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VOORWOORD
Een tevreden terugblik 

Ook in 2021 hield de Covid-19 pandemie ons nog steeds in haar greep. Vol energie 

gingen we begin 2021 aan de slag met het organiseren van diverse events voor 

donateurs en ambassadeurs van het Fonds. Het University Dinner, ons prachtige 

netwerkevent voor het regionale corporate bedrijfsleven, zou dit jaar zoals 

gewoonlijk weer plaatsvinden in het Provinciehuis. Daarnaast keken we uit naar 

onze ‘UM Star Lectures’; het alom bekende event, waarbij onze UM-professoren 

in 14 internationale steden gelijktijdig lezingen verzorgen voor onze alumni. Maar 

voor het tweede jaar op rij, gingen deze events niet door. De teleurstelling was 

groot. Echter in deze onzekere tijden leren we de creatieve kracht van ons team 

des te beter kennen. Daar waar persoonlijke ontmoetingen altijd de boventoon 

voerden, werden in korte tijd nieuwe concepten bedacht om talentvolle 

wetenschappers te ontmoeten en maatschappelijk relevant onderzoek exposure 

te geven. Zo werd onder meer de ‘UM Star Show’ georganiseerd: een hybride 

‘talkshow’ waarin vijf professoren, vanuit verschillende expertisegebieden, hun 

licht lieten schijnen op de toekomst van de mensheid. Een groot aantal alumni, 

ambassadeurs en donateurs keken van over heel de wereld mee.

Verder organiseerden we kleinschalige donateursevents op locatie of online, 

zoals het zeer inspirerende en tegelijkertijd ontroerende media-event rondom 

voormalig wielrenner Stig Broeckx en het HersenStrijd Fonds. Stig veroverde met 

zijn campagne vele harten en hij liet ons – vooral in coronatijd – zien, wat in ons 

leven het allerbelangrijkste is, namelijk een goede gezondheid, een flinke portie 

doorzettingsvermogen en het belang van échte vriendschappen.

Ook bleven we actief in contact met ondernemers in de regio, wetenschappers 

van UM en alumni, die de Universiteit Maastricht, het Fonds en haar ambities 

een warm hart toedragen. Met onze Jaarfondscampagne wisten we voor 

het derde jaar op rij een groot aantal donateurs voor ons te winnen. We 

slaagden er zelfs in om de opbrengsten te verdriedubbelen ten opzichte van 

2019. Enkele Crowdfundingcampagnes sprongen opvallend in het oog. Zo 

was er veel aandacht voor het reeds 

eerdergenoemde HersenStrijd Fonds, 

voor de campagne ‘Help mensen 

in armoede in Maastricht’ en voor 

het project ‘Samen voor waardige 

zorg zonder angst’. Dit laatste 

project beoogt een mensgerichte en 

innovatieve behandelmethode voor 

PTSS bij ouderen met dementie te 

implementeren, die breed toegepast 

kan worden in regionale en landelijke 

zorgcentra.

Net als vorig jaar, werkten we achter de schermen gestaag door aan het 

professionaliseren van onze interne organisatie. In het laatste kwartaal leidde dit 

tot de aankoop van een nieuwe donatie-/CRM-module, welke in de loop van 2022 

geïmplementeerd zal worden. Deze nieuwe module zal de komende jaren zorgen 

voor meer efficiency in onze administratie en boekhouding. Hierdoor ontstaat de 

komende jaren hopelijk (nog) meer tijd en ruimte voor de vaak hartverwarmende 

en waardevolle interactie tussen talentvolle wetenschappers en onze samenleving. 

Ik wil 2021 positief afsluiten met een hartelijk ‘woord van dank’ aan alle collega’s, 

ambassadeurs, alumni, donateurs en onderzoekers die zich, ondanks het gemis 

aan persoonlijke ontmoetingen, toch steeds opnieuw willen inzetten voor de 

belangen van onderwijs en onderzoek. Dit geeft voldoende energie en inspiratie 

om ook het komende jaar weer met veel vertrouwen aan de slag te gaan!

Bouwien Janssen

Directeur Universiteitsfonds Limburg | SWOL |
Directeur Development & Alumni Relations
Universiteit Maastricht 
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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
Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL is de externe steunstichting van 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 verlenen we onder 

andere subsidies voor (wetenschappelijk) personeel en studenten en werven en 

beheren we fondsen ten behoeve van wetenschappelijke en maatschappelijke 

projecten van de UM. Ons crowdfundingplatform – www.umcrowd.nl – is 

daarbij een belangrijk hulpmiddel. Om onderzoek en onderwijs aan de UM 

te bevorderen, is het Fonds vooral afhankelijk van donaties van derden, zoals 

particulieren (bijvoorbeeld alumni), stichtingen en bedrijven. Wij danken 

daarom onze donateurs, contribuanten en sympathisanten voor hun grote 

betrokkenheid en loyaliteit.

2. De organisatie
Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL is onderdeel van de afdeling 

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

Bouwien Janssen, vervult tevens de statutaire rol van directeur van het Fonds. 

Zo kunnen de activiteiten binnen het Fonds zo veel mogelijk afgestemd 

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

Development & Alumni Relations bestaat uit elf medewerkers die deels 

parttime en deels fulltime inzetbaar zijn. Daarnaast verrichten student-

assistenten ondersteunende werkzaamheden. 

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

3. Het bestuur
Het Fonds kent een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. In het verslagjaar 

hebben het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur respectievelijk 2 en 3 

keer vergaderd. 

Vanuit bestuurlijk oogpunt was 2021 voor het Fonds een bijzonder jaar, waarin 

maar liefst 2 belangrijke bestuursfuncties werden gewijzigd; in het vierde 

kwartaal kregen we namelijk te maken met een nieuwe voorzitter én een 

nieuwe vicevoorzitter.

Op 7 oktober 2021 namen we afscheid van Martin Paul als voorzitter van 

het College van Bestuur van de UM én daarmee ook als vicevoorzitter van 

het Universiteitsfonds/SWOL en verwelkomden we Rianne Letschert als 
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diens opvolger. Martin Paul zijn we 

zeer dankbaar voor zijn inzet in de 

afgelopen tien jaar. Daarnaast zijn we 

erg blij met zijn financiële bijdrage aan 

het Hooglerarenfonds, welke we als 

afscheidsgeschenk mochten ontvangen. 

En even later mochten we Emile Roemer, 

als nieuwe voorzitter van het Fonds 

verwelkomen. Emile Roemer werd 

immers per 1 december 2021 benoemd tot 

commissaris van de Koning in de provincie 

Limburg, als opvolger van Theo Bovens. 

Ook Theo Bovens bedanken we hartelijk 

voor zijn inspanningen als voorzitter; een 

rol die hij de afgelopen jaren met verve 

heeft vervuld.  Voor een overzicht van alle 

bestuursleden verwijzen wij graag naar 

de bijlagen.

Gevolgen (Europese) wet- en regelgeving

Onze statuten en registraties bij de Kamer van Koophandel zijn in lijn 

gebracht met vigerende (Europese) wet- en regelgeving. Zo zijn in 2021 

onder andere alle bestuurders van het Fonds voortaan als (pseudo-) ubo’s 

bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. En is in het laatste kwartaal 

een proces gestart om de statuten aan te passen aan de nieuwe regels, 

voortvloeiend uit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Wbtr) die per 1 

juli 2021 is ingegaan. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voorkomen van 

belangenverstrengeling, wanneer bestuurders besluiten moeten nemen.

Voor een overzicht van alle bestuursleden verwijzen wij graag  

naar de bijlagen. 

Vicevoorzitter 
Rianne Letschert 

Voorzitter
Emile Roemer
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Annemieke Klijn. Hierin schrijft zij over de belangrijke rol van het Fonds bij de 

oprichting van de Rijksuniversiteit Limburg (nu Universiteit Maastricht). Haar 

verslag is opgebouwd uit zes korte hoofstukken.

