
1

Wageningen
Universiteits
Fonds.

Jaarverslag
2014



2

Inhoud

Voorwoord

Bestuur

Bureau

Groei en bloei

Beleid en strategie 2015

Resultaten fondsenwerving

Fondsen op Naam

Food for Thought, Thought for Food

Excellentie en prijzen

Internationale studentenactiviteiten

Fondsen op Naam en projecten in detail

Financiën

Verkorte jaarrekening 2014

2

3

4

5

6

8

10

11

12

15

16

18

19

Wageningen
Universiteits
Fonds.

7



3

Geachte donateurs en relaties, 
De koers die het Wageningen Universiteits Fonds in 2013 heeft 
ingezet om de krachten te bundelen op het gebied van alumni
relaties & fondsenwerving, heeft in 2014 geresulteerd tot 
overeenstemming over intensieve, geïntegreerde samenwerking 
tussen het Wageningen Universiteits Fonds, de afdeling alumni
relaties & fondsen van Wageningen UR, de alumnivereniging KLV 
en de Wageningen Ambassadors. Deze krachtenbundeling zorgt 
ervoor dat deze partijen gezamenlijk nog sterker dan voorheen 
kunnen bijdragen aan het realiseren van een levenslange band 
van de alumni met Wageningen University en aan de groei en 
bloei van de universiteit. 

De activiteiten van het universiteitsfonds worden, tezamen met 
de activiteiten van afdeling alumnirelaties & fondsen, van de 
alumnivereniging KLV en met de activiteiten ter ondersteuning 
van de Ambassadors, ondergebracht in de Stichting 
Universiteits fonds Wageningen (UFW). Het bestuur van de 
stichting UFW, juridisch een voortzetting van de huidige stichting 
WUF, verantwoordelijk voor het beleid en de activiteiten van 
deze stichting, zal bestaan uit een vertegenwoordiger van de 
vier betrokken partijen plus een onafhankelijke voorzitter en 
penningmeester. Ter waarborging van een zorgvuldig en fiscaal 
doelmatig beheer, zijn in 2014 enkele scenario’s uitgewerkt voor 
de juridische en operationele vormgeving van de integratie. Naar 
verwachting zal hierover een definitief besluit kunnen worden 

Voorwoord
genomen in 2015, waarna de samenwerking direct zal worden 
geëffectueerd.

Er is in 2014 natuurlijk ook veel uitvoerend werk verricht. Zo is 
de grote giftencampagne ‘Food for Thought, Thought for Food’ 
succesvol afgerond. Deze campagne was gericht op het werven 
van giften voor baanbrekend onderzoek waarmee oplossingen 
gevonden kunnen worden voor de wereldvoedselproblematiek. 
Het geweldige financiële resultaat van dit programma is gevierd 
tijdens het afscheidsdiner van dr. Aalt Dijkhuizen, toenmalig 
voorzitter van de Raad van Bestuur Wageningen UR, tezamen 
met alle betrokkenen bij de campagne: gevers, leden van het 
‘fundraising committee’, Raad van Bestuur en medewerkers. 

Een van de in 2014 nieuw gestarte onderzoeksprojecten is het 
‘Landscape Restoration’ project dat methodes ontwikkelt om 
samen met betrokken partijen zoals bewoners, overheid en 
bedrijven, gedegradeerde landschappen te herstellen. In 2014 
zijn ook drie nieuwe Fondsen op Naam opgericht, te weten, het 
Aalt Dijkhuizen Fonds, het Plant Resources Of the World Fonds 
en het Fonds Belmonte Arboretum. We zien in 2014 ook een 
stijging van het aantal bijdragen aan goede doelen zoals aan het 
Anne van den Ban Fonds. 

In dit jaarverslag vindt u meer achtergrondinformatie over de 
uitgevoerde activiteiten, de nieuw opgerichte fondsen en 
gestarte onderzoeksprojecten, de stand van zaken rond de 
fondsenwerving, een overzicht van de gerealiseerde doel
stellingen van onze Fondsen op Naam, de in 2014 uitgereikte 
prijzen, voorbeelden van de internationale studentenactiviteiten 
die financieel zijn ondersteund, en een verkorte jaarrekening.

Zonder de betrokkenheid en steun van u en vele anderen waren 
al deze activiteiten niet mogelijk geweest. Iedere gift (in tijd en/
of in geld) stelt het Wageningen Universiteits Fonds (straks: 
Universiteitsfonds Wageningen) in staat om bijzondere 
initiatieven en onderzoeken te financieren en te begeleiden die 
anders niet tot uitvoering zouden zijn gekomen. Ook kunnen we 
studenten ondersteunen en stimuleren in hun academische en 
maatschappelijke ontwikkeling. Wij zijn u, uit naam van de vele 
begunstigde studenten, onderzoekers en andere betrokkenen, 
hiervoor zeer erkentelijk en hopen dat we in de toekomst 
wederom op uw betrokkenheid mogen rekenen. We gaan er 
daarbij van uit dat u de logica en de voordelen onderschrijft van 
de bundeling van krachten in het komende nieuwe organisatie
model, ter betere ondersteuning van onze doelstellingen en van 
een duidelijker profiel van ‘Wageningen’ voor alle alumni, 
donateurs en andere betrokkenen bij het wel en wee van onze 
universiteit en onderzoeksinstellingen. 

Namens het bestuur van het Wageningen Universiteits Fonds,

 

Jan Karel Mak (voorzitter)

Wageningen
Universiteits
Fonds.
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Bestuur

Het bestuur, van links naar rechts, van 
boven naar beneden:

ir. Jan Karel Mak (vz)
vz RvB Deerns Groep BV. vz European 
Network of Environmental Professionals 
(ENEP), RvA milieuonderwijs Open 
Universiteit Heerlen en RvA Universiteit van 
Antwerpen

ir. Jules van Berlo (penn)
partner bij Claassen, Moolenbeek & 
Partners
__

prof. dr. Johan van Arendonk
hoogleraar (chairholder), Dean Graduate 
Schools & Dean of Sciences (q.q.)

prof. dr. Tiny van Boekel
vz KLV (qq), directeur Onderwijs Instituut 
Wageningen University & Dean of 
Education
__

dr. ir. Nettie Buitelaar MBA
chief Business Officer BiosanaPharma, 
RvA Checkpoints BV

prof. dr. Martin Kropff
rector magnificus Wageningen University 
(qq), vvz RvB WUR, RvT WNF, RvB CGIAR
__

ir. Janine Quist
programmamanager Duurzame 
Leefomgeving Wageningen UR

dr. ir. Peter Reinders
managing partner Lexence NV 
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Bureau

Het team v.l.n.r.: Arianne van Ballegooij, Caroline Bijkerk, Delia de Vreeze, Marion Kemperman, Monique Montenarie, Mark Rietveld, Daniëlle Grashuis,  
Ria Hulsman en Esther Dorland. Inzet: Irene van Loosen.
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Groei en bloei
Missie & doelstellingen
Het Wageningen Universiteits Fonds heeft als doel het 
bevorderen van de groei en bloei van Wageningen University.
De stichting dient het algemeen belang en heeft geen 
winstoogmerk.

