bij elkaar worden gebracht. Het 

https://www.ufl-swol.nl/fonds/akofonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/alumni-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/fonds-wetenschapsbeoefening/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/geert-hofstede-honorary-fund/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/geert-hofstede-honorary-fund/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/knowledge-transfer-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/prof-dr-w-a-wagenaar-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/ucm-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/ans-samama-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/brains-unlimited-pioneer-fund/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/health-food-innovation-and-knowledge-transfer-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/hemker-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/hersenstrijd/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/limburgs-fonds-voor-revalidatie/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/m4i-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/mark-post-research-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/queen-hearts-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/van-de-laar-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/hofstede-fund-for-culture-research/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/579/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/peter-thijssen-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/childrens-rights-research-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/theo-van-boven-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/elinor-ostrom-fonds/
https://www.ufl-swol.nl/fonds/vrienden-van-het-academisch-erfgoed-maastricht-fonds/
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fonds bestuur heeft aan een adviescommissie van alumni de besteding van deze specifieke, door hen zelf opgebrachte 

middelen gemandateerd.   

 

Leerstoelen 

In het verslagjaar werden geen nieuwe leerstoelen vanuit het Universiteitsfonds Limburg gevestigd.  

 

Donaties voor studiebeurzen 

Wederom werd ingezet op de verdere ontwikkeling van het Studiebeurzenfonds van het Universiteitsfonds. De giften 

voor dit doel kwamen in het verslagjaar vanuit enkele stichtingen en een gemeentelijk samenwerkingsorgaan.  

 

Vrienden van het Universiteitsfonds 

In het verslagjaar werden de inspanningen voortgezet om –in nauwe samenwerking met het georganiseerde 

studentenleven - studenten aan de UM te interesseren voor een kleine jaarlijkse donatie van €10 aan het fonds. De 

hoop is dat zij na enkele ervaringsjaren zullen besluiten om na hun studententijd donateur te blijven.  

 

Nalatenschappen 

De stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL werd in 2015 samen met het Leuvens Universiteitsfonds in een 

substantiële nalatenschap tot erfgenaam benoemd. De afwikkeling van deze erfenis zal in 2018 haar beslag krijgen. Ook 

andere erflaters hebben in het verslagjaar laten weten dat het fonds in hun testament is opgenomen. Het fonds - en met 

haar de Universiteit Maastricht- is trots dat het zich in de aandacht van erflaters mag verheugen en voelt de bijzondere 

verantwoordelijkheid waarmee het wordt belast.  

 

Crowdfunding 

Waar het fonds in 2014 een begin had gemaakt met het introduceren en integreren van crowd funding als een 

instrument voor fondsenwerving in specifieke situaties, is van de facilitering door het fonds geen gebruik gemaakt. De 

ervaring tot heden leert dat crowd funding in het geval van veelal langer lopend wetenschappelijk onderzoek weinig 

meerwaarde biedt. Crowd funding blijkt vooral te werken waar sprake is van zeer kortlopende acties die kunnen leiden 

tot het op korte termijn honoreren van hulp behoevende initiatieven. Ook projecten waarbij mensen risico dragend en 

gericht op latere opbrengst participeren laten crowd funding als nuttig instrument zien. Het fonds blijft niettemin graag 

bereid om met initiatieven, komend uit de kring van UM- wetenschappers, te ondersteunen en te begeleiden.   

 

Fondsenwerving in de lokale samenleving 

Het fonds was in het verslagjaar voor de vierde keer partner van de organisatie van de jaarlijkse Maastrichtse goede 

doelenloop Zweit veur Leid. Met de ondersteuning van UM Sport en bijna 200 hardlopers uit de kring van studenten, 

medewerkers en sponsoren, kon een bedrag van €25.000 worden gerealiseerd voor een vanuit de UM uitgevoerd 

project. Dankzij het Universiteitsfonds Limburg, die met sponsorloop Zweit Veur Leid €25.000 ophaalde, zijn 4 patiënten 

de gelukkige eigenaar van de zgn. evenwichtsriem. Dit is een binnen de UM ontwikkeld hulpmiddel dat belangrijke 

ondersteuning kan bieden voor mensen met ernstige evenwichtsproblemen. Het fonds zal na vier succesvolle jaren van 

samenwerking met Zweit veur Leid (bijna € 100.000 voor een viertal onderzoeksprojecten van de UM), in de komende 

jaren samenwerking zoeken met andere lokale of regionale goede doelen evenementen.  

 

Fondsenwerving meer dan inkomsten alleen 

Het resultaat van de inspanningen voor fondsenwerving kan - over een jaar gemeten - niet enkel worden gelezen uit 

daadwerkelijk ontvangen inkomsten. Fondsenwerving is ook het ontwikkelen en onderhouden van relaties en het 

betrekken van partijen bij datgene waar je als universiteit mee bezig bent. En er zijn fondsenwerving inspanningen die 

niet tot resultaat leiden! Ook zijn er inspanningen van de betrokken functionarissen, die niet in directe zin voor het fonds 

tot resultaten leiden, maar wel tot het ontstaan van verbindingen tussen derde partijen en de UM. Dat heeft ook in het 

verslagjaar geleid tot contractonderwijs of contractonderzoek waarvoor de middelen rechtstreeks naar de betrokken 

faculteit vloeien. Tot slot worden - succesvolle- inspanningen voor fondsenwerving verricht, die pas in de resultaten van 

volgende jaren zichtbaar worden. Ook in het verslagjaar waren daarvan concrete voorbeelden. 
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4. Ondersteuning alumni relatiebeleid van de Universiteit Maastricht  

 

Contacten met alumni 

In het verslagjaar werd door de UM wederom met grote energie gewerkt aan de intensivering van de contacten met 

haar ongeveer 65.000 alumni. Waar nodig en dienstig ondersteunt het fonds deze inspanningen. 

Het permanente telefoonteam van het bureau - bestaande uit studenten - heeft in het verslagjaar wederom vruchtbaar 

werk kunnen verrichten voor het permanente proces van actualiseren van alumni-gegevens en voor het in enkele 

duizenden persoonlijke gesprekken aanhalen van banden met de alumni.  

Nagenoeg alle alumni ontvangen ieder kwartaal een digitale nieuwsbrief met divers nieuws over de UM. Bekend is dat 

deze nieuwsbrief door minstens 25% van de alumni geopend wordt. Daarnaast ontvangen de alumni die dat wensen 

(bijna 7000) 3x per jaar het Maastricht University Magazine.  

Voor alumni is vanuit de UM ook een website en portal  beschikbaar waarop alle informatie over bijeenkomsten, 

services en faciliteiten worden vermeld en waar zij hun adressen en CV gegevens kunnen actualiseren en hun wensen 

kunnen achterlaten.  

 

Deel van het alumni-beleid is ook de sinds 2010 door het Universiteitsfonds Limburg gevoerde jaarlijkse 

fondsenwervingscampagne onder alumni. De jaarlijkse financiële bijdragen van alumni binnen het Universiteitsfonds bij 

elkaar gebracht in het Alumni Fonds, dat, bestuurd door alumni, de gelden ter beschikking stelt van belangrijk 

onderzoek binnen de UM.   

Bij hun afstuderen worden alle alumni met een flyer geïnformeerd over de kansen die verbonden zijn aan het zijn van 

alumnus/na en aan het bestaan en de mogelijkheden van dit Alumni-fonds. 

 

De alumni-kringen - die in 32 steden en regio’s in en buiten Nederland het podium bieden voor de persoonlijke 

ontmoeting - zijn een belangrijke schakel in de activiteiten die ontplooid worden. Zij bieden gelegenheid tot het 

onderhouden van relaties tussen alumni onderling en tussen alumni en de UM. Zij bieden ook de netwerken, die de UM 

voor haar buitenlandse activiteiten zoekt. Vandaag de dag zijn zij echter niet het enige verbindingsmiddel. 

In het verslagjaar werden ook de alumni communities op de sociale media Facebook en LinkedIn verder uitgebouwd. 

Ongeveer 16.500 alumni maken intussen deel uit van de laatstgenoemde virtuele community. De omvang van 

verbindingen en contacten langs deze weg dijen sterk uit en bieden een snelle inkijk in wat onder alumni leeft en hoe 

hun carrière verloopt. In het verslagjaar vonden wereldwijd ruim 80 alumni-bijeenkomsten plaats; door de kringen 

geïnstigeerd of georganiseerd vanuit het centrale Alumni Office (onderdeel van D&A). De regionale alumni-comités 

vervullen - op basis van vrijwillige inzet - belangrijk werk voor de UM op vele plaatsen in Nederland en in de wereld. Zij 

bewijzen de UM met hun inzet een uitstekende dienst. Ook het fonds manifesteert zich bij deze bijeenkomsten.  

 

UM Star Lectures 

In het verslagjaar werd voor de derde keer in 12 steden in Nederland, Duitsland, België en Engeland, de reeks UM Star 

Lectures georganiseerd. Een reeks van simultaan plaats vindende lezingen voor alumni, door vooraanstaande 

hoogleraren van de UM, met als onderwerp de actualiteit in hun vakgebied en die voor de brede schakering van alumni 

publiek interessant is. De lezingen trokken in totaal ongeveer 1100 alumni. 

 

 

5. Relatiebijeenkomsten en profilering 

 

Maastricht University Dinner  

Op 19 april van het verslagjaar vond, onder auspiciën van het Universiteitsfonds, het 10e jaarlijkse Maastricht University 

Dinner plaats. Gastheer was wederom de provincie Limburg, die de Feestzaal van het Gouvernement ter beschikking 

stelde. Dit diner kon mede gerealiseerd worden door de deelname en sponsoring van 27 internationaal, landelijk en 

regionaal opererende bedrijven en instellingen, die zich met de UM verbonden weten. Het diner was als steeds gericht 

op kennismaking en op het onderzoeken van kansen voor samenwerking tussen de UM met haar expertise op het terrein 
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van onderwijs en onderzoek enerzijds en de kennis en onderzoek behoefte van de ondernemingen en instellingen 

anderzijds. Het diner kende bijna 200 deelnemers namens de UM en de deelnemende bedrijven. Bijzondere gast en 

inleider was de heer Ralph Hamers, CEO van de ING Groep. In zijn inleiding legde hij de aanwezigen de vraag voor of 

Nederland en in het bijzonder Limburg, voldoende gereed is voor een steeds sneller veranderende omgeving en hij 

reikte zijn publiek daarvoor ook een aantal criteria en toetsstenen voor om te kunnen bepalen of de regio agile genoeg 

is.   

Het Maastricht University Dinner droeg ook weer bij aan de fondsenwervingsdoelstellingen. 

 

Diës Natalis en Opening Academisch jaar 

Bij gelegenheid van de viering van de Dies Natalis van de Universiteit op en bij de opening van het Academisch Jaar 

werden de bedrijven/donateurs/sponsoren van het fonds en vertegenwoordigers van de alumni gemeenschap 

uitgenodigd. De universiteit stelt er eer in zijn omgeving en relaties te betrekken bij deze universitaire “hoogtijdagen”. 

Het Universiteitsfonds ondersteunt deze missie vanzelfsprekend. 

 

6. Communicatie met doelgroepen  

 

Voor het bereiken van en het communiceren met zijn verschillende doelgroepen benut het fonds verschillende media. 

Verschillende doelgroepen worden zo veel mogelijk op maat benaderd.  

 relatiebijeenkomsten, waarbij de persoonlijke ontmoeting en kennismaking voorop staat. 

 De website van het fonds (www.ufl-swol.nl).  

 De website van de Universiteit Maastricht.  

 Linkedin groep voor UM alumni 

 Facebook alumni (waarin ook fondsinformatie). 

 Vaste fonds- en alumni pagina’s in het UM Magazine dat 3x per jaar verschijnt.  

 Een algemene brochure met informatie over de ambities en mogelijkheden van het fonds.  

 Nieuwsbrief “Wetenswaardigheden”, in het bijzonder gericht op donerende partijen en met verantwoording over 

de besteding van geschonken middelen. 

 Een brochure voor notarissen en vermogensadviseurs. 

 Vermeldingen in landelijke verschijnende goede doelen brochures en periodieken. 

 Een afstudeerflyer van het fonds waarin wordt gewezen op de mogelijkheid om verbonden te blijven. 

 deelname aan evenementen die bekendheid vergroten of die kansen bieden voor fondsenwerving. 

 Berichten over het fonds in de nieuwsbrieven van de UM. 

 

7. Bestedingen vanuit het fonds 

 

Studiebeurzen 

De bestedingen van het Universiteitsfonds Limburg voor projecten die onderwijs en onderzoek aan de UM bevorderen 

komen deels uit geoormerkte donaties van weldoeners. Gedacht kan worden aan specifieke onderzoeken, bijzondere 

leerstoelen en studiebeurzen. De verworven middelen voor studiebeurzen komen via de organisatie van het Scholarship 

Office van de UM, ten goede aan talentvolle studenten, die voldoen aan het gewenste profiel (excellentie, discipline, 

geografische herkomst, enz.). De sponsor van een beurs wordt daarbij betrokken. De betrokken middelen worden door 

het Universiteitsfonds gesteld aan de betreffende faculteiten. Voor beurzen en leerstoelen is in het verslagjaar een 

bedrag van €252.651 aan de UM toegekend. 

 

Fondsen op naam 

In het verslagjaar kon vanuit de fondsen op naam met een bedrag van €624.294 financiële ondersteuning steun aan een 

reeks van wetenschappelijke projecten op velerlei terrein worden gegeven aan de UM. 
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Onderzoek- en projectsubsidies 

Het Universiteitsfonds Limburg verstrekt subsidies voor uitstekende onderzoeksprojecten die bijdragen aan de 

internationale profilering van de UM met als doel het door de aanvragers financieel onhaalbaar geachte toch mogelijk te 

maken. De behandeling en toekenning van een belangrijk deel van de subsidies is door het fondsbestuur opgedragen 

aan de Commissie van Bestedingen. Deze commissie (voor de samenstelling zie bijlage) bestaat uit wetenschappers 

van de verschillende faculteiten en alumni. De financiële kaders voor deze commissie worden jaarlijks door het 

Universiteitsfonds Limburg vastgesteld. In 2017 zijn subsidies toegekend aan bijzondere projecten en activiteiten van 

onderzoekers voor een totaalbedrag van €135.803 Een overzicht van de toegekende subsidies wordt in de bijlagen 

weergegeven.  

 

Ondersteuning van studenten activiteiten 

Het bestuur is van mening dat een boeiende en stimulerende academische gemeenschap mede wordt gedragen door de 

studenten. In 2015 werd met een nieuw subsidietraject gestart dat zich in het bijzonder richt op initiatieven door 

studenten voor studenten en die geacht worden bij te dragen aan de brede universitaire gemeenschap. Daartoe is een 

budget ter beschikking gesteld en wordt door een Commissie Ondersteuning Studenten Activiteiten (Coosa; voor 

samenstelling zie de bijlage) beslist over het toekennen van ondersteunende middelen vanuit het fonds. In het 

verslagjaar werd een bedrag van €21.251 toegekend aan een zestiental projecten.   

 

Mogelijk maken van uitwisselingen via Worldwide University Network (WUN)  

Besloten werd voor een periode van drie jaar voor een bedrag van maximaal €15.000 per jaar, voor maximaal 4 

wetenschappelijk medewerkers van de UM per jaar een uitwisseling mogelijk te maken met andere universiteiten in de 

wereld die horen tot het Worldwide University Network (WUN). Het fonds hoopt op die gestructureerde wijze bij te 

dragen aan zijn eigen statutaire doelstelling om de internationale wetenschappelijk gerichte activiteiten van 

medewerkers te stimuleren. In het verslagjaar waren er geen verzoeken om ondersteuning. Wel werd de steun van een 

viertal uitwisselingen in 2018 voorbereid. 

 

Prijzen 

In het verslagjaar werden vanuit het fonds geen prijzen toegekend. Wel werd besloten met ingang van 2018 voor een 

periode van drie jaar een fondsprijs van € 5000 aan te bieden voor de winnaar van de nieuwe jaarlijkse competitie 

uitgaande van het nieuwe Institute for Data Science voor onderzoek ideeën, die big data relateren aan maatschappelijk 

nut. 
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8. Resultaten van de stichting 

 

Het boekjaar 2017 werd afgesloten met een resultaat (voor bestemming) van €358.974.  

Het resultaat van de stichting wordt belangrijk beïnvloed door de geldstromen bij de fondsen op naam. De totale 

inkomsten van het fonds (incl. opbrengst beleggingen) bedroegen € 1.547.614, waarvan ten behoeve van fondsen op 

naam een totaalbedrag van € 694.282 werd ontvangen.  

 

Uit het Universiteitsfonds Limburg als geheel (dus inclusief de fondsen op naam) werd voor een totaalbedrag van 

€1.052.517 financiële steun geboden aan de UM, ten opzichte van € 933.859 in 2016. Daarvan kwam uit fondsen op 

naam €624.294. Duidelijk was sprake van een jaarlijks verder oplopende besteding van middelen, overigens geheel 

conform de doelstellingen van het fonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is het resultaat afhankelijk van het beleggingsresultaat. In 2017 is evenals in 2016 het beoogde defensieve 

beleggingsprofiel, overigens overeenkomend met vergelijkbare instellingen als richtsnoer genomen.  

Het resultaat is mede afhankelijk van het beleggingsresultaat. In zakelijke waarden wordt belegd tot een maximum van 

30%. De beleggingskeuzes in aandelenfondsen worden, naast de doelstelling van het behalen van rendement, ook 

gebaseerd op het streven zo min mogelijk kosten te maken. Als gevolg van de lage rente en een stijging van de 

aandelenkoersen is over 2017 een beleggingsresultaat behaald van €394.415 (vgl. in 2016: €459.067). Het rendement 

over het gemiddeld belegd vermogen bedraagt in 2017 4,35% (vgl. in 2016: 5.35%). Door de verkoop van individuele 

obligaties in 2017 is er minder couponrente gerealiseerd daar er wel meer koersresultaten zijn gemaakt met de verkoop 

van effecten. De algemene koersresultaten van de aandelen zijn in 2017 minder gestegen t.o.v. 2016.  

 

Ten aanzien van het beleggingsbeleid hecht het bestuur van het fonds waarde aan de duurzaamheid van de beleggingen 

van het fonds en aan de ethische en morele waarden die zeker voor een fonds met een missie als dit fonds passend 

mogen worden geacht. In het verslagjaar werd de beleggingsportefeuille in dat kader kritisch gewogen en waar nodig 

aangepast. Voorzien wordt dat in 2018 het bestuur voor dit aspect van zijn werk sterke aandacht zal hebben.  

  

9. Vooruitzichten 

 

Waar de economie en daardoor het vertrouwen van mensen en instellingen in 2017 sterk verbeterden, is er voldoende 

houvast voor een goed 2018. Dat geeft ook vertrouwen in een verdere opwaartse trend voor de fondsenwerving voor de 

UM. Van groot belang is dat de UM, door zijn groeiende maatschappelijke betrokkenheid bij de regio en zijn geleidelijk te 

versterken sciences profiel, ook op ondersteuning uit nieuwe bronnen mag hopen.  
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Verwacht wordt dat het jaar 2018, ten gevolge van de in de afgelopen jaren ingezette nieuwe initiatieven, het 

voortdurende streven naar optimalisering van de contacten met onze contribuanten en sponsoren en de zoektocht naar 

potentiële nieuwe weldoeners een positief resultaat te zien zal geven. 

Hoewel de aard en de omvang van de werkzaamheden materieel niet veel zullen afwijken van wat tot op heden 

geschiedde, zal in 2018 de inzet voor de bestaande middelen van fondsenwerving wederom worden geïntensiveerd. Ook 

zal kwalitatieve verbetering van databestanden, de bejegening van doelgroepen en de inzet van communicatiemiddelen 

verder geprofessionaliseerd worden. Groei wordt in het bijzonder verwacht van de bestaande en nieuwe Fondsen op 

naam. 

 

 

Het algemeen bestuur,  

11 april 2018  
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Bijlage 1.   

Samenstelling bestuur per 31 december 2017  

Voorzitter van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL is de commissaris van de Koning in de provincie Limburg, de heer 

Th.J.F.M. Bovens. Daarnaast bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, alumni en de 

wetenschappelijke en bestuurlijke staf van de Universiteit Maastricht. Zij vervullen hun functie als bestuurslid van het 

Universiteitsfonds Limburg om niet.  

Het fonds heeft drie ereleden: dr. J. Kremers (voorzitter, 1977 -1989) en mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, 

voorzitter in de periode 1993-2005 en drs. W. Blind RA, penningmeester in de periode 1990-2005. 

Dagelijks bestuur 

    Drs. Th. Bovens, voorzitter 

   Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg 

 Prof. dr. M. Paul, vice-voorzitter 

Voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht 

 Mr. J. Stoop, secretaris  

Partner Boels Zanders Advocaten; alumnus Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

 Drs. R. Pluymakers RA, penningmeester 

Regional Managing Partner Ernst & Young 

 Drs. M. Horsten 

Directeur N.V. Bossche Investerings Maatschappij; alumnus School of Business and Economics 

Algemeen Bestuur 

 Prof. dr. R. Bauer 

Professor of Institutional Investors, School of Business and Economics, alumnus School of Business and Economics 

 Drs. E. Joosten 

CEO van Arion International, alumnus Gezondheidswetenschappen 

 Drs. M. de Jong 

Oprichter en Managing Partner Monitor Capital Partners, alumnus School of Business and Economics 

 De heer J. Klerken 

Directeur Scelta Mushrooms B.V. 

 De heer B. Litjens 

Voorzitter Raad van Commissarissen LIOF, Chemelot Campus en Health Campus Maastricht 

 Mr. J-W. Neggers 

Directeur JWN Finance B.V.; alumnus Fiscaal Recht aan Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

 Mevrouw Mr. A. Penn-te Strake 

Burgemeester van Maastricht 

 Dr. M. Schreinemacher 

Vaatchirurg in opleiding, alumnus Faculty of Health Medicine and Life sciences 

 Prof. dr. N. de Vries 

Professor of Health Education and Promotion, MUMC+; Vice-decaan Faculty of Health, Medicine and Life Sciences 
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Bijlage 2     

Samenstelling Commissie van Bestedingen per 31 december 2017 

Verzoeken om bijdragen en subsidies aan wetenschappelijke projecten worden voorgelegd aan en behandeld door de 

Commissie van Bestedingen (CoBes). Deze Commissie bestaat o.a. uit de directeur van het Universiteitsfonds, 

wetenschappers, bestuurders van de verschillende faculteiten en alumni. 

 Dr. B. de Bruijn 

Universitair hoofddocent 

Faculty of Arts and Social Sciences, Literature & Art 

 Prof. mr. C. Flinterman 

Honorary Professor of human rights, Faculty of Law 

 

 Mr. C. Haagmans-Jansen 

Belastingadviseur, VvAA Belastingadviseurs & Consultants BV, Alumna Rechtenfaculteit 

 

 Drs. J. Kievits (voorzitter) 

Directeur Universiteitsfonds Limburg/SWOL 

 

 Prof.dr. S. Kremers 

Hoogleraar Preventie van Obesitas/vakgroep Gezondheidsbevordering Alumnus 

 

 Prof. dr. J. van Mierlo 

Professor of Public Finance/ School of Business and Economics 

 

 Drs. F. Offerein 

Directeur Faculty of Humanities and Sciences 

 

 Dr. L. Riecke 

Maastricht University, Onderzoeker Faculty of Psychology and Neuroscience 

 

 Mw. V. van Schendel-Theunissen, secretaris 

Ambtelijk secretaris 
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Bijlage 3.  

 

Overzicht van toegekende subsidies door de Commissie van Wetenschappelijke Bestedingen 2017. 

Het Universiteitsfonds Limburg heeft, op advies van de Commissie van Wetenschappelijke Bestedingen in 2017 subsidie 

aan de volgende projecten toegekend.  

Faculty of Arts and Social Sciences  

 Uitvoering van het door de Projectgroep Cultureel Erfgoed (uit UB, ADP en KEC) opgestelde Werkplan 

Academisch Erfgoed Universiteit Maastricht.  

 International Summer School “Critical Approaches to the Study of Gender and Religion: Postcolonial, Post-

secular and Queer Perspectives” 

 Workshop on Policy Evaluation in the European Union 

 "An inventory of Limburgish texts in archives for the Limburgish Corpus" 

 Workshop on “The Parliamentary Scrutiny of Brexit: Perspectives from Europe and the UK”, leading to the 

publication of an edited volume with Palgrave Macmillan 

 Conference on EU Energy Policy “Diffuse Authority and Contestation in the EU Energy Transition” 

 Tweedaagse workshop over de relatie en kruisbestuiving tussen literatuurstudie en de sociale wetenschappen 

("Literature and the Social Sciences in the 21st century"). 

Faculty of Health Medicine and Life Sciences  

 Organisatie byteMAL (Bioinformatics for Young inTernational researchers). Conference for young researchers in 

the fields of bioinformatics and computational biology. 

 Promotie UM op het NCD World congres in India i.v.m. officieel partnership van UM. 

 Het toevoegen van een groot aantal patiëntengegevens van klassieke galactosemie patiënten aan een 

internationaal galactosemie register ontwikkeld onder leiding van Dr. M.E. Rubio-Gozalbo. 

 De ICO ISS2018 is een internationale scholings- en netwerkbijeenkomst/conferentie voor promovendi in de 

onderwijswetenschappen.  

 Organisatie van de 12e editie van het congres voor de European Health Economics Association, EuHEA2018, 

driedaags congres gericht op het verkennen en bediscussiëren van nieuwe perspectieven op de 

onderzoeksmethodes binnen de gezondheidseconomie en de rol van de gezondheidseconomie binnen de 

beleidsvorming in een nationale en internationale context. 

 Organisatie Breath Summit 2018 (www.breathsummit.com).  

 Organisatie EDCNS congres. Doel is om PhD studenten een podium te bieden en hun werk te presenteren, 

ervaringen te delen, op de hoogte te blijven over wat er speelt in de hedendaagse Nursing Science.  

 Organisatie Rosalind Franklin Contest 

 Strategic work visit of two staff members (dr. Kay Deckers and dr. Sebastian Kóhler) to Sydney, Australia, to 

collaborate with the University of Sydney and University of New South Wales. Subjects  neuroepidemiology and 

dementia prevention. 

 Onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van chronisch zieken in medisch communicatie- en 

empathieonderwijs in een interdisciplinaire setting op HBO-niveau. 

 Ondersteuning van een innovatief onderwijsblok ‘Maakt het beleven van kunst je een betere dokter?’ aan 

tweedejaars studenten geneeskunde. Vernieuwende onderwijsvormen en experimentele onderzoeksmethodes 

op unieke wijze met elkaar en met het culturele veld verbonden.  
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Faculty of Humanities and Sciences  

 Development in-vitro disease model for nonalcoholic fatty lever disease. 

 Organisatie Summer School ‘Food, toxicology and EU law’ 

 Organisation of the 7th International Symposium on Conformal and Probabilistic Prediction with Applications 

(COPA2018) at Maastricht University (www.clrc.rhul.ac.uk/copa2018/). The symposium will bring together 

researchers and practitioners from academia and industry to discuss recent advances and explore future 

directions in this important field of Data Science. In addition, the symposium will provide a series of training 

sessions to promote Data Science to those interested in applying reliable (conformal/probabilistic) prediction. 

 Project “Understanding cancer through evolutionary game theory” for expanding collaboration between the 

Moffitt Cancer Center (Tampa, Florida, US), University of Illionois at Chicago (Chicago, Illinois, US), and 

Department of Data Science and Knowledge University, Maastricht University.  

 Symposium "Mathematics in Knowledge Engineering and Data Science – Identifying Connections" op vrijdag 30 

Juni a.s. in de Tapijnkazerne 

 Lorentz workshop “Understanding cancer through evolutionary game theory” organized by the Maastricht 

University and the Moffitt Cancer Center since January 29, 2018 until February 2, 2019.  

 Department of Data Science and Knowledge Engineering of Maastricht University organizes and hosts the IEEE 

International Conference on Computational Intelligence and Games. 

 Collect data for research project on community-based education in Buenos Aires, Argentina 

Faculty of Law  

 Organization roundtable on codification of Private Law involving experts from six jurisdictions from across 

Europe. 

 Organizing workshop on the topic “Scientific Knowledge in Environmental Litigation: National Solutions, EU 

Requirements and Current Challenges” in light of the principle of effective judicial protection and the uniform 

application of EU law  

 Organizing seminar. On 29 March 2017, the United Kingdom (UK) triggered Article 50 of the Treaty on 

European Union (TEU). The UK is thus bound to exit the European Union (EU) by 29 March 2019. The so-called 

Brexit opens several difficult questions of law, politics and policy implementation. Topics: (i) the future 

relationship between the EU and the UK; (ii) the future of EU-27; and (iii) the consequences of Brexit for 

Northern Ireland and Scotland. The academic outcome will be a book collection published by a leading 

academic press. 

 Organisatie symposium Geloofwaardigheid in asielzaken: een rechtspsychologisch perspectief 

 Conference on parliaments titled “The European Union at 60: Current Challenges and Future Opportunities for 

Parliamentary Democracy” conference: MULTI-SPEED EUROPE, DIFFERENTIATED INTEGRATION AND THE 

FUTURE OF THE EUROPEAN UNION 

 2 invited presentations at CIAT International Taxation Network meeting, Preparatory works to join the CIAT 

International Taxation Network and to define potential future activities in the framework of the network and the 

MOU/Cooperation Agreement between that International Organization and UM 

 A high-level conference organized by the Maastricht European Centre on Privacy and Cybersecurity (UM Faculty 

of Law) and the LIBE Committee of the European Parliament titled ‘UM @tlantic Series – Aspects of 

Surveillance’,  

 The Septfontaines Summer School of EU Law is a one-week, high-level summer school on EU law organized by 

Maastricht University.  

 ITEM jaarconferentie "Frisse wind voor grensoverschrijdende samenwerking". 

 Expert sessie om methodologie van door UCM studenten ontwikkelde Human Rights Defenders Index te testen 

en eventueel te verbeteren om zo de validiteit van het onderzoek te verhogen. 
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 Finales van de International client competition voor rechtenstudenten (ICCC 2018) 

 Organiseren van een conferentie "Law, science and rationality" en publiceren boek met geselecteerde papers 

 Conference “Standardisation as regulatory technique in the process of European integration: voluntary, 

inclusive and legitimate” + publication of the papers presented at the conference in a peer-review edited book 

 The Corporate Finance Law Honours Track is a joint venture, between Metro and ICGI, that focuses on the legal 

structuring of financing for start-ups, multi-national company groups and private equity firms.  

 International colloquium on “Restoring Trust in Trade” aimed at exploring, from a legal perspective, what can 

be done to restore trust in the existing international trade regime, a key challenge for the international 

community in the current post crisis era. 

 International and interdisciplinary workshop on the topic of 3D printing two-dimensional works of art for the 

benefit of people with visual impairments 

 Research: "The current information on the child's right to nationality in the Turkish Republic of Northern Cyprus 

(TRNC) is non-existent.   

 Conference Maastricht Centre for Human Rights, entitled "Populism, Nationalism and Human Rights" 

Faculty of Psychology and Neuroscience  

 Literature review and metaanalyses on transgender individuals and HIV 

 Onderzoek onder homoseksuele jonge mannen in Hong Kong, Taiwan en Singapore.  

School of Business and Economics  

 Joint research with Mohsen Pourpouneh, Sharif University of Technology, Tehran, Iran 

 Organisatie Maastricht Behavioral Economic Policy Symposium (M-BEPS) 

 Mini-conferentie over Human Capital and Regional Development 

 International workshop concerning a Special Issue on "family involvement in management and firm growth" in 

the European Management Review 

 Annual Workshop of the Coalition Theory Network in Maastricht in April 2018. 

 Research on cognition enhancing drugs, also called smart drugs. While the cognitively enhancing properties of 

certain drugs, such as methylphenidate (Ritalin) or modafinil (Provigil) are widely documented, their effects on 

economic behavior are unknown.  

 International workshop on: Addressing the need for Safe Solid Waste Management for sustainable 

development: International Perspectives 

 The 2018 Maastricht University Neuroeconomics Talks (MU-NET). MU-NET aims to bring together leading 

scholars from the international Neuroeconomics community to discuss current issues and future perspectives of 

this interdisciplinary field. 

Overig  

 Versterking academisch erfgoed UM. Bijdrage aan verwerving van één van de eerste in Maastricht gedrukte 

boeken van de eerste drukker in Maastricht, Bathen, door de Universitetisbibliotheek.  
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Bijlage 4.  

Samenstelling Commissie Ondersteuning Student Activiteiten per 31 december 2017 

Verzoeken om bijdragen en subsidies worden voorgelegd aan en behandeld door de Commissie van Student activiteiten 

(CooSa). Deze Commissie bestaat o.a. uit de directeur van het Universiteitsfonds en studenten vanuit verschillende 

studentgeledingen.  

 

 De heer drs. P. Breuls  

directeur Studenten Service Centrum UM 

 

 Mevrouw C. Frencken 

voorzitter Sportraad MUSST  (Maastrichtse Universitaire Studentensport Stichting) 

 

 Mevrouw M. Kerssens  

Namens Universiteitsraad UM 

 

 Drs. J. Kievits  

Voorzitter Commissie Ondersteuning Student Activiteiten  

Directeur Universiteitsfonds Limburg/SWOL 

 

Mevrouw A. Luijbregts 

Namens de algemene studentenverenigingen  Tragos, SV Koko, Circumflex 

Voorzitter van MKVV (Maastrichtse Kamer van Verenigingen) 

 Mevrouw E. van Oorschot 

Namens de onafhankelijke disputen die samenwerken onder Onafhankelijk Maastricht 

 

 Mevrouw L. Paul 

Namens International Students Maastricht 

 

 Mevrouw S. van Rijnbach 

Namens culturele verenigingen UM (Studentenorkest, Studentenkoor, Alles is Drama) 

 

Mevrouw V. van Schendel- Theunissen Ambtelijk Secretaris Universiteitsfonds Limburg/SWOL 
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Bijlage 5. Overzicht toegekende subsidies Commissie ondersteuning Student activiteiten 2017. 

Het Universiteitsfonds ondersteunde, op advies van de Commissie ondersteuning Student activiteiten, de volgende 

projecten.  

 Uitgave periodiek magazine "De Verkiezingsflux"  ten behoeve van de Tweede Kamer verkiezingen door 

studentenvereniging Circumflex 

 Deelname aan European Universities Championships (EUC) voor tennis in Madrid door het Tennis Team van de 

University Maastricht. 

 Deelname aan European Cheerleading Championships door het team van de sportvereniging, Maastricht 

University Cheerleading. Het kampioenschap vond plaats in Praag. 

 Lustrumconcert van het Universiteitskoor ter ere van 40-jarig jubileum. 

 Dutch Evening, spellen, eten en taalcursus. Een culturele avond voor nieuwe uitwisselingsstudenten om kennis 

te maken met de Nederlandse cultuur. 

 Uitgave periodiek magazine "De Verkiezingsflux", geproduceerd door studentenvereniging Circumflex; 

informatiebrochure voor de gehele studentenpopulatie, over de gemeenteraadsverkiezingen in Maastricht. 

 Bijdrage aan een vijfdaagse conferentie dat plaats vond in Brussel door Student Forum Maastricht (non-profit 

student organisatie), met als doel de belangrijkste ideeën en waarden van de Europese Unie te promoten. 

 Bijdrage voor het Meet Maastricht Festival. Een weekend gevuld met verschilden culturele activiteiten 

georganiseerd door Stichting Meet Maastricht samen met lokale culturele instellingen. 

 Een gevarieerde avond met theater en ander culturele uitingen van de (internationale) studentengemeenschap 

in Maastricht georganiseerd door Studententoneelgroep Alles is Drama. 

 Bijdrage voor het organiseren van de UM Career Day. De dag bestaat uit een beurs, lezingen, workshops in 

samenwerking met bedrijven en organisatie op het gebeid van duurzaamheid en ontwikkeling. 
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Jaarbericht 2017 

 Jaarrekening 

 Overige gegevens 
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Jaarrekening 

 Balans 

 Staat van baten en lasten 

 Kasstroomoverzicht 

 Toelichting op de balans en de staat van 

baten en lasten 
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Balans per 31 december 2017 

(na voorstel resultaatbestemming) 

   31.12.2017    31.12.2016     31.12.2017    31.12.2016 

   €    €     €    € 

Actief         Passief        

                 

Vaste activa         Eigen vermogen        

                 

Financiële vaste activa: 
 

        Algemene reserve   4.362.673    4.215.505 

         Bestemmingsreserve Brains Unlimited        

Effecten   6.771.596             7.260.034  Pioneer Fund   25.298    24.243 

         Bestemmingsfondsen op naam   3.557.018    3.346.267 

            7.944.989    7.586.015  

                 

Vlottende activa                 

         Kortlopende schulden en overlopende        

Vorderingen en overlopende activa: 
 

        passiva        

                 

Bijdragen 13.882    59.190    UM Studiebeurzenfonds (6.194)    (9.743)   

Overlopende rente 22.302    39.914    Overige Fondsen 227.990    154.245   

   36.184    99.104  Toegekende nog te betalen bijdragen 

Vooruitontvangen bedragen 

336.416 

5.900 

   411.516 

0 

  

         Accountants- en administratiekosten 11.495    7.211   

         Overige 9.091    9.138   

Liquide middelen    1.721.907    799.244     584.698    572.367 

   8.529.687    8.158.382     8.529.687    8.158.382 
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Staat van baten en lasten over 2017 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

 2017  2017  2016 

 €  €  € 

      

Ontvangen beurzen en fondsen 329.945  70.000  110.591 

Toegekende beurzen en fondsen (252.651)  (72.500)  (125.599) 

Mutatie balansrekening (8500) (77.294)  2.500  15.008 

Resultaat beurzen en fondsen 0  0  0 

      

      

Ontvangen fondsen op naam 694.282  200.000  217.100 

Toekenningen uit de f.o.n. (624.294)  (47.500)  (530.762) 

Resultaat fondsen op naam 69.988  152.500  (313.662) 

      

      

Opbrengst beleggingen 

(inclusief koersresultaat) 

 

394.415 

  

100.000 

  

459.067 

Overige opbrengsten 54.748  341.500  57.035 

Vrijval toekenningen uit verleden 74.224  PM  26.469 

Toegekende bedragen (175.572)  (326.500)  (277.498) 

Kosten (58.829)  (50.750)  (78.019) 

Resultaat overige activiteiten 288.986  64.250  187.054 
      

      

Totaal exploitatieresultaat 358.974  216.750  (126.608) 
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Kasstroomoverzicht 2017 

 2017  2016 

 €  € 

    

Resultaat boekjaar 358.974  (126.608) 

    

Aanpassingen voor:    

- Koersresultaat effecten (190.751)  (371.408) 

    

Veranderingen in het werkkapitaal:    

- Mutatie vorderingen 62.921  (48.127) 

- Mutatie schulden 12.331  67.880 

Kasstroom uit operationele activiteiten 243.475  (478.263) 

    

Aankoop effecten (736.248)  (1.284.391) 

Verkoop effecten 1.415.436  453.525 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 679.188  (830.866) 
    

Mutatie liquide middelen 922.663  (1.309.129) 

    

    

Stand liquide middelen 1 januari 799.244  2.108.373 

Mutatie liquide middelen 922.663  (1.309.129) 

Stand liquide middelen 31 december 1.721.907  799.244 

In het resultaat boekjaar is voor € 48.785 aan ontvangen interest opgenomen (2016: € 71.021). 
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 
 

Activiteiten 

Het doel van de stichting betreft de bevordering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de 

Universiteit Maastricht, alsmede de bevordering van interactieve samenwerking tussen Universiteit 

Maastricht en de maatschappij. 

De activiteiten van de stichting bestaan uit: 

 

 Het stimuleren van de verdere uitbouw van de Universiteit Maastricht op basis van voorstellen die door 

de Universiteit Maastricht en/of door het fonds zelf zijn ontwikkeld. 

 Het verwerven van middelen bij het bedrijfsleven, overheden, fondsen en particulieren op basis van 

voorstellen die door de Universiteit Maastricht en/of door het fonds zelf zijn ontwikkeld. 

 Het stimuleren van (internationale) activiteiten van studenten en medewerkers van de Universiteit 

Maastricht op het terrein van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, door middel van het ter 

beschikking stellen van subsidies. 

 Het bevorderen van de contacten tussen de Universiteit Maastricht en het bedrijfsleven en relevante 

maatschappelijke organisaties. 

 Het bevorderen van de contacten tussen de Universiteit Maastricht en haar alumni. 

 Alle andere wettige middelen die voor het doel van de stichting dienstig kunnen zijn. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.  

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 

‘Organisaties zonder winststreven’. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van 

het resultaat 

Financiële vaste activa 

Aandelenfondsen worden gewaardeerd tegen de reële waarde oftewel de beurswaarde ultimo boekjaar. 

Transactiekosten en wijzigingen in de reële waarde worden direct in de staat van baten en lasten 

verantwoord. Obligatieleningen waarvan het stellige voornemen bestaat deze tot het einde van de looptijd 

aan te houden, worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  
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Het verschil tussen de aankoopprijs en de nominale waarde wordt gedurende de looptijd van de lening 

lineair ten laste of ten gunste van het resultaat gebracht.  

Overige fondsen en vastrentende waarden met een beursnotering worden gewaardeerd tegen de reële 

waarde oftewel de beurswaarde per ultimo boekjaar. Transactiekosten en wijzigingen in de reële waarde 

worden direct in de staat van baten en lasten verantwoord.  

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije en directe beschikking van de rechtspersoon met uitzondering van 

eventuele depositogelden. 

Schulden en overlopende passiva 

De schulden zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (veelal de nominale waarde). Schulden zijn 

gerangschikt onder de kortlopende schulden als deze binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden 

opgeëist en onder de langlopende schulden als dat niet het geval is. 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengsten en kosten toe te rekenen aan het jaar waarop deze 

betrekking hebben op basis van historische prijzen. 

Ontvangen bijdragen met een specifieke bestemming worden in de staat van baten en lasten verantwoord 

voorzover er een toekenning heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bestemming.  

De toegekende bijdragen worden voor het gehele bedrag in de exploitatierekening verwerkt zodra hier een 

bestuursbesluit aan ten grondslag ligt. 

Aan het einde van het boekjaar nog niet toegekende bedragen worden op de balans onder de kortlopende 

schulden als vooruitontvangen bijdragen verantwoord. 

Universiteit Maastricht heeft in 2017 bij benadering voor ca. € 100.000 (2016: ca. € 100.000) aan kosten 

gemaakt uit hoofde van directievoering, secretariaats- en administratieve werkzaamheden. Deze kosten zijn 

niet doorbelast aan Universiteitsfonds Limburg en kwalificeren derhalve als bijdrage in natura. 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 
 
 2017  2016 

 €  € 

Effecten    

    

Saldo 1 januari 7.260.034  6.057.760 

Aankoop 736.248  1.284.391 

Verkoop (1.415.436)  (453.525) 

 6.580.846  6.888.626 

Koersresultaten aan –en verkopen gedurende het boekjaar 227.771  391.049 

Toe te rekenen koersverschil bij aanhouden obligaties (37.021)  (19.641) 

Saldo 31 december 6.771.596  7.260.034 

De beurswaarde van de effectenportefeuille bedraagt € 6.876.244 (2016 € 7.465.861). Het positieve 

verschil met de balanswaarde bedraagt € 144.733 (de zogenaamde stille reserve), en heeft betrekking op 

de obligatieleningen ultimo 2017. 

 

 31.12.2017  31.12.2016 

 €  € 

Samenstelling effectenportefeuille    

    

Obligatieleningen 1.390.086  2.227.107 

Fondsen van vastrentende waarden 3.229.206  2.531.554 

Overige beursgenoteerd 2.152.303  2.501.373 

 6.771.596  7.260.034 

    

Het beleggingsprofiel van Stichting Universiteitsfonds/SWOL is defensief. Dit houdt in dat ten minste 70% 

van de beleggingen risicomijdend geschiedt en ten hoogste 30% beperkt risico-dragend. Aan het einde van 

2017 is 70% (2016: 69%) van het vermogen belegd in vastrentende waarden (obligaties, deposito’s en 

spaarrekeningen) en 30% (2016: 31%) in zakelijke waarden (aandelenfondsen). Onderstaand is dit nader 

gespecificeerd (in duizenden euro’s): 

 

 31.12.2017  % 

    

Vastrentende waarden    

- obligatieleningen 1.390  20% 

- fondsen van vastrentende waarden 3.229  45% 

- spaarrekeningen 386  5% 

 5.005  70% 

Aandelenfondsen 2.152  30% 

 7.157  100% 

Over 2017 heeft Stichting Universiteitsfonds/SWOL een rendement behaald over het gemiddeld belegd 

vermogen van 4,35% (2016: 5,35%). Het rendement wordt berekend door het saldo van de rente- en 

dividendopbrengsten, de gerealiseerde koersresultaten en de bankkosten, uit te drukken in een percentage 

van het gemiddelde saldo van de balanswaarde van de effectenportefeuille én de liquide middelen. 
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 31.12.2017  31.12.2016 

 €  € 

Bijdragen    

    

Debiteuren 13.882  59.190 

Derden 0  0 

 13.882  59.190 

    

Overlopende rente    

    

Coupon rente 19.261  32.237 

Rente banken  3.041  7.677 

 22.302  39.914 

    

Liquide middelen    

    

Betaal- en spaarrekeningen 1.721.907  799.244 

 1.721.907  799.244 

De gelden staan ter vrije beschikking van de stichting. 

 2017  2016 

 €  € 

Algemene reserve    

    

Saldo per 1 januari 4.215.505  4.113.066 

Uit voorstel resultaatbestemming 

Toevoeging alumni fonds cf bestuursbesluit 08.03.2017 

167.168 

(20.000) 

 102.439 

0 

Saldo per 31 december 4.362.673  4.215.505 

 

Het bestuur heeft op 8 maart 2017 besloten om een bedrag van €20.000 over te hevelen van de algemene 

reserve naar de bestemmingsfondsen op naam, specifiek naar het alumni fonds. 

 

    

    

Bestemmingsreserve Brains Unlimited Pioneer Fund    

    

Stand per 1 januari 24.243  87.003 

Bij: vermogensgroei o.b.v. rendement belegd vermogen 1.055  3.185 

Af: toegekende bijdragen 0  (65.945) 

Stand per 31 december 25.298  24.243 

    

 

Deze bestemmingsreserve is in 2012 gevormd ten behoeve van Brains Unlimited (onderzoek van het 

menselijk lichaam met behulp van MRI-scanners). Toegekende subsidie-aanvragen worden in de staat van 

baten en lasten verantwoord en via de resultaatverdeling ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht. 
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 2017  2016 

Bestemmingsfondsen op naam €  € 

 

Stand per 1 januari 

Bij: van algemene reserve cf bestuursbesluit 08.03.2017 

3.346.267 

20.000 

 3.512.554 

0 

Bij: ontvangen bijdragen 694.282  217.100 

Bij: vermogensgroei o.b.v. rendement belegd vermogen 142.852  176.070 

Af: toegekende bijdragen (624.294)  (530.762) 

Af: administratiekosten (22.089)  (28.695) 

Stand per 31 december 3.557.018  3.346.267 

    

De Fondsen op naam hebben betrekking op van donateurs ontvangen bedragen die duurzaam (meerdere 

jaren) kunnen worden ingezet voor een specifieke bestemming. Hierbij is met de donateurs 

overeengekomen dat zij de specifieke bestemming van hun gift kunnen definiëren.  

Het Algemeen Bestuur van Stichting UFL/SWOL heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid om gelden uit 

te keren ten laste van een fonds. Voor het beheren van deze giften wordt door Stichting UFL/SWOL een 

vergoeding voor administratiekosten bij de Fondsen op naam toegerekend. Jaarlijks wordt een 

vermogensgroei via de resultaatbestemming toegekend die overeenkomt met het gerealiseerde rendement 

over het belegd vermogen van Stichting UFL/SWOL. Voor een specificatie van de Fondsen op naam wordt 

verwezen naar bijlage 1 Fondsen op naam bij dit jaarbericht. 

Voorstel resultaatbestemming 

Voorgesteld wordt het resultaat 2017 ad € 358.974 als volgt te verdelen: 

 

 2017  2017 

 €  € 

Toevoegen aan bestemmingsreserve Brains Unlimited:    

- vermogensgroei o.b.v. rendement belegd vermogen 1.055   

    

Onttrekken aan bestemmingsreserve Brains Unlimited:    

- in 2017 toegekende bijdrage 0   

Saldo mutaties aan bestemmingsreserve   1.055 

 

Toevoegen aan bestemmingsfonds op naam: 

   

- in 2017 ontvangen bedragen 694.282   

- vermogensgroei o.b.v. rendement belegd vermogen in boekjaar 142.852   

    

Onttrekken aan bestemmingsfonds op naam:    

- in 2017 toegekende bijdragen (624.294)   

- administratiekosten (22.089)   

Saldo mutaties aan bestemmingsfonds op naam   190.751 

    

Toevoegen aan de algemene reserves   167.168 

Resultaat boekjaar   358.974 

Dit voorstel is in deze jaarrekening reeds verwerkt. 
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UM Studiebeurzenfonds en Overige Fondsen 

Voor een specificatie van de nog toe te kennen bijdragen uit hoofde van het UM Studiebeurzenfonds wordt 

verwezen naar bijlage 2 UM Studiebeurzenfonds en Overige Fondsen bij dit jaarbericht. Het toekennen van 

bijdragen uit de beschikbare Fondsen is voorbehouden aan het bestuur van Stichting Universiteitsfonds 

Limburg/SWOL.  

 

 31.12.2017  31.12.2016 

 €  € 

Toegekende nog te betalen bijdragen    

    

COOSA 5.600  5.000 

Brains Unlimited 140.965  170.308 

Commissie van bestedingen 147.230  182.774 

UM Studiebeurzenfonds 42.621  53.434 

 336.416  411.516 

 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

Universiteitsfonds heeft ingestemd met het voor een periode van drie jaren aanbieden aan de Universiteit 

Maastricht van een bedrag van maximaal € 15.000 per jaar voor internationale betrekkingen in het kader 

van het World Universities Network (WUN). 

Het bestuur heeft ingestemd met een bijdrage van maximaal € 20.000 aan het Centrum Hersenletsel 

Limburg. 

Het bestuur stemt in met de toekenning van de sponsoring van het prijzengeld ad € 5.000 per jaar voor de 

duur van drie jaar (2018, 2019 en 2020) aan het Institute for Data Science. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die in deze jaarrekening opgenomen of 

verwerkt zouden moeten worden. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten 

en lasten 

 

 2017  2016 

 €  € 

Ontvangen beurzen en fondsen    

    

UM Studiebeurzen 13.000  25.393 

Overige doelgebonden ontvangsten 316.945  85.198 

 329.945  110.591 

 

Toegekende beurzen en fondsen 

   

    

UM Studiebeurzen 9.451  41.619 

Overige doelgebonden ontvangsten 243.200  83.980 

 252.651  125.599 

In bijlage 2 is een nadere specificatie opgenomen van deze beurzen en fondsen. 

 

Fondsen op naam 

De in 2017 ontvangen fondsen op naam alsmede de uit deze fondsen toegekende bedragen zijn in bijlage 1 

gespecificeerd. 

 2017  2016 

 €  € 

Opbrengst beleggingen    

    

Rente en dividenden effecten 48.785  52.912 

Rente spaarrekeningen 751  7.171 

Koersresultaat effecten 344.879  398.984 

 394.415  459.067 

 

Overige opbrengsten 

   

COOSA 5.880  5.530 

Donateurs 4.326  4.873 

Curatorium 2.730  11.810 

UM dinner 34.794  34.406 

Overig 7.018  416 

 54.748  57.035 
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 2017  2016 

 €  € 

Toekenningen 

 

   

Individuele activiteiten van en voor studenten en AOI’s van de UM met 

een wetenschappelijk en internationaal onderwijskundig karakter 

 

135.803 

  

155.720 

Brains Unlimited 0  65.945 

COOSA 21.251  22.252 

Worldwide University Network 0  5.000 

Termijnleerstoel Iske 0  18.750 

Mhutoni Mwaura 0  9.831 

Local Hero 

Valorisatieprijs 

Overig 

10.000 

1.500 

7.018 

 0 

0 

0 

 175.572  277.498 

 

Kosten 

 

   

Bankkosten 34.955  29.466 

Porti en overige kosten 1.876  7.416 

Reclame en advertenties 1.338  17.786 

Drukwerk en bijeenkomst 131  4.819 

Administratiekosten 15.512  8.891 

Overige kosten 5.017  9.641 

 58.829  78.019 

 

Overige kosten 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Onderzoekskosten 

Kantoorkosten 

0 

2.549 

 2.261 

0 

Verzekeringen 753  753 

Contributies 975  1.038 

Website 740  5.589 

 5.017  9.641 
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Overige toelichtingen en ondertekening van de jaarrekening 

Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL heeft geen bestuurders of medewerkers in dienst. 

 

 

Opmaak en ondertekening door de directeur: 

De jaarrekening is opgemaakt op 11 april 2018 

 

 

drs. J.M.G. Kievits, directeur 

 

 

Vaststelling en ondertekening door het bestuur: 

Namens het Algemeen Bestuur van Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL: 

 

 

drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter 

Maastricht, 11 april 2018 
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Overige gegevens 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring is op de volgende pagina’s opgenomen. 
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Bijlagen (geen deel 
uitmakend van het 

jaarbericht) 
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Bijlage 1 Fondsen op naam 
 
  

Opbrengst 

 Mutaties (toekenningen, rentevergoeding, 

administratiekosten) 

  

Nog toe te kennen 

 < 2017  2017  t/m 2017  < 2017  2017  t/m 2017   t/m 2017 

Fondsen op naam               

Van de Laar Fonds 800.000  0  800.000  20.231  (16.154)  4.077   804.077 

Mark Post Research Fund 48.703  1.045  49.748  (37.560)  388  (37.172)   12.576 

Heatlh in Slums 6.554  0  6.554  (407)  206  (201)   6.353 

GRESB Fonds 851.400  226.230  1.077.630  52.157  (44.073)  8.084   1.085.714 

Elinor Ostrom Fonds 52.500  0  52.500  (1.661)  1.703  42   52.542 

Peter Thijssen Fonds 40.000  0  40.000  (3.313)  1.346  (1.967)   38.033 

Limb. Fonds Revalidatie 125.474  160.585  286.059  (122.287)  (127.764)  (250.051)   36.008 

Fonds SWUM 341.493  0  341.493  (582)  (1.661)  (2.243)   339.250 

Fonds UCM 3.500  1.875  5.375  (2.403)  (1.838)  (4.241)   1.134 

Hoogleraren Fonds 52.626  3.902  56.528  (26.989)  (18.325)  (45.314)   11.214 

Academ. Erfgoed Fonds 83.963  200  84.163  (74.167)  329  (73.838)   10.325 

Entrepreneurship Fonds 100.000  50.000  150.000  16.388  4.766  21.154   171.154 

HFIKT Fonds 114.000  0  114.000  (100.303)  346  (99.957)   14.043 

A-Ko Master Fonds 18.170  0  18.170  (6.116)  404  (5.712)   12.458 

Geert Hofstede Fonds 500.125  79.302  579.427  (235.099)  (81.081)  (316.180)   263.247 

Hemker Fonds 990.000  0  990.000  (429.633)  (178.040)  (607.673)   382.327 

Samama Fonds 150.000  0  150.000  (144.927)  170  (144.757)   5.243 

Wagenaar Fonds 100.100  1.250  101.350  (39.042)  2.046  (36.996)   64.354 

Universiteit en Stad Fonds 107.713  0  107.713  (85.228)  (22.485)  (107.713)   0 

Theo van Boven Fonds 6.951  100  7.051  657  256  913   7.964 

Children’s Rights Research Fund 49.466  41.131  90.597  608  (19.008)  (18.400)   72.197 

Alumni Fonds 23.168  28.137  51.305  33  (5.429)  (5.396)   45.909 

Aspasi Fonds 0  100.000  100.000  0  367  367   100.367 

Hersenstrijd Fonds 0  25  25  0  0  0   25 

M4I Fonds 0  500  500  0  0  0   500 

 

Van algemene reserve cf 

bestuursbesluit 08.03.2017 ‘Alumni 

Fonds’   

4.565.906 

 

 

 

4.565.906 

 694.282 

 

 

 

694.282 

 5.260.188 

 

 

 

5.260.188 

 (1.219.643) 

 

 

 

(1.219.643) 

 (503.531) 

 

 

 

(503.531) 

 (1.723.174) 

 

 

 

(1.723.174) 

  3.537.014 

20.000 

 

 

3.557.014 

                          

 

De toekenningen van de Fondsen op naam betreft het saldo van de bijgeboekte vermogensgroei ad € 142.852 en de doorberekende administratiekosten ad € 22.089 én de daadwerkelijke in het jaar toegekende 

bedragen ad € 624.294.  

De positieve saldi ontstaan als er in enig jaar nauwelijks tot geen toekenningen ten laste van de Fondsen op naam hebben plaatsgevonden. 
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Bijlage 2 UM Studiebeurzenfonds en Overige Fondsen (in hele Euro’s) 
 

     Opbrengst  Toegekend/Verrekend  Nog toe te kennen 

 < 2017  2017  t/m 2017  < 2017  2017  t/m 2017  t/m 2017 

UM Studiebeurzen              

 

Univ.College Venlo 

 

0 

  

0 

  

0 

  

(3.935) 

  

(1.951) 

  

(5.886) 

  

(5.886) 

Regio Venlo Beurzen 30.000  7.500  37.500  (30.000)  (7.500)  (37.500)  0 

Friends 2015-2016 6.250  2.500  8.750  (17.304)  0  (17.304)  (8.554) 

St. ES 2015-2016 45.000  3.000  48.000  (44.442)  0  (44.442)  3.558 

Diversen 25.524  0  25.524  (21.346)  0  (21.346)  4.178 

Oce 2013-2015 30.000  0  30.000  (29.284)  0  (29.284)  716 

LLTB 2013-2015 5.000  0  5.000  (5.206)  0  (5.206)  (206) 

 141.774  13.000  154.774  (151.517)  (9.451)  (160.968)  (6.194) 

              

       

       

 Opbrengst  Toekenningen   Nog toe te kennen 

 < 2017  2017  t/m 2017  < 2017  2017  t/m 2017   t/m 2017 

Overige Fondsen               

 

Leerst. SBE Open Inn. 

 

75.000 

  

0 

  

75.000 

  

(37.500) 

  

(18.750) 

  

(56.250) 

   

18.750 

Onderzoek Kindermish. 19.916  10.582  30.498  (19.916)  0  (19.916)   10.582 

Canon-OCE CHAIR 400.000  0  400.000  (400.000)  0  (400.000)   0 

Jo Ritzen Scholarship 36.211  0  36.211  (18.254)  (2.000)  (20.254)   15.957 

Zweit veur Leid 2016 34.180  (2.500)  31.680  0  0  0   31.680 

Maastricht for Int. Law 9.413  0  9.413  0  0  0   9.413 

Zweit veur Leid 2017 15.195  6.358  21.553  0  (25.000)  (25.000)   (3.447) 

Annalisa 40.000  40.000  80.000  0  (80.000)  (80.000)   0 

Othman Alali 

Aramco 

St. Moller Foundation 

300 

0 

0 

 10.005 

140.000 

112.500 

 10.305 

140.000 

112.500 

 (296) 

0 

0 

 (4.954) 

0 

(112.500) 

 (5.250) 

0 

(112.500) 

  5.055 

140.000 

0 

 630.215  316.945  947.160  (475.966)  (243.204)  (719.170)   227.990 

 

 

Totaal 

 

 

771.989 

  

 

329.945 

  

 

1.101.934 

  

 

(627.483) 

  

 

(252.655) 

  

 

(880.138) 

   

 

221.796 

   