De Universiteitsfondsen in Nederland zijn voornemens in het eerste kwartaal van 

2022 een gezamenlijke landelijke campagne te starten. Hiermee willen de fondsen 

de aandacht vestigen op de mogelijkheden om te doneren aan onderzoek en 

wetenschap via Universiteitsfondsen. En de wetenschap als goed doel nog sterker 

voor het voetlicht brengen. 

HET BELEID IN 2021

Dit hoofdstuk bespreekt de 

hoofdlijnen van het beleid dat het 

Universiteitsfonds/SWOL heeft 

gevoerd in 2021. We verdelen dit 

beleid in vijf categorieën, die we elk 

toelichten in een apart deelhoofdstuk:

1. Profileren en relaties beheren

2. Fondsen werven

3.  Toekennen subsidies, beurzen en 

prijzen

4.  Schenkingen veilig en duurzaam 

beheren

5.  Alumni van de Universiteit 

Maastricht betrekken bij het Fonds

1.    Profileren en relaties beheren
UM heeft een onverminderd belangrijke rol als verbinder, zowel binnen als 

buiten de muren van de campus. Om hierin gezien en erkend te worden heeft 

het Universiteitsfonds Limburg/SWOL ook in 2021 de nodige activiteiten 

opgezet en uitgevoerd. 

Netwerken en relatiebeheer

Net als in 2020 tekende het jaar 2021 zich voor een groot deel af door de 

coronapandemie. Het werd wederom geen jaar voor het onderhouden van veel 

‘face to face’ contacten. Vanzelfsprekend werd in mogelijkheden gedacht en zo 

zijn er onder meer een aantal online sessies georganiseerd om het gesprek aan te 

gaan met relaties, donateurs en (potentiële) samenwerkingspartners. We blijven 

er doorlopend naar streven om zichtbaar te zijn én te blijven. Gelukkig waren er 

ook enkele live activiteiten om te netwerken en onze relaties te ontmoeten. 

Zo organiseerden we een mooie kick-off voor de crowdfundingcampagne van 

Stig Broeckx in het Shimano Experience Centre in Valkenburg. Stig was een 

talentvol wielrenner, die op 26-jarige leeftijd hevig ten val kwam in de Ronde 

van België. Hij liep daarbij ernstig hersenletsel op en raakte in coma. Zijn artsen 

hielden het niet voor mogelijk, maar: Stig ontwaakte! Met zijn onuitputtelijke 

enthousiasme en doorzettingsvermogen is hij een inspiratiebron voor velen. 

Tijdens deze campagne hebben Stig en zijn team zich buitengewoon succesvol 

ingezet voor het HersenStrijd Fonds. In totaal werd maar liefst zo’n €30.000,- 

opgehaald, zodat een nieuwe bewakingsmonitor voor de hersenen kan worden 

aangeschaft ten behoeve van het MUMC+ in Maastricht.

Ook voerden we het afgelopen jaar gesprekken met eigenaren van Fondsen 

op Naam om hen bij te praten over actuele ontwikkelingen en om onderlinge 

verwachtingen en ambities af te stemmen. Deze gesprekken werden aangevuld 

met diverse online en persoonlijke ontmoetingen met regionale ondernemers. 

Daarnaast maakten we kennis met de nieuwe professoren binnen UM en 

vertelden hen over de mogelijkheden van ons Fonds. In het laatste kwartaal van 

2021 ging onze aandacht onder meer uit naar diverse particuliere relaties. Het ging 

daarbij vooral om alumni, die de Universiteit Maastricht een warm hart toedragen.

Maastricht University Dinner 

Helaas konden we ook dit jaar weer geen ‘live’ Maastricht University Dinner 

organiseren, maar presenteerden we eind maart als alternatief een gloednieuw 

evenement: de UM Star Show. Een interactieve talkshow, waarin UM-hoogleraren 

en onderzoekers met elkaar in dialoog traden over een belangrijk thema: de 

toekomst van de mensheid. Alumni, medewerkers, studenten en andere gasten 

waren daarbij van harte welkom. Sprekers waren onder anderen; Martin Paul, 

Mark Post, Rogier Veltrop, Lisa Brüggen, Katleen Gabriels en David Townend. 

Tijdens de ‘piek’ van dit event waren er maar liefst 700 online deelnemers. 

Deelname jury’s/congressen/prijsuitreikingen e.d.

Onze directeur Bouwien Janssen heeft als jurylid opgetreden voor de ‘Caphri 

Societal Reward’. De sociaal academische werkplaats voor ouderen heeft de prijs 

gewonnen. Hun onderzoek heeft er in 2021 toe geleid dat de verpleeghuizen 

tijdens corona weer heropend werden. De jury achtte het dan ook van groot 

belang, dit impactvolle onderzoek te belonen en financieel te steunen. ‘ Het 

onderzoek was uitermate gedegen, gaf betekenisvolle inzichten, wist de 

media en beleidsmakers breed te bereiken en heeft daarmee bijgedragen aan 

zorggerelateerde beleidsvraagstukken én beslissingen in samenspraak met hen 

die het aan ging; de ouderen.’ 

Communicatie

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL heeft gedurende het hele jaar diverse 

communicatiekanalen ingezet; zoals haar website (www.ufl-swol.nl), het 

crowdfundingplatform (www.umcrowd.nl), social media, intranet, foldermateriaal 

en de vernieuwde nieuwsbrieven. Zo zetten we het Fonds keer op keer op de kaart 

en brengen het opnieuw onder de aandacht. Een waardevolle toevoeging aan 

onze website is het verslag ‘Ontdek onze geschiedenis!’ van Universitair docent 
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worden toegevoegd aan bestaande Fondsen op Naam. Dit was o.a. het geval 

bij de campagnes ‘door de Hel’, ‘Queen of Hearts’ en ‘Help mensen in armoede’. 

De onderwerpen van de campagnes:

•  Help mensen in armoede in Maastricht!

•  Steun deze loeigoede oplossing tegen klimaatverandering!

• Queen of hearts

•  Stig Broeckx: door de ‘Hel’ tegen hersenletsel

•  Samen voor waardige zorg zonder angst!

•  Jaarfondscampagne | Geef voor… een gezonde stad

•  Jaarfondscampagne | Geef voor… gelijke kansen voor studenten

•  Jaarfondscampagne | Geef voor… een beter leven voor diabetespatiënten

•  Jaarfondscampagne | Geef voor… talentvolle wetenschappers

.

Jaarfondscampagne

Bent u er Voor Elkaar? Met deze vraag trapten we eind 2021 onze jaarlijkse 

wervingscampagne af. Donateurs uit de UM-community, waarbij we ons vooral 

richten op (een deel van) onze alumni, werden gevraagd om een financiële 

bijdrage voor vier bijzondere, maatschappelijke projecten:

Geef voor…een gezonde stad

Door verstedelijking en klimaatverandering kampen we met meer 

luchtvervuiling en hittegolven. Onderzoeker Bram Oosterbroek wil op zoek naar 

de ongezonde plekken in Maastricht. Hij heeft een nieuwe ‘meetfiets’ nodig om 

zijn metingen uit te voeren. Zo wil hij adviseren over stadsontwikkeling om te 

zorgen voor een duurzame stad.

Geef voor…gelijke kansen voor studenten

Studeren is niet voor iedereen weggelegd. En kansenongelijkheid neemt steeds 

meer toe. Zo ook voor ‘first generation students’. Onderzoek toont aan dat zij 

vaak niet kunnen studeren door diverse sociale en financiële barrières. Voor deze 

groep wil het Fonds studiebeurzen beschikbaar stellen.

Geef voor…een beter leven voor diabetespatiënten

In Nederland hebben 100.000 mensen diabetes type 1. Dit is levensbedreigend. 

Patiënten moeten continu zelf insuline spuiten of een pompje dragen. Dit is 

intensief, stressvol en pijnlijk. Een oplossing: implantaten. Om dit implantaat 

verder te ontwikkelen, is geld hard nodig.

Geef voor…talentvolle wetenschappers

Ambitieuze academici willen met hun expertise fundamenteel en toegepast 

onderzoek uitvoeren. Dit draagt bij aan de grote maatschappelijke issues 

in de wereld. Als Fonds willen we subsidies geven aan talentvolle ( jonge) 

wetenschappers, die innovatief en maatschappelijk onderzoek ontwikkelen.

Bedrijvenpropositie

In 2021 heeft het Universiteitsfonds Limburg/SWOL diverse regionale 

bedrijven benaderd met het oog op het sluiten van partnerships. Na diverse 

persoonlijke gesprekken met ondernemers, is besloten om de zogenoemde 

bedrijvenpropositie te evalueren en te herijken ten behoeve van de activiteiten in 

2022. In de vernieuwde propositie zal meer focus uitgaan naar Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen en het behoud van talent voor de regio.

Fondsen op Naam en leerstoelen

Dankzij een wervingscampagne in het voorjaar van 2021 is er een bedrag van 

€ 15.680,- toegevoegd aan het Hooglerarenfonds. Later volgde ook nog een 

bijdrage vanuit het afscheid van Martin Paul, waardoor in totaal  € 19.000,- 

aan dit Fonds kon worden toegevoegd.

Het Excalibur Fonds ontving een bijdrage van Stichting Diabetes Onderzoek 

Nederland (DON) inzake het onderzoeksproject ‘Beta cell replacement devices – 

the next generation’ van dr. Aart van Apeldoorn.

Het Healing Heart Fonds betreft een nieuw Fonds op Naam ten behoeve van 

cardiovasculair onderzoek binnen de afdeling biochemie van de onderzoeksgroep 

CARIM. Dit Fonds op Naam werd ingericht in vervolg op de succesvolle 

crowdfundingcampagne van Rogier Veltrop, welke in 2020 werd gevoerd rondom 

innovatief stamcelonderzoek. Dit Fonds op Naam ontving € 66.951,- in 2021. 

Het Age@Minds Fonds ontving als nieuw Fonds op Naam €126.438,- aan donaties. 

Het Age@Minds Fonds van dr. Sjacko Sobczak heeft als doel om de zorg voor 

ouderen met psychische aandoeningen te verbeteren tot in de laatste levensfase. 

Donateur aan het woord

‘ Het is fantastisch dat de UM bijdraagt 
aan meer onderzoek naar het HELLP-
syndroom en pre-eclampsie, maar ook 
aan de brede maatschappelijke impact 
van zwangerschapscomplicaties. Het 
is een pittig en eenzaam bestaan. 
Zelf ben ik actief betrokken bij de 
activiteiten van het Queen of Hearts 
Fonds, dat enorm bevlogen bezig is met 
het behalen van deze doelen.’

Kiki van Eijk | Actieve donateur, 
ervaringsdeskundige en moeder

2.  Fondsen werven
Afgelopen jaar hebben 2.040 donateurs (particulier/zakelijk) in totaal  

€ 1.038.038,- geschonken aan ons Fonds, daarmee hebben we ook dit 

jaar weer een lichte stijging kunnen realiseren in vergelijking met het 

voorgaande jaar. Er zijn diverse activiteiten ingezet rondom fondsenwerving, 

deze lichten wij onderstaand graag toe.

Crowdfunding 

In 2019 was de lancering van het crowdfundingplatform UM Crowd 

en gingen we succesvol van start. In de jaren 2020 en 2021 hebben we 

deze positieve flow vast kunnen houden. In 2021 organiseerden we maar 

liefst 9 Crowdfundingcampagnes, waaronder de 4 projecten van de 

Jaarfondscampagne. In totaal hebben 2.002 (particulier/zakelijk) samen 

€ 266.674,- geschonken aan deze Crowdfundingcampagnes. En daarmee 

komt ook in 2021 weer het merendeel van het aantal donaties binnen via ons 

crowdfundingplatform. Wanneer we echter kijken naar opbrengsten, dan 

leveren de Fondsen op Naam nog steeds de grootste financiële bijdrage.

Succesvolle Crowdfundingcampagnes leiden vaak tot het inrichten van een 

nieuw Fonds op Naam. Zo is er in 2021 een nieuw Fonds op Naam ‘Age@Minds’ 

ingericht in vervolg op de campagne ‘ Samen voor waardige zorg zonder 

angst!’. Ook komt het voor dat opbrengsten van Crowdfundingcampagnes 
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Daarbij is o.a. de herkenning en beïnvloeding van factoren, die tijdens de 

levensloop van invloed zijn geweest, van belang.

Het Atoms2Anatomy Fund werd ook in 2021 opgericht. Dit Fonds op Naam 

ondersteunt de ontwikkeling en toepassing van ‘imaging mass spectrometry 

techniques’, uitgevoerd door de onderzoeksgroep van dr. Sebastiaan Van Nuffel, 

Assistant Professor bij de Faculty of Science and Engineering. In het eerste 

kwartaal van 2022 is hiervoor een grote particuliere donatie uit de Verenigde 

Staten ontvangen.

Het Hemker Fonds werd opgeheven, aangezien dit onderzoek naar Hemostase 

& Trombose door de betreffende onderzoeksgroep van CARIM is afgerond. Voor 

een compleet overzicht van de Fondsen op Naam en leerstoelen, verwijzen wij 

graag naar de bijlagen. 

Donateur aan het woord:

‘‘De crowdfundingcampagne om armoede in Maastricht tegen te gaan, 
sloot perfect aan bij onze maatschappelijke doelstellingen. Met daarbij de 
ervaringsdeskundigheid en passie van studente Kim Thieme vonden we dit een 
uniek initiatief om te steunen. En mooi dat wij als stichting betrokken blijven bij 
de verdere uitvoering van het project.’

Stichting Cura 1 | Wim Geven en Yvo Baeten
bestuurders 
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Hieronder worden twee Crowdfundingcampagnes uitgelicht 

Samen voor waardige zorg zonder angst 

Naarmate mensen ouder worden, komen nare herinneringen en heftige 

gebeurtenissen (trauma) vaker terug naar boven. In het bijzonder bij mensen met 

dementie. Men is vaak niet meer goed in staat om zich goed uit te drukken en 

gevoelens te delen. Er is sprake van Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS). Dit 

maakt dat geliefden en zorgmedewerkers ook niet goed weten hoe ze kunnen 

helpen. De ontwikkeling van een mensgerichte en innovatieve behandelmethode 

voor PTSS bij ouderen met dementie kan hierin verandering brengen.

Dr. Sjacko Sobczak is onderzoeker aan de Universiteit Maastricht en 

ouderenpsychiater bij Mondriaan. Zij weet dat psychische aandoeningen zich 

bij ouderen anders kunnen presenteren, bijvoorbeeld zoals PTSS bij mensen met 

dementie.

De komende jaren houdt dit onderzoek zich vooral bezig met vragen als: hoe 

hebben heftige levensgebeurtenissen invloed op het gedrag van mensen met 

dementie? Welke behandelingen helpen bij PTSS? Welke dilemma’s spelen er 

in de zorg? Uiteindelijk beoogt dit project een mensgerichte en innovatieve 

behandelmethode voor PTSS bij ouderen met dementie te implementeren, die 

breed wordt toepast in regionale en landelijke zorgcentra.

Er zijn in 2021 weer een aantal studiebeurzen verstrekt met dank aan onze 

trouwe beursverstrekkers, zijnde het samenwerkingsverband Regio-Noord 

Limburg (2 nieuwe studiebeurzen, 1 lopende beurs), het Jo Ritzen Fonds 

(1 nieuwe studiebeurs, 2 lopende beurzen), de Stichting Jan de Limpens (1 

nieuwe studiebeurs, 1 lopende studiebeurs) en de Stichting Kanunnik Salden/

Nieuwenhof (2 lopende beurzen). Tevens is er dit jaar een beurs toegekend 

vanuit ons Prof.dr. W.A. Wagenaar Fonds.

We zijn verheugd dat we in 2021 ook beurzen konden aanbieden 

namens CANDRIAM. De naam staat voor Conviction AND Responsibility 

In Asset Management en is een duurzame vermogensbeheerder en 

beleggingsonderneming. Vanuit hun maatschappelijke focus willen 

zij beurzen financieren voor jonge mensen voor wie studeren niet 

vanzelfsprekend is. Denk aan ‘pionierstudenten’, oftewel jongeren die 

als eerste in hun familie een academische opleiding willen volgen. 

Pionierstudenten van de School of Business and Economics zijn de 

voornaamste doelgroep van CANDRIAM.
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Help mensen in armoede in Maastricht

Velen van ons kunnen het zich maar moeilijk voorstellen maar er zijn maar 

weinig plaatsen in Nederland waar zoveel mensen in armoede leven als in 

Maastricht. Duizenden inwoners komen maar niet of nauwelijks rond. Ook 

studenten horen bij deze groep en hebben steeds vaker geldzorgen, landelijk is 

dit zelfs 1 op 3.

Kim Thieme studeert aan de UM en kan hierover meepraten. Ze groeide op in 

een kwetsbare wijk in Maastricht en kreeg als jonge moeder te maken met 

schulden, depressie en sociale isolatie. Dankzij haar enorme wilskracht gaat 

het inmiddels beter met haar. Zo studeert ze als eerste in haar familie aan de 

universiteit. Om haar heen ziet Kim nog steeds veel gezinnen in schrijnende 

situaties. Kim is vastbesloten om daar iets aan te doen.

Met het studenteninitiatief SLIM biedt zij een laagdrempelig studieloket en 

informatiepunt voor mensen in armoede in Maastricht. De ultieme wens is een 

fysieke locatie voor SLIM in de wijken Pottenberg en Mariaberg. Hier vinden 

mensen een luisterend oor, begeleiding en sociale activiteiten, waardoor ze hun 

leven écht weer op de rit krijgen.  

Uitgelichte beurs 2: Prof. dr. Jo Ritzen heeft de door hem ingestelde Jo Ritzen 
studiebeurs aan Thaïs Gautry uitgereikt. Zo kan zij studeren aan de UM. Het 
geld voor deze beurs is door alumni, medewerkers van de universiteit en andere 
sponsoren bijeengebracht tijdens de Jaarfondscampagne van vorig jaar. Veel 
UM-medewerkers doneerden ook hun kerstcadeau aan dit goede doel.

Thaïs wilde reeds van jongs af aan Rechten studeren en is begonnen met de 
studie European Law in Maastricht. Ze woont met haar ouders in Straatsburg, 
haar roots liggen in Niger. Thaïs: ‘‘Ik ben ongelooflijk dankbaar voor deze beurs. Ik 
ben me ervan bewust dat dit voor mij een mooie kans is. Door te slagen in mijn 
studie, en uiteindelijk een baan te krijgen in het juridische veld, hoop ik dat ik in 
staat zal zijn om te vechten voor de rechten van anderen en een stem te geven 
aan de stemlozen.’

3.  Toekennen subsidies, beurzen en prijzen 
Ook dit jaar werden vanuit het Universiteitsfonds Limburg/SWOL diverse 

subsidies en beurzen verstrekt en prijzen uitgereikt. De behandeling 

en toekenning van een belangrijk deel van deze subsidies is door het 

fondsbestuur opgedragen aan de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen 

(CoBes) en de Commissie Ondersteuning Studenten Activiteiten (CooSa). Voor 

de samenstelling van deze commissies verwijzen we graag naar de bijlagen. 

We delen onderstaand een overzicht van de toekenningen in 2021. 

Toekenningen vanuit de commissie van Wetenschappelijke Bestedingen (CoBes)

Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd m.b.t. de aanvragen voor de Commissie 

Wetenschappelijke Bestedingen (CoBes). Zo zijn er nieuwe formulieren ter 

verduidelijking van de aanvragen, zijn de aanvraagrondes terug gebracht van 

4 naar 3, alsook een opsplitsing van het totaalbudget naar deelbudgetten 

voor respectievelijk Wetenschappelijke Projecten, Events en voor passende 

Crowdfundingcampagnes. In dat laatste geval is het budget feitelijk bedoeld 

als eerste bijdrage – en dus vliegwiel – voor de betreffende campagne. 

Er zijn in totaal 43 aanvragen ingediend. Van deze 43 aanvragen zijn er 

40 (deels) toegekend voor een totaalbedrag van € 147.158,-. Het betreft 

een bedrag van € 107.656,- voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, 

een bedrag van € 28.002,- voor events en een bedrag van € 11.500,- voor 

Crowdfundingcampagnes. Er zijn 3 aanvragen afgewezen omdat zij niet 

aan de criteria voldeden of omdat zij in vergelijking met andere voorstellen 

minder prioriteit hadden.

Toekenningen vanuit de Commissie Ondersteuning Studentactiviteiten (CooSa) 

Er zijn 14 aanvragen ingediend. Van deze 14 aanvragen zijn 10 projecten 

gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 8.582,50. Er zijn 3 aanvragen 

afgewezen, omdat zij niet aan de criteria voldeden. Een aanvraag van  

€ 938,64 is nog onderhanden.

Studiebeurzen 

We verstrekken bij het Universiteitsfonds Limburg/SWOL diverse 

studiebeurzen aan studenten van de UM. In dat kader werken we samen met 

een breed scala aan organisaties en particuliere weldoeners.

Uitgelichte beurs 1: Burgemeester Ryan Palmen van de Gemeente Horst aan de 
Maas reikte in 2021 namens de gemeenten uit de regio Noord-Limburg weer 2 
‘Regio Noord-Limburg studiebeurzen’ uit aan jeugdig talent, dit in het bijzijn van 
Bouwien Janssen (directeur UFL-SWOL) en Greetje Lep (strategisch adviseur/
projectleider Gemeente Horst aan de Maas). Dit alles onder het motto: Behoud 
talent voor de regio Noord-Limburg!

De studenten Gijs Huijbers en Sofie van Hoek, die respectievelijk de studies 
‘Global Supply Chain Management and Change’ en ‘Health Food Innovation 
Management’ volgen, zijn geboren en getogen in Noord-Limburg. Beiden 
hebben er veel vertrouwen in, dat ze na hun studie een woon- en werkplek 
zullen vinden in hun ‘ eigen’ regio. Tijdens een plezierig gesprek met de 
studenten benadrukte de heer Palmen de economische groeikansen voor de 
gezondste regio en de belangrijke rol, die voor beide studenten als toekomstige 
werknemers, ondernemers of innovators is weggelegd. 
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4. Schenkingen veilig en duurzaam beheren
In 2019 werd reeds de keuze gemaakt voor duurzaam (lichtgroen) 

vermogensbeheer. Dit betekent dat het Fonds alleen nog belegt in obligaties 

van Europese overheden en in aandelen van bedrijven, die zuinig omgaan 

met grondstoffen, minder vervuilen, werken aan innovatieve duurzame 

oplossingen en een rechtvaardig sociaal beleid hanteren. Sectoren als de 

tabaksindustrie, pornografie, bont en controversiële leersoorten, mijnbouw, 

controversiële energiewinning, gokken, productie van wapens en bedrijven die 

de VN Global Compact schenden, worden uitgesloten. 

Onze vermogensbeheerder Northern Trust is bovendien actief deelnemer en 

initiator binnen het Climate Action 100+ Initiatief; een door investeerders geleid 

met dergelijke impactvolle alumni blijft voor ons dan ook een belangrijk 

speerpunt.

Een gloednieuw evenement: de UM Star show!

Zoals al vermeld in hoofdstuk 1 van dit jaarverslag, hebben onze alumni en 

donateurs op 25 maart 2021 kunnen genieten van een interactieve online 

talkshow, waarin hoogleraren en onderzoekers van de UM in gesprek gingen 

over een belangrijk thema: de toekomst van de mensheid. Naast alumni, 

waren ook medewerkers, studenten en diverse andere gasten van harte 

welkom.

Landelijke awarenesscampagne

Alumni, maar ook het algemeen publiek en zelfs de studenten en medewerkers 

van universiteiten, hebben weinig weet van de noodzaak voor universiteiten 

om fondsen te werven voor wetenschappelijk onderzoek. Daarom hebben de 

universiteitsfondsen van de 14 grootste universiteiten van ons land de handen 

ineengeslagen. Samen roepen we mensen op om relevant onderzoek mogelijk 

te maken. Dit doen we door middel van een grootschalige mediacampagne, 

welke in het laatste kwartaal van 2021 is afgestemd en voorbereid met een 

gerenommeerd reclamebureau. In het eerste kwartaal van 2022 gaat de 

campagne daadwerkelijk van start.  

Aantal alumni Aantal alumni woonachtig in het buitenland

Aantal donateurs (inclusief UM-alumni)Aantal alumni met 
niet-Nederlandse  
achtergrond 

Aantal alumni-
evenementen

85.216 32.414

2.040 37.437

13  

In 2021...

Hoogwaardige inzichten voor een betere diagnose

Tot op heden vereist de definitieve diagnose van prostaatkanker, de ziekte 

van Alzheimer (AD) en vasculaire dementie (VaD) een histopathologische 

beoordeling, die wordt gedaan door het weefsel in flinterdunne coupes 

te snijden en het gebruik van klassieke microscopie. Helaas schaadt dit 

de 3D-weefselstructuur en geeft dit clinici en wetenschappers slechts 

beperkte 2D-informatie. Het wetenschappelijke project van dr. Anna Schueth 

heeft als doel het verkrijgen van hoogwaardige inzichten in kanker en 

neurodegeneratieve pathologie om miljoenen patiënten wereldwijd te helpen. 

Het project is gericht op nieuwe detectie- en visualisatiemethoden 

voor tumoren in biopsieën van prostaatkanker en op de belangrijkste 

kenmerken van AD en VaD in monsters van menselijke hersenen. Voor dit 

project zullen 3D-microscopiegegevens worden geproduceerd met een 

wereldwijd nieuw microscoopprototype, mede ontwikkeld en gebouwd 

door dr. Anna Schueth zelf in het UM-lab.

Een adviesgroep van ervaringsdeskundigen

Als onderzoekers praten we nu nog te veel óver en te weinig mét mensen met 

een lagere sociaaleconomische positie, aldus prof. dr. Gera Nagelhout. Daarom 

wilden we vanuit de vakgroep Gezondheidsbevordering een vaste adviesgroep 

oprichten, met daarin mensen die van weinig geld moeten rondkomen. Deze 

mensen zullen vanuit hun ervaringen adviseren over het onderzoek van onze 

vakgroep. Zo kunnen we uiteindelijk gerichtere gezondheidsprogramma’s 

ontwikkelen om het welzijn van deze kwetsbare groep te verbeteren. 

In september 2021 zijn we van start gegaan met het vinden van deelnemers 

voor de adviesgroep. Inmiddels is er een groep gevormd van 15 mensen en 

vinden er 2-maandelijks bijeenkomsten plaats. Er was een startfinanciering 

nodig om de adviesgroep te kunnen beginnen en het onderzoek naar 

de adviesgroep uit te voeren. Daarom is er in overleg met het Fonds een 

crowdfundingcampagne opgestart en is eveneens een aanvullende 

financiering gevraagd.

Hieronder kunt u meer lezen over twee wetenschappelijke onderzoeken, waaraan het Fonds heeft bijgedragen.

initiatief om ervoor te zorgen dat ‘s werelds grootste zakelijke uitstoters van 

broeikasgassen de nodige actie ondernemen tegen klimaatverandering. We zijn 

tot op heden zeer tevreden over de resultaten van onze beleggingsportefeuille. 

Er werd in 2021 een keurig nettoresultaat van 6,2% gerealiseerd. Het 

brutoresultaat bedroeg 6,55%.

In het afgelopen jaar hebben we met onze huisbankier veelvuldig 

gesproken over hoe we als relatief klein vermogensfonds met een (passieve) 

beleggingsportefeuille (nog) meer inzicht kunnen krijgen in - en grip kunnen 

krijgen op - de duurzaamheidscore van onze aandelenfondsen. Er is binnen 

het bestuur gekozen om ons in eerste instantie te richten op twee Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen te weten; ‘kwaliteit van onderwijs’ en ‘klimaat actie’. 

Deze doelen sluiten immers goed aan bij de strategische doelen van de UM.

Op basis van de beleggingsrapportages van onze huisbank, mogen we 

tevreden concluderen dat onze beleggingsportefeuille tot op heden 

volledig in lijn is met het Akkoord van Parijs voor wat betreft de maximaal 

toegestane CO2-uitstoot. Ook zien we dat de portefeuille overwegend 

positief scoort op de twee bovengenoemde Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 

Desalniettemin zullen wij in de loop van 2022 nader onderzoeken of we 

onze beleggingsportefeuille nog verder kunnen verduurzamen. Daarbij 

wordt overwogen om geleidelijk te bewegen van een lichtgroene duurzame 

portefeuille naar een donkergroene duurzame portefeuille.  

5.  Alumni van de Universiteit Maastricht betrekken bij het fonds
Net als vorig jaar hebben we weer vier mooie projecten door middel van 

onze Jaarfondscampagne onder de aandacht gebracht van onze alumni. 

De Jaarfondscampagne ‘Voor Elkaar’ werd in 2021 voor het derde jaar op 

rij in de huidige opzet uitgevoerd. Alumni raken daardoor vertrouwd met 

deze campagne en de traditie om financieel ‘terug te geven’ aan hun oude 

universiteit. Bovendien bleken diverse alumni bereid om persoonlijke 

gesprekken met ons aan te gaan om nadere samenwerkingsmogelijkheden 

te onderzoeken. Dit heeft vervolgens geleid tot (grote) donaties voor andere 

projecten. Zo ook van een alumni-donateur, die woonachtig is in de Verenigde 

Staten. Zijn donatie hebben we fiscaalvriendelijk mogen ontvangen met hulp 

van The Netherland-America Foundation (NAF). Met NAF zijn wij in 2021 een 

overeenkomst aangegaan.

Uit de gesprekken met onze donateurs leiden wij af dat zij nog steeds een 

warme band voelen met hun ‘Alma Mater’ en dat zij dankbaar zijn voor alles 

wat zij in Maastricht hebben mogen leren en ervaren. Dankzij hun studie in 

Maastricht, hebben ze immers een fantastische loopbaan kunnen opbouwen 

in Nederland of in het buitenland en leiden ze een gelukkig en welvarend 

leven. En in hun huidige levensfase, waarin ze zelf hun zaken goed op orde 

hebben, gunnen ze dat ook aan een ander. Ze zijn daarom graag bereid 

om middelen ter beschikking te stellen aan kwetsbare studenten of jonge 

talentvolle onderzoekers. Het uitbouwen en verdiepen van onze relaties 
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Balans per 31 december 2021 (na voorstel resultaatbestemming) 31 12 2021 31 12 2020

Actief in €
Vaste activa

Financiële vaste activa:

Effecten 8.387.558 7.457.146

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa:

Bijdragen 0 0

Overige vorderingen 78.642 8.875

Overlopende rente 29.787 30.355

108.429 39.230

Liquide middelen 1.507.690 1.829.727

10.003.677 9.326.103

31 12 2021 31 12 2020

Passief in €
Eigen vermogen

Algemene reserve 4.618.014 4.356.527

Bestemmingsreserve Brains Unlimited
Pioneer Fund 17.769 16.730

Bestemmingsfondsen op naam 4.082.546 3.614.652

8.718.329 7.987.909

Kortlopende schulden en overlopende passiva

UM Studiebeurzenfonds 36.751 85.400

Overige Fondsen 218.013 182.791

Toegekende nog te betalen bijdragen 930.270 977.068

Vooruitontvangen bedragen 75.000 75.000

Accountants- en administratiekosten 15.450 11.798

Overige 9.864 6.137

1.285.348 1.338.194

10.003.677 9.326.103

Voorwoord Over het Universiteitsfonds Limburg/SWOL Het beleid in 2021 Verkorte jaarrekening Vooruitblik Bijlagen
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Staat van baten en lasten over 2021 Realisatie 2021 € Begroting 2021 € Realisatie 2020 €

Ontvangen beurzen en fondsen 74.892 335.000 235.609

Toegekende beurzen en fondsen -39.668 -320.000 -144.108

Mutatie balansrekening -35.224 -15.000 -91.501

Resultaat beurzen en fondsen 0 0 0

Ontvangen fondsen op naam 938.248 750.000 703.475

Toekenningen uit de f.o.n. -646.014 -820.000 -831.739

Resultaat fondsen op naam 292.234 -70.000 -128.264

Opbrengst beleggingen, incl koersresultaat 611.247 200.000 279.115

Overige opbrengsten 24.530 72.000 70.243

Vrijval toekenningen uit verleden 30.109 7.500 38.590

Toegekende bedragen -172.077 -188.500 -217.762

Kosten -55.623 -69.000 -50.365

Resultaat overige activiteiten 438.186 22.000 119.821

     

Totaal exploitatieresultaat 730.420 -48.000 -8.443
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VOORUITBLIK
We verwachten dat de invloed en de impact van de pandemie in het eerste 

half jaar van 2022 nog voelbaar zal zijn. Nu de versoepelingen zijn ingevoerd 

kunnen we weer inzetten op meer fysieke ontmoetingen. 

We verwachten dat de pandemie ook nog enige impact zal hebben op 

onze activiteiten in het eerste halfjaar van 2022. Bij alle fysieke events, die 

georganiseerd mogen worden, houden we in ieder geval rekening met extra 

maatregelen. En waar nodig, gaan we op zoek naar alternatieve oplossingen. 

We laten ons niet uit het veld slaan. De belangen voor onderwijs en 

onderzoek zijn groot en dat – in combinatie met de steun van onze donateurs 

en ambassadeurs – maakt ons weerbaar en creatief.

In deze uitdagende tijden beseffen we nog meer dat we elkaar nodig 

hebben en dat we alleen samen verder komen. Dat heeft ertoe geleid dat 

alle Universiteitsfondsen in Nederland voor het eerst in de geschiedenis de 

handen in elkaar hebben geslagen om onderwijs en onderzoek als ‘goed doel’ 

bij de burgers onder de aandacht te brengen. Dit zal gebeuren door middel 

van een landelijke awarenesscampagne, welke in het eerste kwartaal gestart 

zal worden. De samenleving is zich nog onvoldoende bewust van het feit, 

dat innovatief onderzoek slechts ten dele door de overheid wordt bekostigd. 

Vele jonge talentvolle onderzoekers missen helaas de financiële middelen 

om hun baanbrekende onderzoek uit te voeren dan wel te voltooien. Hopelijk 

zorgt de gezamenlijke campagne straks voor een groter nationaal bewustzijn 

en wellicht mogen we ook nog enkele nieuwe donateurs en ambassadeurs 

verwelkomen.

Verder willen we in 2022 meer aandacht vragen voor geven of nalaten aan 

de UM onder het motto ‘Uw gift voor het leven’. Immers onze universiteit 

kan met dergelijke giften wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijk 

relevante projecten uitvoeren, die van groot belang zijn voor onze 

samenleving en latere generaties. Ook hier geldt, dat mensen zich nog 

onvoldoende bewust zijn van de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk – door 

middel van een testament – te schenken aan de UM en daardoor vandaag het 

verschil kunnen maken voor morgen.

De partnerships binnen het bedrijfsleven zullen we de komende periode 

‘in een nieuw jasje steken’. Uit gesprekken met diverse ondernemers is 

gebleken dat men vooral zoekt naar een goede invulling van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Daarnaast is er veel behoefte aan het behoud 

van kennis en talent voor de regio en het ‘branden’ van hun eigen bedrijf bij 

deze talenten. Overall is er veel interesse naar de mogelijkheden rond ICT- en 

datamanagement. Deze inzichten zullen we uiteraard meenemen in ons 

vernieuwde partnerprogramma voor bedrijven.

Zoals afgelopen jaren reeds gerapporteerd, worden de middelen van het 

Fonds duurzaam belegd (lichtgroen) op basis van een gematigd defensief 

beleggingsprofiel. Het komende jaar wordt – in overleg met onze huisbankier 

– bekeken in hoeverre een verschuiving naar een nog duurzamere portefeuille 

(donkergroen) tot de mogelijkheden behoort. 

En last but not least, zullen we veel energie steken in het implementeren 

van ons nieuwe donatiesysteem, het begeleiden van jonge onderzoekers bij 

nieuwe Crowdfundingcampagnes, het faciliteren van donateursevents en het 

opzetten van de Jaarfondscampagne. We zijn hoopvol, dat het traditionele 

Universiteitsdiner voor corporate bedrijven uit de regio dit jaar wel kan 

doorgaan. Drie talentvolle onderzoekers krijgen bij deze editie de mogelijkheid 

om het zakelijke publiek te enthousiasmeren voor hun innovatieve 

onderzoeken en de beste ‘pitcher’ wint daarmee een mooi startbedrag.

Al met al is er komend jaar weer genoeg werk aan de winkel voor ons 

energieke en gedreven team. We gaan er vast en zeker weer iets moois van 

maken!

Bouwien Janssen

Directeur Universiteitsfonds Limburg | SWOL |

Directeur Development & Alumni Relations

Universiteit Maastricht   

Voorwoord Over het Universiteitsfonds Limburg/SWOL Het beleid in 2021 Verkorte jaarrekening Vooruitblik Bijlagen
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Overzicht lijst met afkortingen universitaire faculteiten
FASoS:   Faculty of Arts and Social Sciences
FHML:   Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
FPN:   Faculty of Psychology and Neuroscience
FSE:   Faculty of Science and Engineering
LAW:   Faculty of Law
SBE:   School of Business and Economics

Overzicht Fondsen op Naam en leerstoelen in 2021
Academisch Erfgoed 
• Vrienden van het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds

Algemene ondersteuning wetenschap 
• A-KO Fonds
• Fonds Wetenschapsbeoefening - SWUM
• Hoogleraren Fonds
• Knowledge Transfer Fonds
• Maastricht Platform for Community-Engaged Research Fonds
• Prof. dr. W.A. Wagenaar Fonds
• UCM Fonds

Gezondheid 
• Age@Minds Fonds 
• Anoniem Fonds op Naam rond Anorexia Nervosa
• Atoms2Anatomy Fund 
• Brains Unlimited Pioneer Fund
• Excalibur Fonds
• Healing Heart Fund 
• Health in Slums Fonds
• Hemker Fonds
• HersenStrijd Fonds
• Limburgs Fonds voor Revalidatie
• M4I Fonds
• Mark Post Research Fonds
• Queen of Hearts Fonds
• SHE Fonds 
• Van De Laar Fonds

BIJLAGEN

Mens & Maatschappij 
• Geert Hofstede Honorary Fonds
• GRESB Research Fonds 
• Hofstede Fund for Culture Research
• Mens Dier Duurzaamheid Fonds 

Mensenrechten/Rechten van het kind 
• Children’s Rights Research Fonds
• Theo van Boven Fonds

Studenten
• Jassim Aba Al-Khail Fonds
• Student Housing Fonds 

Leerstoelen
• Leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid
• Leerstoel Peter Elverding
• Leerstoel Solberg-Verlinden

Overzicht toegekende subsidies Commissie van Wetenschappelijke Bestedingen 
(CoBes) in 2021
Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL heeft, op advies van de Commissie van 
Wetenschappelijke Bestedingen in 2021 subsidie aan de volgende projecten 
toegekend. Vanwege COVID-19 zijn een aantal projecten en events uitgesteld of 
geannuleerd.

Faculty of Arts and Social Sciences
•  Asian Sound Cultures; openbare toegang tot een breed scala aan interdisciplinaire 

en internationale casestudies die de betekenissen, het gebruik en de werking van 
geluid en geluidstechnologie vanuit een niet-westers perspectief onderzoeken.

Faculty of Health Medicine and Life Sciences
• Project om team reflexiviteit binnen Zorgpad Traumazorg (MUMC) te stimuleren.
•  Opzetten van een Biobank, van gezonde en zieke menselijke EO’s, als 

referentiepunt voor onderzoekers die endometrium gerelateerde ziekten 
bestuderen.

• Optimaliseren van het VR-prototype voor met name MS-patiënten.
•  Onderzoek of personen met LV’s in BER-genen meer vatbaar zijn voor 

gewichtstoename, vetophoping en  obesitas.
•  Oprichting vaste adviesgroep, met mensen die vanuit ervaring adviseren met 

weinig geld rond te komen. 
•  Project met als doel de oorzaken van regionale gezondheidsverschillen aan te 

pakken en terug te dringen.
•  Project om te begrijpen hoe artsen beslissingen nemen over het voorschrijven van 

antibiotica aan aanstaande moeders in Nederland, België en Duitsland, en welke 
informatiebronnen ze gebruiken om deze beslissing te nemen.

•  Eendaagse mini conferentie met als doel de UM-community te informeren over ‘ 
MERLN research and Regenerative medicine’ en om samenwerkingen te stimuleren.

•  Webinar-reeks Academische Werkplaats Revalidatie; doel is kennis vanuit 
wetenschappelijk onderzoek uit te dragen naar revalidatiezorg-praktijk.

• Het 1e Nederlandse kinderobesitas (online-) symposium 10 jaar COACH. 
•  Ontwikkeling van een gevoelige en selectieve op SPR gebaseerde methode voor de 

detectie van troponine complexen (T-I-C en I-C).
•  DynamX: fenotypering van de volgende generatie van vasculaire mechanica, 

omdat biologie het niet allemaal vertelt.
•  Project om nieuwe methoden te vinden om personen met een risico op dementie 

in een vroeg stadium te identificeren.
•  Ontwikkeling van ‘ Patient Derived Organoid Xenografts (PDOXs) ‘ - en 

bijbehorend platform - ten behoeve van gepersonaliseerde behandeling van 
Endometriumkanker.

Faculty of Law 
•  Ontwikkeling van een online softwareapplicatie, voor grenswerker en of werkgever, 

gericht op de vraag in welk sociaalzekerheidsstelsel hij of zij valt.
•  Conferentie MACIMDE (Maastricht Centre for Citizenship, Migration and 

Development) 
•  Summer Institute of Computational Social Science (SICSS-Law) is een 

internationale en intensieve zomercursus van twee weken over computationele 
sociaalwetenschappelijke methoden.

•  Workshop ‘ RESPOND WELL’: een nieuwe kijk op de EU-strategie en praktijk op het 
gebied van gehandicaptenzorg.

•  Cofinanciering van het geven van workshops, voor kinderen en hun familie, in 
vluchtelingenkampen nabij Tindouf (Algerije) en de effectiviteit hiervan bestuderen.  

•  Een conferentie bestaande uit drie panels, elk gericht op de deconstructie, vanuit 
een kritisch perspectief, van een bepaald aspect van het internationaal recht. 
Bouwt voort op een lopend project om de UM te promoten als een centrum voor 
kritische benaderingen. 

Faculty of Psychology and Neuroscience
•  Multidisciplinair onderzoek inzake nieuwe en verbeterde detectie van tumoren in 

biopsieën van prostaatkanker en identificatie van pathologische hoofdkenmerken 
van de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie in monsters van menselijke 
hersenen.

•  Onderzoek naar individuele verschillen in de ervaring van opdringerige gedachten 
aan negatieve herinneringen. De studie combineert onderzoeksmethoden die 
worden gebruikt op het gebied van cognitieve neurowetenschappen en het 
klinische veld om de kloof te overbruggen tussen neurowetenschappelijke 
bevindingen en klinische aanvragen voor stressgerelateerde aandoeningen.

•  Onderzoek dat bijdraagt aan de ontwikkeling van behandelingen voor verslaving 
op basis van biologische en gedragsmechanismen. 

Faculty of Science and Engineering
•  Via verschillende publicaties wordt onderzocht wat er speelt in Europese 

verdachtenverhoren. Het uiteindelijke doel is om de politie te helpen trainen in 
het verhoren van verdachten om dwangverhoortechnieken te voorkomen die 
kunnen leiden tot valse bekentenissen en onterechte veroordelingen. 

•  Opzet van een Circular Workspace met kleine machines die plastic en organisch 
afval kunnen recyclen en upcyclen tot nieuwe producten. Deze werkruimte 
wordt beheerd door Precious Plastic Maastricht en dient als ontmoetingsplek 
en in-field lab voor circulaire projecten, waar mensen met multidisciplinaire en 
internationale achtergrond worden ontvangen.
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•  Project om een op blockchain gebaseerd prototype voor het delen van gegevens 
te creëren dat onderzoekers, patiënten, zorgprofessionals en externe leveranciers 
naar één platform kan brengen en gegevens veilig, efficiënt en met meer 
transparantie kan uitwisselen en data-activiteiten kunnen volgen.

•  Talks on Sustainability – the Future of Meat – Er wordt een reeks video-interviews 
opgenomen over de wetenschap en de duurzaamheid van vleesproductie en de 
alternatieven daarvan in Nederland, met een focus op Limburg. Daarna wordt 
één podcastaflevering opgenomen, waarin de inhoud van de interviews wordt 
samengevat voor de niet-wetenschappelijke gemeenschap.

•  Wetenschappelijk project om als universiteit een bijdrage te leveren aan de 
samenleving door vernieuwende oplossingen te vinden voor maatschappelijke 
problemen. Met dit project neemt de UM deel aan de 2021 editie van de 
‘international genetically engineered machines’ competitie (iGEM), een prestigieuze 
internationale competitie georganiseerd door het MIT. iGEM benadrukt expliciet 
dat doel: de inzet van synthetische biologie om deze oplossingen te vinden. In 
dit project zullen 12 UM studenten een methode ontwikkelen om de uitstoot van 
methaangas door veeteelt tegen te gaan en zo de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen.

•  Studie met als doel een nieuwe biologisch afbreekbare stent met vormgeheugen 
te produceren voor de reconstructie van de urinewegen. Het lange termijn 
doel van dit project is om deze stents te gebruiken bij patiënten die lijden aan 
incontinentie en mictiestoornissen om een betere kwaliteit van leven te krijgen.

School of Business and Economics 
•  Onderzoek naar de inkomensgerelateerde gezondheidsverschillen in Nederland 

voorafgaand aan de COVID-19 pandemie. De onderzoeksvragen zullen gericht 
zijn op de pre-pandemische en huidige gerapporteerde gezondheid voor het 
equivalente gezinsinkomen om te bepalen of de pandemie een impact heeft 
gehad op de gezondheidsongelijkheid.

•  Een project dat feiten in het publieke debat probeert te introduceren door een direct 
communicatiekanaal tussen onderzoekers en het grote publiek te openen.

•  In verschillende onderwijsruimten van de Universiteit Maastricht zullen 
apparaten worden geïnstalleerd die de luchtkwaliteit (CO2-niveaus, druk, 
vochtigheid, fijnstof, etc.) meten. De gegevens over luchtkwaliteit/ventilatie 
en vervuiling worden door de toestellen vastgelegd in een onlineapplicatie. De 
gegevens worden geanalyseerd om patronen te ontdekken tussen luchtkwaliteit 
en het effect van post-Covid-normalisatie op ventilatie.

•  Een workshop om een platform te creëren voor UM-onderzoekers met interesse in 
duurzame werkgelegenheid om hun onderzoek te presenteren en te bespreken.

Maastricht University Office
•  Zomerkamp UM 2021 - het Diversity Office organiseert in het kader van het 

project UM Cares het allereerste zomerkamp van de UM. 

University Library
•  Online event over ontwikkelingen op het gebied van digitaal erfgoed aan de 

UM met als hoogtepunt de ondertekening van het manifest van het Netwerk 
Digitaal Erfgoed (NDE). Doel is verankering in de regio en zichtbaar maken 
van ontwikkelingen op het gebied van Linked Open Data en participatieve 
erfgoedprojecten in onderzoek en onderwijs aan de UM. 

Overzicht toegekende CooSa-subsidies in 2021
•  Constructie & presentatie van een handboek over het Belgische koloniale 

verleden.
• Mosa conferentie: jaarlijkse conferentie (bio)medisch onderzoek 
•  Deelname van 2 studenten aan de ‘ European Universities Cycling 

Championship’(EUCC), het Europees Kampioenschap wielrennen voor studenten.
•  Viering 9e lustrum van SV KoKo: verschillende activiteiten & evenementen incl. 

lustrumterrein.
•  ‘ Blue and Yellow’: gratis blog met nieuws over carrièremogelijkheden en het 

functioneren van de Europese Unie en de Raad van Europa. Opgezet door ‘ 
European Careers Association Maastricht’ (ECA).

•  Vijfdaags online zomer-theater voor leden en niet-leden van ‘ Alles is drama’.
•  Stichting Vrouwenrechtswinkel Maastricht: verlening van gratis juridisch advies 

aan vrouwen door vrouwelijke rechtenstudenten verbonden aan de Universiteit 
Maastricht.

•  Verkiezingsflux: tijdschrift met de focus op studenten, voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

•  Carrièreweek: verdieping op verschillende sectoren. Voor leden van 
studieverenigingen en SSV’s.

• J aarlijkse competitie voor vernieuwende initiatieven, met elk jaar een specifiek 
thema. Studenten geven een pitch voor een UM-jury van experts.

Overzicht leden Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CoBes) in 2021
• Engeland, van, M. (FHML)
• Heringa, A. (LAW)
• Janssen-Kuijpers, B.  (Universiteitsfonds Limburg/SWOL, voorzitter)
• Kar, van de, A. (Alumna)
• Klingenstijn, M. (Universiteitsfonds Limburg/SWOL, secretaris)
• Marques dos Santos, C. (SBE) (vanaf maart)
• Mierlo, van. J. (SBE) (tot februari)
• Offerein, F. (FSE)

• Sagana, A. (FPN) (vanaf juni)
• Sorger, B. (FPN) (tot juni)
• Stephenson, P. (FASoS) 

Overzicht leden Commissie ondersteuning Studenten activiteiten (CooSa) in 2021
• Booij, D. (Universiteitsfonds Limburg/SWOL, secretaris)
• Hendrickx, B. (UM Studenten Service Centrum)
• Janssen-Kuijpers, B. (Universiteitsfonds Limburg/SWOL, voorzitter)
• Lemmens, N.  (Onafhankelijk Maastricht)
• Roelofs, L. (namens MUSST) 
• Senger, F. (Universiteitsraad)
•  Ten Haaf, T.  (Maastrichtse kamer van Verenigingen: namens Tragos, SV Koko, 

Circumflex)
•  Van der Beek, A. (namens culturele verenigingen; Studentenorkest, Studentenkoor, 

Alles is Drama)
• Westerbeek, F. (International Students)

Overzicht medewerkers afdeling Development & Alumni Relations in 2021
• Beuken, R. (office manager) (tot september)
• Booij, D. (medewerker fondsenwerving)
• Evers, C. (office manager) (tot maart)
• Hanneman, E. (financieel consultant/data analist)
• Hartmans, M. (medewerker fondsenwerving) (vanaf juli)
• Janssen-Kuijpers, B. (directeur)
• Klingenstijn, M. (office & event manager)
• Mourik, van, D.J. (alumni officer) 
• Oosterloo, T. (medewerker communicatie) (vanaf september)
• Pirovano, B. (alumni officer)
• Schreuders, M. (medewerker communicatie) (tot september)
• Sleijpen, R. (financieel consultant) (tot april)
• Snippe, M. (data analist) (tot oktober)
• Vanderbroeck, G. (senior adviseur fondsenwerving)
• Warnier, J. (alumni officer) 

Colofon

Dit is een uitgave van Stichting Universiteitsfonds Limburg/SWOL.
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Overzicht leden Dagelijks Bestuur Universiteitsfonds Limburg/SWOL in 2021
•  Bovens, T., drs. (voorzitter, Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg) 

(tot 19 april)
• Joosten, E., drs. (CEO Arion International; alumnus FHML)
•  Letschert, R., prof.dr. (vicevoorzitter, Voorzitter College van Bestuur Universiteit 

Maastricht) (vanaf 1 november)
• Niessen, N., mw. mr. (secretaris, Partner Boels Zanders Advocaten; alumna LAW)
•  Paul, M., prof.dr. (vicevoorzitter, Voorzitter College van Bestuur Universiteit 

Maastricht) (tot 1 november)
•  Pluymakers, R., drs. (penningmeester, Regional Managing Partner Ernst & 

Young)
•  Roemer, E., dhr. (voorzitter, Commissaris van de Koning in de Provincie Limburg) 

(vanaf 1 december)

Overzicht leden Algemeen Bestuur Universiteitsfonds Limburg/SWOL in 2021
• Bauer, R. prof.dr. (professor Institutional Investors, SBE; alumnus SBE)
• Blaauw, D. (projectmanager FSE Universiteit Maastricht; alumna LAW)
•  Egbrink, oude, M., prof.dr. (scientific director Institute for Education, FHML, 

Department of Physiology, School for Health Professions Education (SHE); 
alumna FHML)

• Galama, A., mw., (public affairs adviseur Regio Food Valley; alumna FASoS) 
•  Jong, de, M., drs. (oprichter en Managing Partner Monitor Capital Partners; 

alumnus SBE)
• Klerken, J. dhr. (directeur Scelta Mushrooms BV) (tot 1 juni)
• Penn-te Strake, A., mw. (burgemeester van Maastricht)
•  Schok, T., dhr. (chirurg-oncoloog & arts-onderzoeker in het Nederlands Kanker 

Instituut Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam; alumnus FHML)
• Schreinemacher, M., dr., (managing director KRECO NV; alumnus FHML)
• Thissen, P., dhr. (voorzitter Ondernemend Venlo) (vanaf 1 september)
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