Het fonds streeft dit doel na door:
•	 	Aandacht	te	vestigen	op	het	belang	van	de	kwaliteit	van	

onderwijs en onderzoek aan Wageningen University;
•	 	Bij	te	dragen	aan	de	wetenschappelijke	verbreding	en	

vernieuwing van de universiteit;
•	 	Het	vergroten	van	de	naamsbekendheid	van	Wageningen	

University;
•	 	Het	stimuleren	van	internationale	activiteiten	van	studenten	en	

van de contacten tussen internationale en Nederlandse 
studenten.

Het universiteitsfonds geeft hieraan vorm via onder meer de 
volgende activiteiten:
•	 	Het	belonen	van	excellentie	en	bijzondere	prestaties	door	het	

uitreiken van prijzen aan studenten, docenten, medewerkers 
en personen werkzaam in het Wageningse domein;

•	 	Het	zorgdragen	voor	de	werving	van	nieuwe	giften	voor	het	
algemeen nut, de bestaande Fondsen op Naam en 
onderzoeksprojecten;

•	 	Het	instellen	en	ondersteunen	van	Fondsen	op	Naam	ter	
financiering van specifieke goede doelen en initiatieven;

•	 	Het	zorgdragen	voor	het	projectbeheer	van	alle	fondsen	op	
naam en baanbrekende onderwijs  en onderzoeksprojecten die 
niet op andere wijze binnen de universiteit zijn te 
verwezenlijken.

Uitgangspunten
Het uitgangspunt bij de keuze van activiteiten is dat deze niet 
binnen het reguliere onderwijs en onderzoeksprogramma van 
Wageningen University vallen. Het fonds stimuleert initiatieven 
die bijdragen aan bovenstaande doelstellingen en zo de 
maatschappelijke ontwikkeling van de universiteit en haar 
studenten en medewerkers steunen. De activiteiten die in 2014 
mogelijk werden gemaakt door de vele giften die zijn gedaan, 
hebben opnieuw een waardevolle bijdrage geleverd aan de groei 
en bloei van de universiteit.

Behaalde resultaten
Tot de bijzondere resultaten in 2014 behoren:
•	 	Via	de	campagne	‘Food	for	Thought’	is	een	bedrag	van	

€ 2.007.710 aan giften ontvangen;
•	 	Drie	nieuwe	Fondsen	op	Naam	zijn	ingesteld:	het	Aalt	

Dijkhuizen Fonds, het Fonds Belmonte Arboretum en het Plant 
Resources of the World Fonds;

•	 	In	2014	heeft	het	Anne	van	den	Ban	Fonds	24	MSc-studenten	
kunnen steunen; 

•	 	23	studenten	hebben	voor	‘internationale	studentenactiviteiten’	
een bijdrage van de Stimuleringsregeling ontvangen. In totaal 
is een bedrag van € 21.134 uitgekeerd. 

Bijdrage en betrokkenheid van Wageningen UR
Ook in 2014 steunde het fonds op de personele capaciteit van 
de afdeling alumnirelaties & fondsen van Wageningen UR. 
De universiteit stelde haar medewerkers ter beschikking ten 
behoeve van de werkzaamheden die nodig waren voor de 
stichting Wageningen Universiteits Fonds. Naar gelang de 
donatie inkomsten en het aantal projecten en daarmee de 
beheerstaken in omvang toenam, steeg de personeelsinzet.
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Beleid 2015 - 2018
De reguliere financiering van onderwijs en onderzoek staat 
onder druk. De financiering wordt bovendien vaak aan concrete 
doelen gekoppeld (topsectorenbeleid). Dat zal naar verwachting 
leiden tot een steeds grotere rol van bijdragen van derden, 
zeker voor projecten die niet tot de speerpunten van het 
overheidsbeleid behoren of een meer direct bedrijfsbelang 
dienen. Dat leidt tot een toename van het maatschappelijk 
belang van charitatieve doelen. Om dat in goede banen te leiden 
moet een sterke professionalisering van de fondsenwerving 
worden gerealiseerd. Zoals in het voorwoord beschreven, is het 
Wageningen Universiteits Fonds tezamen met de andere 
betrokken organisaties tot de conclusie gekomen dat het 
verbinden van alumni met de universiteit, alumni met elkaar en 
het cultiveren van deze loyaliteit nóg beter kan als de betrokken 
partijen hun samenwerking optimaliseren.

Een van de kerndoelstellingen blijft het werven van donaties van 
alumni en vrienden van Wageningen UR. En natuurlijk zullen we 
langdurige verbondenheid van u en anderen aan de stichting 
blijven koesteren en versterken.

De vernieuwde missie voor de komende jaren richt zich op het 
bereiken, mobiliseren en verbinden van betrokkenen in het 
domein van Wageningen UR: Gezonde voeding en leefomgeving. 
Daarmee versterken we de kwaliteit van de onderzoeks  en 
onderwijsinspanningen in het domein. Het draagt ook bij aan 
verbetering van het draagvlak voor onze universiteit en het levert 
een voedingsbodem voor verdere groei en bloei.

Voor de alumni, donateurs en betrokkenen is die nieuwe 
stichting het herkenbare, zelfstandige aanspreekpunt voor allen 
die zich op enigerlei wijze verbonden voelen met Wageningen 
UR. Deze aanpassing vloeit rechtstreeks voort uit de visie van 
het Wageningen Universiteits Fonds op de veranderende 
maatschappelijke omgeving van de universiteit, de positionering 
van Wageningen UR, de toename van het belang van 
‘filantropische’ financiering van onderzoek en andere projecten 
en, niet in de laatste plaats, de eigentijdse behoeftes van 
alumnirelaties.

Missie en doelstelling 2015
Voor het bereiken, mobiliseren en binden van betrokkenen zal de 
nieuwe stichting zich richten op (a) een zodanige communicatie, 
conversatie & interactie dat de universiteit en betrokkenen in het 
domein optimaal worden geïnformeerd over ontwikkelingen in 
het domein, (b) het bieden van een infrastructuur en diensten 
aan alumnirelaties van Wageningen UR, (c) een professionele 
organisatie voor werving en beheer van donaties en fondsen ten 
behoeve van wetenschappelijk onderzoek en andere doelen van 
Wageningen UR in haar domein.

Er zijn voor de nieuwe stichting drie kernactiviteiten 
geformuleerd:
1.  Het ondersteunen van kennis  en talentontwikkeling in het 

Wageningse domein;

2.  Het ontwikkelen en aanbieden van een levendig netwerk van 
alumnirelaties en andere betrokkenen bij het Wageningse 
domein;

3.  Het bieden van steun – in tijd, kennis en geld – aan 
activiteiten van Wageningen UR.

In 2015 wordt de wervingsstrategie onder alumni, potentiële 
donoren en vrienden verder ontwikkeld in het strategisch plan 
20152018.  

Afsluiting succesvolle
campagne 
Food for Thought

Op 14 februari 2014 nam dr. ir. Aalt Dijkhuizen 
afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van 
Wageningen UR. 
Hij werd op deze dag benoemd tot Commandeur in 
de Orde van OranjeNassau. ’s Avonds werd er een 
diner georganiseerd voor relaties en donateurs die 
een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het 
succes van Wageningen UR. 

Het succesvolle verloop van de campagne Food for 
Thought, Thought for Food werd op deze avond ook 
gevierd. Deze campagne is gericht op het werven 
van giften voor baanbrekend onderzoek waarmee 
oplossingen gevonden kunnen worden voor de 
wereld voedselproblematiek. Aalt Dijkhuizen was een 
belangrijke initiatiefnemer van deze campagne, die 
in oktober 2010 van start ging. In ruim drie jaar 
werd, mede dankzij de inzet van een Fundraising 
Committee bestaande uit Wageningen Ambassadors, 
meer dan € 15 miljoen gedoneerd. Daarmee zijn 
meerdere projecten van start gegaan. Eind 2015 
wordt het eerste project afgerond en worden de 
resultaten gepresenteerd. Meer over de campagne 
op pagina 11.

Beleid en strategie 2015
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Fondsenwerving jaarcampagne ‘Maak het verschil’ voor 
studenten en erfgoed van Wageningen University
In 2014 gaven 1454 afgestudeerden, (oud)medewerkers en 
anderen uiting aan hun betrokkenheid via een gift aan de 
jaarcampagne. Dankzij deze donaties aan het Wageningen 
Universiteits Fonds, het Anne van den Ban Fonds en het Fonds 
Belmonte Arboretum kregen bijvoorbeeld studenten zoals 
Moureen Nansamba een kans en kon Wagenings erfgoed in het 
Belmonte Arboretum worden behouden. Concreet konden:
•	 24	studenten	uit	ontwikkelingslanden	in	Wageningen	studeren;	
•	 	een	excellente	docent	de	Teacher	of	the	Year	Award	

ontvangen;
•	 	vier	excellente	studenten	beloond	worden	met	de	Scriptieprijs;
•	 	een	wetenschapsjournalist	de	Persprijs	ontvangen;	
•	 	23	Internationale	studentenactiviteiten	subsidie	ontvangen;
•	 	100	nieuwe	bomen	worden	geplant	in	het	Belmonte	

Arboretum. 

1.  Wervingsactiviteiten van het Wageningen Universiteits 
Fonds (WUF)

In april vroeg het fonds om een bijdrage voor subsidies ten 
behoeve van internationale studentenactiviteiten (stimulerings
regeling), voor het automatiseren van de beregening in het 
Belmonte Arboretum en voor het Paul Speijer Fonds. Alumni 
gaven in totaal € 21.063. Andere vermeldens waardige donaties 
in 2014 waren:
•	 	Bedrijfsdonaties	(zie	achterzijde	van	dit	jaarverslag)	van	in	

totaal € 8.671; 
•	 	Donaties	van	€ 3.000 en van € 500 van (internationale) alumni;
•	 	Een	legaat	van	€ 750 van Prof W.H. van der Molen.

Op 31 december 2014 telde het fonds 294 vaste donateurs 
met een doorlopende machtiging. 

2. Wervingsactiviteiten Anne van den Ban Fonds
In 2014 ontving het fonds in totaal €130.000 aan donaties en 
kon daarmee 24 studenten helpen om hun MSc studie in 
Wageningen te starten of af te ronden. 

Bijzondere donaties waren: 
•	 	Inzameling	bij	het	afscheid	van	Aalt	Dijkhuizen	als	

bestuursvoorzitter: € 24.235;
•	 	Inzamelingen	bij	huwelijksjubilea,	pensionering	en	

verjaardagen, totaal donaties: € 8.054;
•	 	150	medewerkers	van	Wageningen	UR	doneerden	hun	

kerstgeschenk: € 4.500;
•	 	De	25ste	jaars	reünisten	steunden	het	Anne	van	den	Ban	

Fonds: € 1.069;
•	 Opbrengst	kerkelijke	collecte	in	Bennekom:	€ 544;
•	 	Een	aantal	medewerkers	van	de	Provincie	Gelderland	

doneerde hun kerstgeschenk.

3. Wervingsactiviteiten Fonds Belmonte Arboretum
Begin 2014 is een nieuw Fonds op Naam opgericht, het Fonds 
Belmonte Arboretum, om particuliere giften voor het Belmonte 
Arboretum te werven. Het universiteitsfonds heeft ook de 
donateursadministratie overgenomen van de Stichting Belmonte 

Arboretum (SBA) en verzorgt de fondsenwerving. De SBA kan 
zich daardoor sterker richten op het dagelijks beheer, het 
onderhoud van de collecties en de bezoekers van de tuin. 
 
Enkele bijzondere giften in 2014
•	 Een	donatie	van	een	alumnus	van	€ 1.500;
•	 Inzameling	ter	gelegenheid	van	een	60-jarig	huwelijk;
•	 50e-jaars	reünisten	steunden	het	Belmonte	Arboretum;
•	Adoptie	van	een	bank	‘in	herinnering’	van	€ 2.500.

Ontwikkeling aantallen donateurs en totale donatiebedrag

Resultaten fondsenwerving

Moureen Nansamba, MSc 
Plant Sciences:
‘De meeste Oegandese jongeren willen 
dokter of jurist worden, geen agronoom. 
Maar ik wilde mijn land vooruit helpen, en 
zag de belangrijke rol van boeren voor 
ons dagelijks eten en hun behoefte aan 
goed uitgangsmateriaal en inkomens
zekerheid. De gecombineerde beurs van 
het Anne van den Ban Fonds en het Paul 
Speijer Fonds hebben me een scholing 
gegeven die me op gelijke hoogte brengt 
met mijn leeftijdsgenoten in de 
ontwikkelde wereld. Ik kan niet zeggen 
hoe dankbaar ik ben voor de kans die ik 
heb gekregen. Het inspireert me om zelf 
ook te proberen een belangrijke bijdrage 
te leveren aan iemands leven.’
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 2011 2012 2013 2014

€ 188.858
€ 155.360€ 169.471€ 168.001

441
523

283

371

1887 145412942104

Totaal donatiebedrag

Totaal aantal donateurs

Nieuwe donateurs
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Veel steun voor Fonds Belmonte Arboretum
Dankzij de donateurs en de vrijwilligers heeft het Fonds Belmonte Arboretum in 2014 de tuin goed 
kunnen onderhouden en kon het fonds ook veel aandacht besteden aan de collecties. 
Enkele hoogtepunten uit 2014:
•		Het	aantal	donateurs	en	evenementen	laten	een	gestaag	groeiende	lijn	zien.	Verder	heeft	het	

fonds in 2014 de gemeente Wageningen ervan weten te overtuigen dat een subsidie voor het 
Belmonte nodig was en is. Vanaf 2015 gaat de gemeente Wageningen bijdragen en daarmee is 
weer een deel van het financiële fundament gelegd. 

•		De	samenwerking	met	het	Wageningen	Universiteits	Fonds	is	van	start	gegaan.	Met	het	
overnemen van de donateursadministratie en de ondersteuning bij de fondsenwerving nemen zij 
het Fonds Belmonte Arboretum een zorg uit handen.

•		De	nieuwe	puls	voor	de	beregeningsinstallatie	is	geslagen,	de	volgende	stap	is	een	deel	van	de	
beregening automatiseren. Het eerste deel daarvan wordt waarschijnlijk uitgevoerd bij de 
verplantte rozencollectie. Zo worden twee vliegen in een klap geslagen: de grond ligt al open dus 
het leidingwerk is vrij simpel en de verplantte collectie (die eerst vaak vaker water nodig heeft) 
kan geautomatiseerd van water worden voorzien.

•		In	het	najaar	hebben	de	vrijwilligers	met	30	scholieren	die	een	maatschappelijke	stage	moesten	
doen het blad onder de rododendrons verspreid. Maar liefst 70 m3 werd in één dag verspreid. 
De rododendrons staan er weer prachtig bij en kunnen weer twee jaar profiteren van deze 
werkzaamheden. 

•		In	2014	zijn	ongeveer	100	nieuwe	bomen	geplant,	soms	als	vervanging	van	bestaande	
collecties, soms als uitbreiding. Er zijn vooral appels, meidoorns, lijsterbessen en rododendrons 
aangeplant.

•		Er	werd	een	Europese	subsidie	toegekend	van	bijna	€ 50.000, dit voor uit te voeren plannen met 
betrekking tot de verbouwing van het Koetshuis, verplanten van de rozencollectie, herstel van de 
paden en het opstellen van een totaalvisie voor de toekomst van het Belmonte Arboretum. 
Momenteel wordt actief geworven om de € 50.000 te matchen (een voorwaarde voor toekenning 
van deze subsidie).

N.B. Het Belmonte Arboretum heeft de culturele ANBIstatus. Dat betekent dat giften voor 125% 
aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.
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Fondsen op Naam

10

Het Wageningen Universiteits Fonds biedt de mogelijkheid om 
aan een gift een gerichte bestemming te geven mits deze past 
in de doelstelling van het Fonds. Een dergelijke gift wordt als 
‘Fonds op Naam’ geoormerkt. Het Wageningen Universiteits 
Fonds beheert momenteel 26 fondsen gericht op studiebeurzen, 
talentontwikkeling tijdens de studie, jonge onderzoekers, 
stimuleren van onderzoek en cultureel en academisch erfgoed. 
Minimale inleg van een Fonds op Naam is € 25.000. 
De oprichter van een fonds bepaalt zelf de doelstelling en de 
uiteindelijke besteding van het fonds. 

Het Wageningen Universiteits Fonds is verantwoordelijk voor het 
(project en financieel) beheer en de communicatie en werving 
van giften voor deze Fondsen op Naam. In 2014 zijn er drie 
nieuwe fondsen opgericht, te weten: het Aalt Dijkhuizen Fonds 
dat talentvolle, jonge onderzoekers toegang geeft tot de 
nieuwste kennis en technologieën, het Fonds Belmonte 
Arboretum voor het beheer en behoud van het Belmonte 
Arboretum en het Plant Resources of the World Fonds dat kennis 
over nuttige plantensoorten beschikbaar maakt voor 
ontwikkelingslanden.

Plant Resources of the World Fonds

Het Plant Resources of the World Fonds (PROW Fonds) ondersteunt het verzamelen en beschikbaar maken van zowel formele 
wetenschappelijk kennis als informele praktijkkennis, op het gebied van nuttige plantensoorten, met als doel om de 
levensomstandigheden van armen in ontwikkelingslanden te verbeteren.

Het PROW Fonds bouwt voort op de resultaten van PROTA (Plant Resources of Tropical Africa) en PROSEA (Plant Resources of 
SouthEast Asia). Het Fonds stelt de kennis beschikbaar via doorzoekbare databases en publicaties. De webdatabase PROTA4U 
wordt wereldwijd veel geconsulteerd, terwijl de doelgroepen in ontwikkelingslanden – vaak vanwege de beperkte toegang tot 
internet – veel gebruik maken van de PROTA boeken en afgeleide publicaties. Ook organiseert het Fonds trainingen voor biblio
theken en andere voorlichtingsorganisaties in ontwikkelingslanden zodat zij de informatie optimaal toegankelijk kunnen maken.

Dankzij de giften van donateurs kon het PROW Fonds in 2014 boeken beschikbaar maken voor organisaties in met name 
tropisch Afrika. Daarnaast konden ontbrekende nuttige planten beschreven worden en deze informatie beschikbaar worden 
gemaakt.

“De informatie van PROTA heeft mij geholpen boeren te doen beseffen dat zij 
kunnen telen voor verkoop en niet alleen voor eigen gebruik.”

(Philip Randall, consultant, ZuidAfrika)
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Food for Thought, Thought for Food
Succesvolle campagne
De campagne Food for Thought, Thought for Food, gericht op 
het werven van giften voor baanbrekend onderzoek, is in 2014 
succesvol afgesloten. Vanaf oktober 2010 zijn er private filan
tropen gezocht die samen met Wageningen UR een belangrijke 
bijdrage willen leveren aan het oplossen van de wereldvoedsel
problematiek. Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking 
voeden zonder het klimaat, de natuur of het milieu geweld aan 
te doen?

Dankzij vele genereuze giften zijn er diverse grote onderzoeks
projecten gestart, scholarships verstrekt aan getalenteerde 
studenten uit ontwikkelingslanden om in Wageningen te kunnen 
studeren en Fondsen op Naam ingesteld. In februari 2014 werd, 
op de dag van het afscheid van dr.ir. Aalt Dijkhuizen als 
voorzitter van de Raad van Bestuur, een diner georganiseerd  
met gevers en andere belangrijke relaties (zie ook pagina 6). 
In 2014 is voor onderzoeksprojecten in het kader van de 
campagne in 2014 een bedrag van € 2.007.710 ontvangen, 
voor een deel door donaties voortvloeiend uit eerder gedane 
toezeggingen. Daarnaast komen private giften aan Fondsen op 
Naam ook ten goede aan onderzoek of onderwijs aan 
Wageningen UR en zijn meegeteld in de campagneresultaten. 
Voor een volledig overzicht van de ontvangen donaties en 
uitgaven per project c.q. Fonds op Naam, zie pagina 16 en 17.

Donateurs
Giften zijn vooral gedaan door particuliere schenkers, recht
streeks of via een familiestichting. Daarnaast zijn er bedrijven 
die vanuit hun beleid voor maatschappelijk verantwoord onder
nemen een project steunen. Iedere schenker die dat wenst, 
wordt nauw betrokken bij het project van zijn/haar keuze en 
bezoekt het project en/of de onderzoekers minimaal eenmaal 
per jaar. We zijn alle schenkers en de Wageningen 
Ambassadors, die een belangrijke bijdrage aan het succes 
hebben geleverd, heel erg dankbaar!

Stand van zaken onderzoeksprojecten
Africa Agribusiness Academy
De Africa Agribusiness Academy is een actief netwerk van 
Afrikaanse MKB ondernemers in de agrifood sector. Onder
nemers helpen elkaar in het verbeteren van hun vaardigheden 
om te ondernemen en het opstellen van financierbare business
plannen om de bedrijven te laten groeien. Doordat bedrijven 
groeien profiteren ook de Afrikaanse boeren die aan de 
bedrijven leveren. De Academy heeft een gedecentraliseerde 
structuur vergelijkbaar met een rotary. De Business Clubs zijn 
de plekken waar ondernemers elkaar ontmoeten en waar nieuwe 
leden de organisatie binnenkomen. Over inhoudelijke 
onderwerpen worden zogenaamde Communities of Practice 
georganiseerd. Er zijn CoP’s over financiering, evaluatie, maar 
ook over sectorgerichte CoP’s zoals honing, zaad of melk. 2014 
was het tweede jaar van de Academy en stond nog sterk in het 
teken van de opbouw van de organisatie. Er zijn nu 400 
ondernemers in vijf landen actief. De basis is gelegd voor 
verdere uitbreiding van de Academy. Meer informatie over de 
Africa Agribusiness Academy leest u op www.Aaacademy.org.

Rijst telen met minder water
Zes PhDstudenten en hun begeleiders richtten zich vanuit India, 
China, de Filipijnen en Wageningen op het ontrafelen van de 
verschillen tussen tarwe en rijst, om zo bij te dragen aan de 
dringende behoefte om meer rijst te kunnen telen met minder 
water. Het project wordt in 2016 afgerond, de eerste deel
publicaties zijn inmiddels beschikbaar. 

REDD+
REDD+ is een mechanisme om behoud van koolstofvoorraden in 
bossen om te zetten in financiële waarde. Zo werkt het als 
financieringsmechanisme van natuurbehoud. Een haalbaar
heidsstudie van zes maanden naar de toepassing van REDD+ in 
een natuurpark in het Congo Basin is in 2014 afgerond. 

De belangrijkste aanbevelingen uit de studie waren: 
•		Kansen	voor	het	toepassen	van	REDD+	in	Congo	Brazzaville	

zijn aanwezig, maar het realiseren hiervan vergt nauwe 
samenwerking met de lokale overheid. 

•		Als	gevolg	van	de	houtkap	voor	oliepalmplantages	zijn	
grootschalige bedreigingen geconstateerd. Natuurgebieden 
dreigen daardoor van elkaar te worden geïsoleerd met alle 
gevolgen voor de biodiversiteit. Het veiligstellen van 
verbindingszones tussen natuurgebieden kan van grote 
betekenis zijn voor het opvangen van de destructieve gevolgen 
van houtkap. 

•		Vanwege	de	complexe	politieke	en	veiligheidssituatie	in	het	
gebied hebben de onderzoekers aanbevolen de focus te 
leggen op economische activiteiten in de overgangszones 
rondom het natuurgebied. Een vervolgstudie zal zich mogelijk 
op deze bufferzones richten.

Op www.wageningenur.nl/foodforthought leest u meer over 
projecten die op dit moment uitgevoerd worden.

Bedreiging van de biodiversiteit door houtkap voor oliepalmplantages
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Excellentie en bijzondere prestaties verdienen het om beloond 
te worden. Daarom reikt het Wageningen Universiteits Fonds 
jaarlijks de volgende prijzen uit:

Teacher	of	the	Year	Award
De	Teacher	of	the	Year	Award	is	bedoeld	om	kwalitatief	hoog	
onderwijs aan de universiteit te stimuleren. Het geld dat de 
winnende docent en de genomineerden krijgen gebruiken zij 
voor onderwijsdoelen.

De genomineerden:
•	 	Arie	Nieuwenhuizen;	leerstoelgroep	Fysiologie	van	mens	en	

dier
•	 	Huub	Savelkoul	(vorig	jaar	Teacher	of	the	Year);	

leerstoelgroep Celbiologie en immunologie
•	 Maria	Forlenza;	leerstoelgroep	Celbiologie	en	immunologie
•	 Arie	Terlouw;	leerstoelgroep	Experimentele	zoölogie
•	 	Noëlle	Aarts;	persoonlijk	hoogleraar	Strategische	

communicatie

De	jury	kwam	unaniem	tot	het	besluit	de	Teacher	of	the	Year	
Award toe te kennen aan prof. Noëlle Aarts, persoonlijk 

hoogleraar Strategische communicatie. 
Zij ontving de eervolle prijs van wege 

haar kritische houding, haar open 
opstelling jegens studen ten, 

haar dynamische manier 
van college geven en haar 
focus op samen werking 
en minder op pure kennis
overdracht. 
Naar het oordeel van de 
jury onderscheidt Noëlle 

Aarts in haar onderwijs zich 
in haar kritischreflectieve 

Excellentie en prijzen

De genomineerden v.l.n.r.: Arie Terlouw, Huub Savelkoul, Noëlle Aarts 
(winnares), Maria Forlenza en Arie Nieuwenhuizen

opstelling en haar grote betrokkenheid bij haar studenten die zij 
als gelijken beschouwt en stimuleert tot feedback op haar 
manier van lesgeven en de inhoud van haar colleges. Daarbij 
streeft zij ernaar het kwaliteits niveau van haar colleges te 
handhaven en te verbeteren. Aarts werd geprezen om haar 
harde werken en het feit dat zij de inhoud van haar colleges 
doorgaans zelf ontwikkelt en deze regelmatig bijwerkt met 
actuele zaken. De studenten noemden Noëlle Aarts niet alleen 
attent en toegankelijk, zij levert met haar colleges ook maatwerk 
voor de behoefte van de studenten.

Longlist Teacher of the Year
De studenten van Wageningen University hebben uit een lijst de 
volgende 16 docenten gekozen:
Noëlle	Aarts,	Yuling	Bai,	Frits	Claassen,	Julia	Diederen,	Roel	
Dijksma, Martijn Duineveld, Maria Forlenza, André van 
Lammeren, Arie Nieuwenhuizen, Gert Peek, Ute SassKlaassen, 
Huub Savelkoul, Gosse Schraa, Arie Terlouw, Paul Torfs, en 
Jordi VilaGuerau de Arellano.

Noëlle Aarts Als je luistert naar wat studenten te vertellen 
hebben, dan leer je net zo veel van hen als zij van jou als 
docent. Ik probeer hen te motiveren en te inspireren met 
nteressante en relevante literatuur, uitdagende vragen en 
opdrachten en colleges die de moeite van het bijwonen 
waard zijn. De ‘Teacher of the Year’ Award is een blijk van 
waardering van de studenten voor de manier waarop ik hen 
betrek en daar ben ik heel blij mee.
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Naar het oordeel van de jury snijdt Cerkvenik een zeer 
fundamenteel probleem aan in de biologie van insecten: hoe 
bepalen zij waar geluid vandaan komt? Hij bestudeerde dit aan 
de hand van krekels. De scriptie heeft, aldus de jury, ook 
belangrijke implicaties voor het ontwerpen van kleine 
akoestische sensoren en is een goed voorbeeld van nieuwe 
inzichten uit de evolutiebiologie.

De overige winnaars en hun scripties:
•		Lena	Schulte-Uebbing,	Klimaatstudies:	Wedging	the	Emissions	

Gap in Agriculture: Potential of a possible bottomup initiative 
to reduce global greenhouse gas emissions from agriculture. 
Supervisie: prof.dr. Rik Leemans, Milieusysteemanalyse.

•		Nick	Middeldorp,	International	Development	Studies:	In	
Honduras it is a sin to defend life: An ethnography of the 
discourses, practices and dangers of opposition to mining in 
Honduras. Supervisie: prof.dr. Bram Buscher, Sociologie van 
ontwikkeling en verandering.

•		Berend	van	der	Meer,	Moleculaire	levenswetenschappen:	
Cooperative dynamics of twodimensional soft colloidal 
systems  Both in equilibrium and outofequilibrium. 
Supervisie: prof.dr.ir. Jasper van der Gucht, Fysische en 
kolloïdchemie.

Vlnr: dr. Han Swinkels (voorzitter KLV), Lena Schulte-Uebbing, 
Jacqueline Zappeij (moeder Nick Middeldorp), Berend van der Meer, 
Uroš Cerkvenik (overall winnaar) en prof.dr. Just Vlak (juryvoorzitter)

Uros Cerkvenik: Dat ik een prijs voor de
beste scriptie in het onderwijsdomein 
Levenswetenschappen mocht ontvangen was voor
mij al een hele eer, maar dat ik ook nog eens 
onderscheiden werd met de Overall Scriptieprijs
kwam echt als een aangename verrassing! Ik voel mij 
zeer vereerd dat ik zo’n prijs ontvangen heb. Deze prijs 
geeft weer dat fundamenteel onderzoek aan de universiteit 
niet over het hoofd wordt gezien en geeft mij een goed 
gevoel over mijn toekomstige carrière.

WUFKLV Scriptieprijs
De WUFKLV Scriptieprijs is bedoeld voor studenten van 
Wageningen University die een excellente scriptie of publicatie 
hebben geschreven in de masterfase van hun studie.

De winnaar van de Overall Scriptieprijs Uroš Cerkvenik, 
masterstudent Biologie, ontving een geldbedrag van € 1000.
De overige winnaars kregen elk € 500, een bronzen beeld van 
de ‘Wageningse boom‘ van Sjoerd Buisman, een oorkonde en 
een judicium. 

Uroš Cerkvenik schreef zijn prijswinnende scriptie 
Hearing in the field cricket Gryllus bimaculatus (de Geer): 
directional sensitivity in absence of frequency tuning 
Supervisie: prof.dr.ir. Johan van Leeuwen, 
Experimentele	Zoölogie.	



Persprijs 2014 voor Annemieke Smit
Het Wageningen Universiteits Fonds looft elk jaar tijdens de Dies 
Natalis van Wageningen University een specifieke prijs uit. 
Opeenvolgend in een cyclus van drie jaar zijn dat de Persprijs, 
de Onderzoeksprijs en de Alumni Award.

Het Wageningen Universiteits Fonds honoreert sinds 1978 de 
beste populairwetenschappelijke uiting die de kennisdomeinen 
van Wageningen UR toegankelijk maakt voor een breed publiek. 
De kennisdomeinen zijn: voeding en voedselproductie, 
leefomgeving, gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden. 

Wetenschapsjournaliste Annemieke Smit ontving de Persprijs 
2014 voor haar boek Uitgekookt! Tijdens de 96e Dies Natalis 
van Wageningen University op 10 maart ontving zij het beeld 
‘De Wageningse Boom’, een judicium en een bedrag van € 2500 
uit handen van de voorzitter van het Wageningen Universiteits 
Fonds, Jan Karel Mak.

Volgens de jury verdient Annemieke Smit de Persprijs voor haar 
buitengewone journalistieke werk. De jury waardeert haar 
vermogen om complexe kennis uit de voedingswetenschappen 
om te zetten in makkelijk verteerbare en onderhoudende teksten 
voor een breed publiek. Het boek is innovatief opgezet, 
gemakkelijk te raadplegen en maakt wetenschappelijke inzichten 
toegankelijk zonder technische termen of formules. 

“Dat ik hiervoor de Persprijs 2014 van de Wageningen 
Universiteit zou krijgen, heb ik in mijn stoutste dromen niet 
durven bedenken. Het heeft me heel wat hoofdbrekens gekost 
om de wetenschappelijke informatie toegankelijk te maken, 
zonder de wetenschappelijke waardes geweld aan te doen. Want 
wetenschap en kort, krachtig en geestig gaan nu eenmaal niet 
makkelijk samen. De prijs is voor mij een erkenning dat dit wel 
degelijk mogelijk is, en dat daarvoor ook vanuit de wetenschap 
waardering is.

Daarnaast biedt de prijs me de kans om mijn volgende droom 
na te jagen: het opzetten van een digitale omgeving waarin de 
wetenschap achter koken wordt vertaald in korte, prikkelende 
filmpjes en audiofragmenten, waardoor de informatie ook voor 
jongeren aantrekkelijk is en ze uitdaagt te gaan koken. Want zelf 
koken met verse ingrediënten is niet alleen gezond, het is vooral 
ook ongelooflijk leuk!”

Annemieke Smit: De prijs is voor mij een erkenning 
dat wetenschappelijke informatie toegankelijk maken 
wel degelijk mogelijk is, en dat daarvoor ook vanuit de 
wetenschap waardering is.

14
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Internationale studentenactiviteiten
Door de stimuleringsregeling worden studentenactiviteiten met 
een internationaal karakter mogelijk gemaakt. Dankzij deze 
regeling kunnen studenten bijvoorbeeld een studiereis naar het 
buitenland maken en zo internationale ervaring en contacten 
opdoen. 39 studenten vroegen in 2014 subsidie aan bij de 
stimuleringsregeling. Van deze aanvragen zijn 31 toegekend, voor 
in totaal € 21.134 ten behoeve van vier soorten activiteiten:

Studiereis studievereniging Agrotechnologie
‘Heeren XVII’ 
Eind augustus 2014 hebben 27 studenten een zesdaagse 
excursie naar Denemarken, Zweden en Duitsland gemaakt. 
De reis werd georganiseerd door de studievereniging van 
Agrotechnologie ‘Heeren XVII’. De studenten waren soms 
verbaasd bij het zien van de werking van de bedrijven. “Het was 
een leuke, maar vooral leerzame week. De verschillen tussen de 
Nederlandse, Deense, Zweedse en Duitse landbouw werden 
duidelijk zichtbaar, mede daardoor was deze reis absoluut een 
waardevolle toevoeging voor ons”.
“We willen de donateurs van het Wageningen Universiteits Fonds 
graag bedanken voor de financiële bijdrage, waardoor een 
kwalitatief goede studiereis georganiseerd kon worden!”

Symposium Joel Salatin
Op 9 mei heeft Stichting Boerengroep het symposium ‘Creating 
virtuous cycles in agriculture and food’ georganiseerd. Met maar 
liefst 500 WURstudenten en medewerkers in de zaal van het 
Orion gebouw op de Wageningen Campus en een onbekend 
aantal kijkers via het internet, was het een groots evenement. 
De hoofdspreker op het symposium was Joel Salatin. Salatin is 
door Times Magazine uitgeroepen tot de meest innovatieve boer 
ter wereld. Prof. Imke de Boer, hoogleraar bij de Leerstoelgroep 
Dierlijke Productiesystemen aan Wageningen UR was referent 
waardoor een mooie mix van wetenschap en praktijk ontstond. 
Het bestuur van Stichting Boerengroep: “Dankzij het Wageningen 
Universiteits Fonds hebben wij het belang van de wederkerige 
relatie tussen wetenschap en landbouwpraktijk leren kennen”.

Posterpresentatie Forum Shanghai, China
Masterstudente Rosanne Verbree heeft op uitnodiging haar MSc
thesis over duurzame consumptie in China gepresenteerd op het 
Global Research Forum on Sustainable Production and 
Consumption. Op de conferentie in Shanghai verzamelden zich 
zo’n 100 wetenschappers en experts op het gebied van 
duurzame consumptie en productie. Naast inzicht in het huidige 
onderzoeksveld heeft zij ook contacten kunnen leggen met 
belangrijke onderzoekers die haar wellicht kunnen steunen in 
toekomstige projecten binnen haar werkveld. “Zonder de 
financiële bijdrage van het WUF had ik niet deel kunnen nemen 
aan de conferentie. Ik ben dan ook zeer dankbaar voor de 
bijdrage, want meedoen aan de conferentie in Shanghai en daar 
mijn thesis presenteren was een hele bijzondere en leerzame 
ervaring.”

Organisatie symposia 13%
Gastspreker 2%

(Poster)presentaties
20%

Organisatie
studiereizen

65%
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Fondsen Activiteiten 2014 Saldo 1-1 In. begroot In. reëel         Uit.begroot Uit. reëel Saldo 31-12 Missie en doelstellingen

Storm - van der Chijs Fonds 1988 Awards uitgereikt aan M. Tysyachnyuk en A. van Loon 9.301  150  196  3.000  3.000  6.497 Stimuleren van vrouwelijke wetenschappers van Wageningen UR in hun loopbaan.

Wellensiek Fonds 1990 Geen uitgaven  247.617  0  3.051  0  0  250.668 Bijdragen financiering promotieonderzoek op het gebied van de tuinbouw of aanverwante vakgebieden.

Anne van den Ban Fonds 1992 Ondersteuning van 24 MScstudenten, waarvan 8 nieuwe en 16 die hun studie 
konden voortzetten.

 8.988  108.358  144.878  108.358  48.278  105.588 Beurzen voor getalenteerde studenten uit ontwikkelingslanden voor MScopleiding aan Wageningen University.

Middelhoven Fonds 1995 Studiereizen: IGEMwedstrijd, internationale studiereis promovendi Kleinjan, 
Bakker, van Ham, Vogel,de Laat; organisatie cursus onderzoekschool EPS

 7.908  1.620  1.587  1.500 3.250  6.245 Subsidies aan studenten, jonge onderzoekers en medewerkers voor stages of studiereizen o.g.v. microbiologie.

Wageningen Ambassadors 2004 4 Wereldlezingen, St. Belmonte Arboretum, Africa Agribusiness Academy, smaak
lessen, campagne WUF, Aalt Dijkhuizen F., Jonge Helden F., 2 WA bijeenkomsten

 188.982  103.000  115.737  201.500  144.642  160.079 Brug slaan tussen Wageningen UR en samenleving, 'Wageningen' op de kaart zetten d.m.v. projectondersteuning 
aan o.a. ondernemerschap, wereldvoedselvraagstuk, studentenwerving, corporate identity.

Phytophthora Fonds 2004 Geen uitgaven  8.653  100  107  8.753  0  8.760 Financiering van promotieonderzoek naar resistentiegenen van Phytophthora infestans in aardappel.

Nico Buisman Fonds 2004 Geen uitgaven  5.510  2.580  2.583  0  0  8.093 Verstrekken van beurzen aan studenten Milieutechnologie uit ontwikkelingslanden.

Clive West Micronutriënt Fonds 2004 Ondersteuning van twee studenten  10.855  170  251  2.000  435  10.671 Onderzoek en onderwijs o.g.v. micronutriëntendeficiëntie stimuleren.

DST Fellowships 2005 Bijdrage van MScstudie Dairy Sciences voor 2 studenten  297  30.000  30.589  30.000  16.666  14.220 Vergroten van internationale belangstelling voor Dairy Sciences en financiële steun bieden aan studenten en jonge 
onderzoekers uit nieuwe EU en ontwikkelingslanden.

Fonds Kennisoverdracht Genetica 2006 Bijdrage ontwikkeling online game voor VWOscholieren 'battle of the genes'  33.636  0  292  0 19.856  14.072 Bijdragen aan een objectief beeld van genetische modificatie in de landbouw.

ECAF Fonds 2008 Geen uitgaven  119.851  1.770  1.477  5.000  0  121.328 Bevorderen kennis van granen door faciliteren deelname jonge onderzoekers congres en werkbezoeken.

Fonds Leniger Bruin Kühn 2008 Geen uitgaven  38.088  8.600  4.494  1.500  0  42.582 Stimuleren van levensmiddelentechnologie. Nederlandse MScstudenten ondersteunen bij colloquia en sabbaticals 
van gerenommeerde onderzoekers.

Hans de Jong Fonds 2009 Geen uitgaven  18.120  265  223  3.000  0  18.343 Bijdrage leveren aan ontwikkeling en implementatie van kennis op het gebied van stortgoed.

Hatch Tech Fonds 2009 Overdracht broedmachine aan WU lsg. Adaptatiefysiologie  21.569  0  0  0  21.569  0 Onderzoek en onderwijs o.g.v. adaptatiefysiologie stimuleren door financiering experimentele broedfaciliteiten.

Rob Goldbach Fonds 2009 Bijdrage stage MScstudent  102.287  10.099  9.854  12.500  9.599  102.542 Bevorderen virologie door faciliteren congres en werkbezoeken van studenten en onderzoekers.

NEWTBVAC Fonds 2009 Giften Europese instellingen t.b.v. vaccinatieprogramma cfm overeenkomst EU 1.035.494 1.210.000 1.208.848 2.226.907  1.034.211 1.210.131 Bijdrage ontwikkeling nieuw vaccin tegen tuberculose. Financiële steun aan Tuberculosis Vaccine Initiative.

Biologische Plantenveredeling 2010 Bijdrage EUproject bijzonder hoogleraar Prof. Edith Lammerts van Bueren 8.594  26.650  26.557  32.750  33.360  1.791 Ondersteuning buitengewone leerstoel om het vakgebied biologische plantenveredeling te bevorderen.

Paul Speijer Fonds 2010 Onderwijsbeurs aan MScstudent  26.296  30.300  35.739  20.000  10.000  52.035 Steun aan Afrikaanse studenten die MSc Plant Sciences aan Wageningen University willen studeren.

Fonds Niels Smith 2010 Twee sportbeurzen aan D. de Wagenaar en K. Schetters  7.814  2.320  2.514  3.000  2.000  8.328 Steun aan studenttopsporters: laatste zetje om droom te kunnen realiseren.

Huub & Juliënne Spiertz Fonds 2011 Uitreiking stipendia aan V. Sechi en M. Hikke  15.395  6.190  17.700  1.500  1.350  31.745 Bevorderen agrobiologie, gewaskunde en duurzame voedselproductie. Ondersteuning buitenlandse studiereizen.

CWF Fonds  2012 Onderwijsbeurzen aan 4 studenten in Vietnam  30.595  28.750  29.051  2.500  2.000  57.646 Talenten met beperkte (fin.) middelen kans geven humane voeding en/of levensmiddelentechnologie te studeren..

M-BASE Prijs 2012 Geen uitgaven  106.825  0  1.317  0  0  108.142 Zichtbaar maken van bijdrage alumni en ondernemers aan duurzaam ondernemerschap met grote internationale 
invloed in relatie tot Wageningen UR. Prijs voor succesvolle en enthousiaste ondernemer.

Collectiebehoud Wageningen UR 2012 Restauratie projecten: Paard van Auzoux, