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VOORWOORD

“Er ontstaan winwinsituaties wanneer
wetenschappelijke
agenda’s worden
verbonden aan
maatschappelijke
vraagstukken.”

Een tevreden terugblik

hartverwarmende successen in mijn

Mijn eerste volledige boekjaar als directeur van het Universiteitsfonds

eerste jaar, waarbij onderzoekers

Limburg/SWOL is achter de rug en ik mag tevreden terugblikken. In het

met onze hulp hun projecten of

verslagjaar 2019 zijn belangrijke stappen gezet, waardoor we onze rol als

leerstoelen konden realiseren, en de

‘verbinder’ van de samenleving en (wetenschappelijk) talent, ambities en

waardevolle en loyale relaties die

kennis, nog beter kunnen vervullen. Daarmee geven we niet alleen invulling

we al hebben opgebouwd, geven

aan het doel van ons fonds om onderwijs en onderzoek binnen de Universiteit

mij het volste vertrouwen dat we

Maastricht (UM) te stimuleren, maar ook aan de doelstelling van de UM

onze ambities in de komende jaren

om op basis van hoogkwalitatief onderzoek en innovatie bij te dragen aan

kunnen waarmaken!

oplossingen voor maatschappelijke kwesties.
Met hartelijke groet,
Vanuit de volste overtuiging dat er win-winsituaties ontstaan wanneer
wetenschappelijke agenda’s worden verbonden aan maatschappelijke
vraagstukken, hebben wij in het verslagjaar hard gewerkt om de interactie
met de samenleving te intensiveren. Zo is onder meer crowdfundingplatform
UM Crowd ingericht, bedoeld voor (wetenschappelijke) personeelsleden en
studenten van de UM. Ook hebben wij de opzet van onze Jaarfondscampagne
vernieuwd, zijn we een samenwerking aangegaan met het Maastricht
Platform voor Community-Engaged Research, en meer.
In de komende jaren willen we onze rol als ‘verbinder’ nog verder uitbreiden.
Daarbij richten we ons, naast overheden en (vermogende) particulieren, vooral
op het regionale bedrijfsleven. Voor de meeste regionale bedrijven, inclusief
ons fonds, is het van belang om de maatschappelijke en economische
structuur in de Euregio te versterken. Een groot en sterk netwerk van
overheden, bedrijven, kennisinstellingen en de Brightlands-campussen is
daarvoor essentieel. Wij dragen hier graag aan bij, bijvoorbeeld via onze
nieuwe bedrijvenpropositie, die in 2020 in de markt wordt gezet.Een aantal
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OVER HET UNIVERSITEITSFONDS
LIMBURG / SWOL
Dit hoofdstuk introduceert het Universiteitsfonds Limburg/SWOL (nogmaals) op bondige wijze.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website: www.ufl-swol.nl.

1. Het fonds

Development & Alumni Relations bestaat uit 10 personen. Daarnaast

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL is de externe steunstichting van

verrichten student-assistenten ondersteunende werkzaamheden.

de Universiteit Maastricht (UM), opgericht in 1965. Het fungeert als een
‘brug’ tussen de UM en de samenleving en heeft als voornaamste doel om
onderzoek en onderwijs aan de universiteit te bevorderen. In dat kader

Voor een overzicht van alle medewerkers verwijzen wij graag naar de bijlagen.

faciliteren we onder andere subsidies voor (wetenschappelijk) personeel en

3. Het bestuur

studenten, maar ook crowdfundingplatform UM Crowd, Fondsen op Naam en

Het fonds kent een Algemeen en een Dagelijks Bestuur.

leerstoelen.

In het verslagjaar hebben het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur
respectievelijk 2 en 3 keer vergaderd. Daarnaast hebben - conform

Om onderzoek en onderwijs aan de UM te bevorderen, is het fonds vooral

de herbenoemingskalender - in de loop van het verslagjaar enkele

afhankelijk van donaties van derden, zoals particulieren (bijvoorbeeld alumni)

bestuursmutaties plaatsgevonden:

en bedrijven. Wij danken daarom onze donateurs, contribuanten, sponsoren
en sympathisanten voor hun grote betrokkenheid en loyaliteit.

Algemeen Bestuur: in januari is 1 nieuw bestuurslid gestart en zijn 2
bestuursleden herbenoemd. Dagelijks Bestuur: 1 nieuw bestuurslid is

2. De organisatie

toegetreden als secretaris; een ander nieuw lid is doorgeschoven vanuit het

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL is onderdeel van de afdeling

Algemeen Bestuur. Voor de nieuwe bestuursleden geldt dat zij alumni zijn

Development & Alumni Relations van de UM. De directeur van de afdeling,

van de UM.

Bouwien Janssen, vervult tevens de statutaire rol van directeur van het fonds.
Zo kunnen de activiteiten binnen het fonds zo veel mogelijk afgestemd

Voor een overzicht van alle bestuursleden verwijzen wij graag naar

worden op de ontwikkelingen binnen de UM. Het team van de afdeling

de bijlagen.
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HET BELEID IN 2019

de Student Idea Competition, de Student Impact Course, en de kick-off van het
Maastricht Platform for Community Engaged Research (MPCER). Het MPCER is
bekostigd met middelen van het fonds en is ingericht voor UM-wetenschappers
die niet alleen vóór, maar ook mét burgers onderzoek willen doen. Alle

Van nieuwe campagnes tot bijzondere verbindingen

activiteiten sluiten uitstekend aan bij de doelen van het fonds: ze stimuleren,
naast onderzoek en onderwijs, vooral de interactie tussen de universiteit en de
samenleving.

Dit hoofdstuk bespreekt de

1. 	Profileren en relaties beheren

hoofdlijnen van het beleid dat het

Om haar rol als verbinder tussen de Universiteit Maastricht (UM) en de

Universiteitsfonds Limburg/SWOL

samenleving proactief zichtbaar te maken binnen én buiten de universiteit,

heeft gevoerd in 2019. We verdelen dit

heeft het Universiteitsfonds Limburg/SWOL diverse acties ondernomen in 2019.

beleid in vijf categorieën, die we elk
toelichten in een apart deelhoofdstuk:
1.	Profileren en relaties beheren

regio, georganiseerd door de Limburgse Werkgeversonderneming, de

2. Fondsen werven

Wielerronde Maastricht, UMIO, ITEM, de provincie Limburg en andere relaties.

3.	Toekennen subsidies, beurzen

Daarnaast werden bedrijven, particuliere donateurs, vertegenwoordigers
van de alumnigemeenschap en bestuursleden van het fonds zoals ieder

4.	Schenkingen veilig en

jaar uitgenodigd voor de universitaire Dies Natalis en de opening van het

duurzaam beheren

Academisch Jaar. De UM stelt het op prijs om haar omgeving en relaties

5.	Alumni van de Universiteit
Maastricht betrekken bij het fonds

Om haar rol zichtbaar te maken binnen en buiten de UM, heeft het
Universiteitsfonds Limburg/SWOL in het afgelopen jaar verschillende
communicatiekanalen ingezet en doorontwikkeld. Zo worden regelmatig

Netwerken en relatiebeheer
Het fonds heeft deelgenomen aan diverse zakelijke netwerken in de

en prijzen

Communicatie

te betrekken bij deze evenementen en krijgt daarbij ondersteuning
van Universiteitsfonds Limburg/SWOL. Verder hebben we diverse
kennismakingsgesprekken gevoerd en presentaties gegeven op meerdere
niveaus binnen de UM-faculteiten.
Maastricht University Dinner

verhalen en nieuws vanuit het fonds gedeeld via haar sociale mediakanalen,
de website en het intranet van de UM, diverse nieuwsbrieven en magazines,
folders en flyers, enzovoorts. Het is mooi om te zien dat het fonds steeds vaker
wordt opgepikt door de lokale media en dat het aantal volgers op haar sociale
mediakanalen gestaag groeit. In 2020 hoopt het fonds op communicatiegebied
onder andere haar nieuwe website en nieuwsbrief in gebruik te nemen.

Het dertiende succesvolle ‘Dinner’
‘‘Een mooie balans tussen eten, entertainment en gesprek.’’ Zo omschrijft UMprofessor Mark Post, het Maastricht University Dinner 2019. Dit evenement
heeft op woensdag 3 april plaatsgevonden in het Gouvernement Maastricht. De
heer Post verzorgde een interessante lezing met als thema ‘gezonde, sappige en
duurzame regeneratieve biologie’. Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL kijkt
ook dit jaar terug op een succesvol ‘Dinner’!

In 2019 werd het Maastricht University Dinner voor de 13e keer succesvol
georganiseerd door het Universiteitsfonds Limburg/SWOL en de UM. Deze
keer was Mark Post, Professor of Vascular Physiology, de hoofdspreker. Het was
een geslaagd evenement, waarbij de banden verder zijn versterkt tussen de
UM en 28 regionale/nationale organisaties, alsook overheden, partners van de
universiteit en UM-alumni.
Deelname jury’s/congressen e.d.
Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL was in het verslagjaar met haar directeur
vertegenwoordigd in respectievelijk de jury van de Maastricht Business Award,
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2. Fondsen werven

Bedrijvenpropositie

In 2019 heeft het Universiteitsfonds Limburg/SWOL hard gewerkt

Daarnaast hebben we in het vierde kwartaal van 2019 een

aan de (door-) ontwikkeling van oude én nieuwe instrumenten voor

partnershipprogramma voor bedrijven uitgewerkt, waarbij ondernemers

fondsenwerving. Ongeveer 1100 donateurs hebben in 2019 in totaal

vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid gebruik kunnen maken van de

€ 1.427.603 geschonken aan ons fonds. We hebben onderstaande
fondsenwervingsactiviteiten ingezet:
Crowdfunding
Zoals vermeld in het voorwoord, zijn we bij het Universiteitsfonds/SWOL in
het verslagjaar voor het eerst gestart met crowdfunding. In januari 2019 is
ons nieuwe crowdfundingplatform, UM Crowd, gelanceerd. In totaal zijn in
2019 9 projecten gestart en afgerond. De onderwerpen van de campagnes
variëren van onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen tot de oudste
gedrukte komedie van Maastricht... en alles daartussenin.
Deze nieuwe fondsenwervingsactiviteit heeft meteen geleid tot mooie

Wij maken ons hard voor
het vrouwenhart
Maar liefst 1 op de 4 vrouwen in
Nederland sterft aan hart- en
vaatziekten. Het Queen of Hearts
Fonds wierf in 2019 via UM
Crowd succesvol fondsen voor
een nieuw onderzoek, dat helpt
voorspellen of vrouwen later
te maken krijgen met hart- en
vaatziekten. Zo organiseerden
zij met onze ondersteuning een
feestelijke benefietavond, waarvan
de opbrengsten geheel ten goede
kwamen aan het onderzoek.

Cultuur uit Maastricht, hoort
in Maastricht!
Een klein boek van grote waarde:
‘Minervalia’ van Jean Guyot. De
oudste in Maastricht gedrukte
komedie, waarvan wereldwijd
nog maar vijf exemplaren
beschikbaar zijn. Het boek is
een prachtige aanvulling op
de Bijzondere Collecties van de
Universiteitsbibliotheek Maastricht.
Via crowdfunding hebben wij één
exemplaar van dit boek naar ‘huis’
gehaald, zodat iedereen het kan
bewonderen.

Jaarfondscampagne

op Naam die bij de crowdfundingcampagnes horen. Het merendeel van

De bestaande Jaarfondscampagne is in 2019 in een nieuw jasje gestoken.

de donaties is binnengekomen via UM Crowd. Dankzij een groot aantal

Voorheen vroegen wij alumni, hoogleraren en bestaande donateurs om een

relatief kleine donaties op het platform is het aantal particuliere en zakelijke

gift voor een algemeen doel; afgelopen jaar konden donateurs kiezen uit 4

donateurs van het fonds gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Opvallend

concrete projecten van de UM: beurzen voor minderbedeelde studenten, een

is dat veel donateurs anoniem geven.

app tegen chronische pijn bij vrouwen (endometriose), recyclingmachines

acquisitie rond dit partnershipprogramma.

UMC+. Wij hebben alle alumni van 40 jaar en ouder, hoogleraren en

zichtbaarheid binnen de samenleving. Diverse projecten hebben aandacht

bestaande donateurs schriftelijk en/of digitaal benaderd. Tevens kregen de

gekregen vanuit de lokale pers en op de radio/TV. Verder zien we dat er diverse

projecten gedurende de campagne een plek op crowdfundingplatform UM

waardevolle langdurige relaties, aanvullende gelden en samenwerkingen

Crowd. Dat heeft positief bijgedragen aan hun zichtbaarheid en daarmee

voortkomen uit de crowdfunding.

de opbrengsten van de campagne; eind 2019 waren de opbrengsten

In het verslagjaar werden 3 Fondsen op Naam opgezet:
•	Het SHE Fonds, dat wil bijdragen aan de opleiding van
gezondheidsprofessionals in kwetsbare gebieden.
•	Het Excalibur Fonds, dat fondsen werft voor baanbrekende technologieën
die het herstel en de regeneratie van het menselijk lichaam bevorderen.
•	Het Queen of Hearts Fonds, dat zich richt op onderzoek naar hart- en
vaatziekten bij vrouwen.
Wat als een lichaam niet meer zelf
kan herstellen?
“Ons lichaam heeft een
indrukwekkend vermogen om
beschadigingen te repareren; denk
aan een sneetje in de vinger of
een gebroken been. Maar wanneer
de beschadiging groot wordt,
bijvoorbeeld door een auto-ongeluk,
tumor of chronische aandoening,
moeten we het lichaam een handje
helpen. Ons Fonds op Naam steunt
onderzoek naar hoe we dit op
innovatieve wijze kunnen doen.”
Prof. Pamela Habibovic |
Excalibur Fonds

verviervoudigd ten opzichte van eerdere jaren, en dat terwijl de campagne
toen nog niet geheel was afgerond.

Voorwoord
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Erik Joosten |
CEO en oprichter Arion

Fondsen op Naam en leerstoelen

voor plastic en een speciale ‘beestachtige’ beleefruimte in het Maastricht
De crowdfunding heeft daarnaast een positieve invloed gehad op onze

‘‘Dit partnership is een echte
aanrader’’
‘‘Een partnership met de UM is een
aanrader voor bedrijven. Het biedt
een mooie combinatie: bijdragen
aan de regio en tegelijkertijd nieuwe
inzichten verkrijgen, het netwerk
uitbreiden, en meer.’’

kennis en het netwerk van de UM, in ruil voor een donatie. In 2020 start de

resultaten: de opbrengsten zijn € 102.414, afkomstig van 850 donateurs.
Van dit totaalbedrag is € 54.719 direct geboekt onder de bestaande Fondsen

6
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Verder is een positief bestuursbesluit genomen om een financiële bijdrage
te leveren aan de inrichting van het Maastricht Platform voor CommunityEngaged Research. Dit bedrag is gereserveerd voor een bijbehorend Fonds op
Naam, dat in 2020 wordt ingericht.
Tevens is in 2019 bekend geworden dat één Fonds op Naam, het Alumni Fonds,
zal worden beëindigd in het eerste kwartaal van 2020. Deze keuze is gemaakt
vanwege een vernieuwde strategie en een (te) beperkte focus/doelgroep.
Als alternatief voor het werven van middelen onder alumni bieden we de
vernieuwde Jaarfondscampagne, die op basis van de eerste resultaten al
succesvol blijkt.
Verder werd in 2019 één leerstoel ingericht: de leerstoel Jeugd, Voeding en
Gezondheid, die de gezondheid van huidige en toekomstige generaties
jongeren wil bevorderen, onder andere door onderzoek en educatieve
programma’s rondom jeugd en gezonde voeding.
Voor een compleet overzicht van de Fondsen op Naam en leerstoelen verwijzen
wij graag naar de bijlagen.
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We kenden in 2019 € 14.150 toe aan

Health, Medicine and Life Sciences.

Ook in 2019 werd ingezet op de verdere ontwikkeling van het

3. Toekennen subsidies,
beurzen en prijzen

CooSa-subsidies; voor een overzicht

Zijn proefschrift heeft als titel: ‘The

Studiebeurzenfonds van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. In

Ieder jaar verstrekt het

van de toegekende subsidies

Vestibular Implant – Feasibility in

de loop van het verslagjaar zijn de contacten stevig aangehaald met

Universiteitsfonds Limburg/SWOL

verwijzen wij graag naar de bijlagen.

humans’.

verschillende instanties die studiebeurzen verstrekken.

diverse subsidies, beurzen en prijzen.

Studiebeurzen

Nalatenschappen

Deze sectie geeft een overzicht van

Studiebeurzen

de toekenningen in 2019.

In het verslagjaar zijn studiebeurzen

In december 2019 is aan het fonds bevestigd dat we de middelen uit

verstrekt door het Elisabeth Strouven

de gezamenlijke nalatenschap met het Leuvens Universiteitsfonds

Subsidies

Fonds, het samenwerkingsverband

(d.d. 2015) in het eerste kwartaal van 2020 zullen ontvangen.

Het Universiteitsfonds Limburg/

Regio Venlo, het Jo Ritzen

SWOL verstrekt subsidies aan

Studiefonds, de Stichting Jan de

(wetenschappelijk) personeel van de

Limpens, de Stichting Kanunnik

Universiteit Maastricht (UM). Ook

Salden/Nieuwenhof en het Geert

verstrekt het fonds subsidies gericht

Hofstede Honarary Fonds. Deze

op initiatieven vóór UM-studenten

beurzen worden aangeboden in

dóór UM-studenten. De behandeling

samenwerking met ons fonds en het

en toekenning van een belangrijk

Scholarship Office van de UM.

deel van deze subsidies is door het

Bedankt voor je donatie, Christian!
‘‘De Universiteit Maastricht steunen is voor mij vanzelfsprekend. Als
PhD-student had ik het geluk dat ik zelf een beurs mocht ontvangen,
waardoor ik mijn carrièreambities kon waarmaken. Door de UM te steunen
via het Universiteitsfonds Limburg/SWOL, kan ik iets teruggeven aan de
universiteit, wat ook nog ten goede komt aan onderzoek en studenten.’’
Christian Wiehenkamp | Alumnus van de Universiteit Maastricht en Chief
Investment Officer bij Perpetual Investors GmbH

fondsbestuur opgedragen aan de

Prijzen

Commissie van Wetenschappelijke

In 2019 heeft het Universiteitsfonds

Bestedingen (CoBes) en de

Limburg/SWOL financieel

Commissie Ondersteuning

bijgedragen aan de volgende prijzen:

Studenten Activiteiten (CooSa).

•	De UM Valorisatieprijs (bijdrage:

Voor de samenstelling van deze

€ 1500). Deze prijs is bestemd voor

commissies verwijzen wij graag naar

promovendi met een proefschrift

de bijlagen. De financiële kaders

met een grote impact op de

voor deze commissies worden

samenleving. In 2019 ontving

jaarlijks vastgesteld door het

Theresa Thoma-Lürken de prijs,

Universiteitsfonds Limburg/SWOL.

voor haar proefschrift ‘Innovating
Long-Term Care for Older People’.
•	De Dissertatieprijs (bijdrage: €

In 2019 zijn CoBes-subsidies

Voorwoord
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toegekend voor een totaalbedrag van

3500) wordt jaarlijks toegekend

€ 144.287; voor een overzicht van de

aan een uitmuntend proefschrift.

toegekende subsidies verwijzen wij

De winnaar van 2019 is Raymond

graag naar de bijlagen.

van de Berg van de Faculty of

Verkorte jaarrekening

Vooruitblik
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Een alternatief voor de supermarkt,
gerund door studenten
In 2018 ontvingen UM-student
Liza Diane Gordin en een aantal
medestudenten een CooSa-subsidie
voor de oprichting van de eerste
‘student food cooperative’ van de
Benelux. Dit bijzondere initiatief,
genaamd Foodcoop Maastricht,
helpt de studenten bij de realisatie
van hun ambitie: organische
en duurzame levensmiddelen
en producten toegankelijk en
betaalbaar maken voor iedereen.

7

Een must-read voor ( jonge)
onderzoekers
Via de CoBes-subsidies worden
bijzondere (onderzoeks-)projecten
werkelijkheid. Zo verscheen in 2019
het boek ‘Effective Scientific Writing
and Publishing’ door Jochen Cals en
Daniel Kotz, beiden verbonden aan
de UM. Het boek biedt studenten,
PhD’s en (jonge) onderzoekers
allerlei tips rondom academisch
schrijven en publiceren. De schrijvers
ontvingen in 2014 een CoBessubsidie voor dit project.
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4. Schenkingen veilig en duurzaam beheren

5. Alumni van de Universiteit Maastricht betrekken
Financiële middelen die door weldoeners aan ons fonds worden toevertrouwd,
bij het fonds
dienen zorgvuldig en integer te worden beheerd. Daarbij hoort ook het

Zoals eerder vermeld, sluit het Universiteitsfonds Limburg/SWOL steeds meer

veiligstellen van de middelen en het duurzaam beleggen tegen zo laag

aan bij de activiteiten voor alumni van de Universiteit Maastricht (UM). Dit

mogelijke kosten; dit alles op basis van een matig defensief beleggingsprofiel.

gebeurt vanwege relatiebeheer, fondsenwerving, maar ook om alumni te
attenderen op onze functie als ‘verbinder’. De aandacht voor het fonds tijdens

In dat kader is in het verslagjaar gekozen voor een nieuwe huisbankier en is

alumni-evenementen zetten we voort in 2020.

de ‘oude’ beleggingsportefeuille verkocht en opnieuw opgebouwd. De nieuwe
beleggingsportefeuille voldoet aan de universele waarden en normen van

Voor wat betreft fondsenwerving dient in de komende jaren nog veel

de Verenigde Naties, zoals beschreven in de United Nations Global Compact.

werk verzet te worden om de geefcultuur van onze circa 76.000 alumni te

Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de 10 principes op het

verbeteren. Het is immers nog geen vanzelfsprekendheid dat zij doneren

gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu, anticorruptie en de

aan onderwijs en onderzoek bij hun ‘alma mater’. In het verslagjaar zijn wel

doelstellingen rond ‘Sustainable Development’.

stappen gezet om alumni meer te betrekken bij de projecten van ons fonds.
Zo hebben we tijdens de UM Alumnidag fondsen geworven via de stand ‘Care
for Beira’, hebben alumni geld opgehaald voor crowdfundingacties tijdens
de Marathon van Brussel, en hebben we de vernieuwde Jaarfondscampagne
onder de aandacht gebracht bij de UM Star Lectures.

Aantal alumni

Aantal alumni woonachtig in het buitenland

75.995

Aantal alumni met
niet-Nederlandse
achtergrond

30.990
Voorwoord
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28.113

Aantal alumnievenementen

Aantal donateurs (inclusief UM-alumni)

1.100

50
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Balans per 31 december 2019 (na voorstel resultaatbestemming)

31 12 2019

31 12 2018

Actief in €
Vaste activa
Financiële vaste activa:
Effecten

6.997.304

6.682.531

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa:
Bijdragen

0

7.500

Overige vorderingen

415.871

0

Overlopende rente

28.292

22.125

Liquide middelen

444.163

29.625

1.280.377

1.684.254

8.721.845

8.396.411

31 12 2019

31 12 2018

Passief in €
Eigen vermogen
Algemene reserve

4.303.635

4.142.607

16.254

25.298

3.745.479

3.345.375

8.065.368

7.513.280

Bestemmingsreserve Brains Unlimited
Pioneer Fund
Bestemmingsfondsen op naam

Kortlopende schulden en overlopende passiva
UM Studiebeurzenfonds
Overige Fondsen
Toegekende nog te betalen bijdragen
Vooruitontvangen bedragen
Accountants- en administratiekosten
Overige

Voorwoord
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3.689

-5.994

87.599

302.811

549.928

553.752

0

0

11.495

17.223

3.765

15.339

Verkorte jaarrekening

656.476

883.131

8.721.845

8.396.411
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Staat van baten en lasten over 2019

Universiteitsfonds Limburg/SWOL

Realisatie 2019 €

Realisatie 2018 €

Ontvangen beurzen en fondsen

333.930

220.000

299.433

Toegekende beurzen en fondsen

-539.460

-385.120

-224.412

205.529

165.120

-75.021

Resultaat beurzen en fondsen

0

0

0

Ontvangen fondsen op naam

685.083

365.000

534.077

Toekenningen uit de f.o.n.

-791.452

-440.000

-724.439

Resultaat fondsen op naam

-106.369

-75.000

-190.362

Opbrengst beleggingen, incl koersresultaat

583.600

50.000

-150.358

Overige opbrengsten

280.782

437.500

58.265

11.298

PM

86.910

-170.034

-185.000

-165.961

-37.187

-75.000

-70.202

Resultaat overige activiteiten

668.460

227.500

-241.346

Totaal exploitatieresultaat

562.089

152.500

-431.709

Mutatie balansrekening

Vrijval toekenningen uit verleden
Toegekende bedragen
Kosten

Voorwoord
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VOORUITBLIK
Zoals u al heeft kunnen lezen in ons verslag, heeft het Universiteitsfonds

goed pad door en uit de coronacrisis worden gevonden. Burgers, samenleving

ongeveer 25 corporate bedrijven uit de regio - recent geannuleerd en (onder

Limburg/SWOL in het afgelopen jaar diverse succesvolle activiteiten

en bedrijven kunnen hun activiteiten dan weer hervatten.

voorbehoud) verplaatst naar het 4e kwartaal van dit jaar. Desondanks houden

georganiseerd en prachtige ambities uitgesproken. En daar houden we
ons ook zeker graag aan vast de komende jaren!

we graag vast aan bovengenoemd optimisme van de langere termijn. Het
De komende maanden zal een aantal activiteiten voor het fonds - als

Universiteitsfonds Limburg/SWOL is tenslotte op aarde om onderwijs en

gevolg van COVID-19 - anders dan gepland verlopen. Op het gebied van

onderzoek binnen de Universiteit Maastricht te stimuleren... en er is veel

Echter, het is realistisch om onze hoge verwachtingen voor 2020 - als

crowdfunding verwachten wij een daling van het aantal campagnes, waarbij

vertrouwen dat de inzichten uit dit onderzoek ons uiteindelijk gaan helpen

gevolg van COVID-19 - enigszins te temperen. Zo is de waarde van onze

we wel vast durven te houden aan de begrote opbrengsten. Dit vanuit de

om een goede oplossing te vinden voor deze crisis!

beleggingsportefeuille aan sterke fluctuaties onderhevig. Daar waar in het

aanname dat corona-/gezondheidsgerelateerde campagnes onverminderd

Ik wens u en uw geliefden alle goeds toe.

eerste kwartaal van 2020 nog sprake was van een vermogensdaling van ruim

populair blijven bij donateurs. Getuige de recente zeer succesvolle

€ 300k (-4%), is op het moment van schrijven nog sprake van een daling van -

crowdfundingcampagne ten behoeve van kwetsbare (internationale) UM-

€ 75k. Daarmee lijkt er sprake van enig herstel van de koersen.

studenten, die als gevolg van COVID-19 hun levensonderhoud niet meer
konden bekostigen. Eenzelfde aanname doen we voor de Jaarfondscampagne

De impact van COVID-19 binnen nu en 1 jaar, is erg lastig in te schatten.

onder alumni, hoogleraren en bestaande donateurs. Deze campagne wordt

Immers, bij het uitbreken van de coronacrisis gingen de financiële markten er

opgestart in december 2020.

Bouwien Janssen
Directeur Universiteitsfonds Limburg | SWOL |

nog vanuit dat de lockdown tot eind april 2020 zou duren. Inmiddels is deze
termijn voor iedereen zeer ongewis.

Met hartelijke groet,

Directeur Development & Alumni Relations
Aan de andere kant verwachten wij een fors negatieve impact op de realisatie

Universiteit Maastricht

van ons (nieuwe) bedrijven partnerprogramma, zowel in aantal als in
Een positief scenario is gebaseerd op een hoger dan verwachte immuniteit

opbrengsten. Gelet de benarde situatie waarin diverse (MKB-)bedrijven zich

van de bevolking, die zou moeten worden bewezen aan de hand van

momenteel bevinden, hebben we besloten onze acquisitie in de regionale

grootschalige testen. Zover zijn we helaas nog niet. In plaats daarvan

bedrijvenmarkt voorlopig uit te stellen. Wel zullen we ons inspannen om het

ontwikkelt de situatie zich momenteel meer richting het negatieve scenario.

relatiebeheer met bedrijven te continueren en contacten ‘warm’ te houden,

Dat komt omdat de duur van de lockdown in de diverse wereldwijde

daar waar dit online passend wordt geacht.

economieën een belangrijk element vormt. Hoe langer de lockdown duurt,
hoe slechter de situatie voor de economie, het bedrijfsleven en daarmee ook

Overall kunnen we stellen dat de zichtbaarheid van het fonds lijdt onder

voor de revenuen van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL.

COVID-19. Fysieke bijeenkomsten kunnen vooralsnog niet plaatsvinden. Zo

Voor de langere termijn is er gelukkig meer optimisme. Er zal uiteindelijk een

is het jaarlijkse Maastricht University Dinner - een netwerkevenement met

Voorwoord
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BIJLAGEN
Overzicht lijst met afkortingen universitaire faculteiten

• Hemker Fonds

Overzicht toegekende CoBes-subsidies in 2019

•	Onderzoeksproject A Gut Feeling: How Your Brain (And Your Guts) Defines
Your Choices

• HersenStrijd Fonds
FASoS: Faculty of Arts and Social Sciences

• Limburgs Fonds voor Revalidatie

• Analyse van fysica-data voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden

FHML: Faculty of Medicine and Life Sciences

• M4I Fonds

•	Alumniconferentie 10-jarig bestaan master Intellectual Property Law and

FPN: 		 Faculty of Psychology and Neuroscience

• Mark Post Research Fonds

FSE: 		 Faculty of Science and Engineering

• Queen of Hearts Fonds

• Boekensymposium rond Antonia Waltermann’s Reconstructing Sovereignty

LAW: 		 Faculty of Law

• Ans Samama Fonds

•	Case studie over investeren in duurzame ‘agoforestry’ voor

SBE: 		 School of Business and Economics

• SHE Fonds

•	Onderzoek naar hoe de spierfunctie en prestaties bij sporters te verbeteren
door de samenstelling van de darmmicrobiota te optimaliseren via
voedingsinterventie

Knowledge Management

•	Onderzoeksproject over de internationalisering van middelgrote en kleine
bedrijven in Limburg en Drenthe
• Ontwikkeling nieuwe radioligand als biomarker voor chronische epilepsie

pensioenfondsen
• Conferentie Agency Theory in the 21th Century

• Ontwikkeling van de STEM Educational Gaming Application

• Conferentie Game Theory, Social Choice and Application

• Ontwikkeling van wetenschapsspeelgoed Flui.Go

Mens & Maatschappij

• Conferentie Global Taks Policy

• Organisatie PAS-Festival

Algemene ondersteuning wetenschap

• Geert Hofstede Fonds

• Conferentie Image-Guided Precision Radiotherapy for Small Animals

•	Scholing- en netwerkbijeenkomst/conferentie voor promovendi binnen de

• A-KO Fonds

• Health in Slums Fonds

• Conferentie Maastricht Centre for Citizenship, Migration and Development

• Alumni Fonds

• Mens Dier Duurzaamheid Fonds

• Conferentie Novel Psychoactive Substances VI

• Hoogleraren Fonds

• Peter Thijssen Fonds

• Conferentie Real-time Functional Neuroimaging and Neurofeedback

• Knowledge Transfer Fonds

• Peter Elverding Chair Fonds

•	Conferentie Strengthening Fair Criminal Proceedings in the European

• Van De Laar Fonds
Overzicht Fondsen op Naam en leerstoelen in 2019

Union: the Limits of Legal Regulation

• MPCER
• SWUM Fonds

Mensenrechten/Rechten van het kind

• UCM Fonds

• Children’s Rights Research Fonds

• Wagenaar Fonds

• Theo van Boven Fonds

•	Conferentie Sustainable Buildings 2.0: Healthy Buildings and Human

onderwijswetenschappen
•	Seminar over de verschillen en overeenkomsten tussen Female Genital
Mutilation en Labia Correction Surgery
• Symposium eetstoornis ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder)
• Symposium Immunometabolism
• Symposium Law and Language
• Symposium Lifestyle, Metabolism and CVD Risk

Performance
• Conferentie The Regulation of a Decentralized Internet

• Symposium Maastricht Behavorial Economic Policy

• Conferentie van Memory Studies Association

• Symposium NextGenChemNL 2019

Studenten

Vrouw en wetenschap

• Congres The Future of Judicial Review

• Symposium Young AGErs

• Jassim Aba Al-Khail Fonds

• Aspasia FPN Fonds

•	Course Artificial Intelligence for ImagingRadiomics, Deep Learning,

•	Workshop Considering the Legal Framework For Regulating the Actions

• Student Housing Fonds

• Elinor Ostrom Fonds

Synthetic Data and Distributed Learning
•	Deelname Maastricht Science Programme aan de competitie International

Gezondheid

Academisch Erfgoed

• Anoniem Fonds op Naam rond Anorexia Nervosa

• Academisch Erfgoed Fonds

• Evenement voor de start van de nieuwe bachelor Digital Society
•	Expertmeeting Minimising the Impact of Aviation Emissions: What Way

• Brains Unlimited Pioneer Fund
• Excalibur Fonds

Leerstoelen

• GRESB Fonds

• Leerstoelen Peter Elverding

• Health Food Innovation and Knowledge Transfer Fonds

• Leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid

Voorwoord
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• Armed Groups Operating in the Areas Not Controlled By States
•	Workshop Developing the Historical Narrative on Dams and Development,
By Taking a Global History Perspective
• Workshop Digitalisation, Ethics and EU Fundamental Rights
• Workshop Governing by Experiment

Forward?
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of Non-State

• Meta-studie Designing and Implementing Skills Curricula

•	Workshop Judicial and Extra-Judicial Challenges in the EU Multi- and CrossLevel Administrative Framework
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• Workshop Older Workers’ Skills and Labour Market Behaviour

• Klingenstijn, M. (Universiteitsfonds Limburg/SWOL, secretaris)		

•	Workshop over de resultaten/implicaties een enquête onder

• Kremers, S. (FHML)

politieonderzoekers in 6 Europese landen over verhoren
•	Workshop Recent Evolutions in the Economic and Monetary Union and
the European Banking Union
• Workshop Reforms of the EU Risk Assessment

• Mierlo, van J. (SBE)

•	Bovens, T., Drs. (voorzitter, Commissaris van de Koning in de Provincie

Dit is een uitgave van Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL.

• Sorger, B. (FPN)

• Joosten, E., Drs. (CEO Arion International, alumnus FHML)

Tekst		

Milou Schreuders, Bouwien Janssen

• Stephenson, P. (FASoS)

•	Niessen, N., Mw. Mr. (secretaris, partner Boels Zanders Advocaten,

Ontwerp

Canon The Creative Hub UM-200021

Fotografie	Arion, ASHER Rare Books, Foodcoop Maastricht, Universiteit

alumna LAW)
•	Paul, M., Prof. Dr. (vicevoorzitter, voorzitter College van Bestuur Universiteit

Overzicht leden commissie CooSa in 2019

Maastricht)

Overzicht toegekende CooSa-subsidies in 2019
• Booij, D. (Universiteitsfonds Limburg/SWOL, secretaris)
spierdystrofieën in het algemeen en MDC1A in het bijzonder

Colofon

Limburg)

• Offerein, F. (FSE)

• Workshop The Politicisation of Permanent Crisis in Europe

•	Conferentie over het natuurlijk beloop en de behandeling van congenitale

Overzicht leden Dagelijks Bestuur Universiteitsfonds Limburg/SWOL in 2019

•	Pluymakers, RA., Drs. (penningmeester, regional managing partner Ernst
& Young)

• Breuls, P. (UM Studenten Service Centrum)
• Eerland, N. (International Students)

Overzicht leden Algemeen Bestuur Universiteitsfonds Limburg/SWOL in 2019

• EU-conferentie Studentenforum Maastricht

• Janssen-Kuijpers, B. (Universiteitsfonds Limburg/SWOL, voorzitter)

• Evenement Maastricht is Yours

• Lemmens, J. (Maastrichtse Kamer van Verenigingen)

• Filmfestival in Lumière Cinema Maastricht

• Vaessen, T. (Universiteitsraad)

• Bauer, R., Prof. Dr. (professor Institutional Investors, SBE, alumnus SBE)

• Hackaton WiDS-Datathon

• Verbeeten, M. (Sportraad MUSST)

• Galama, A., Mw. (public affairs manager WWF Netherlands, alumna FASoS)

• Lustrumreis Universiteitskoor Maastricht

• Vloet, I. (Onafhankelijk Maastricht)

•	Jong, de, M., Drs. (oprichter en managing partner Monitor Capital Partners,

• Meet Maastricht Festival

• Voesten, L. (Culturele studentenverengingen Maastricht)

alumnus SBE)
• Klerken, J., Dhr. (directeur Scelta Mushrooms B.V.)

• RSM Saurus International Regatta (internationale competitieroeiwedstrijd)
• Student Idea Competition

Overzicht medewerkers afdeling Development & Alumni Relations in 2019

• Neggers, J-W., Mr. (directeur JWN Finance B.V., alumnus LAW)
• Penn-te Strake, A., Mw. Mr. (burgemeester van Maastricht)

• Studentenwedstrijd Battle of the Studies
• UM-brede carrière-evenementenavond voor studenten

• Booij, D. (medewerker fondsenwerving)

• Schok, T., Dhr. (chirurg in opleiding MUMC+, alumnus FHML)

• Veritas-café Maastricht

• Evers, C. (office manager)

• Schreinemacher, M., Dr. (managing director krijtgroeve Kreco,

• Wielerwedstrijd studie-studentenvereniging MSMWV Dutch Mountains

• Janssen-Kuijpers, B. (directeur)

alumnus FHML)
•	Vries, de, N., Prof. Dr. (professor Health Education and Promotion, MUMC+,

• Klingenstijn, M. (office & event manager)
Overzicht leden commissie CoBes in 2019

vicedecaan FHML)

• Pirovano, B. (alumni officer)
• Schreuders, M. (communications officer)

• Bruijn, de, B. (FASoS)

• Sleijpen, R. (financial consultant)

• Engeland, van, M. (FHML)

• Snippe, M. (data-analyst)

• Flinterman, C. (LAW)

• Vanderbroeck, G. (senior adviseur fondsenwerving)

• Janssen-Kuijpers, B. (Universiteitsfonds Limburg/SWOL, voorzitter)

• Villerius, D. (alumni officer)

• Kar, van de, A. (Alumna)
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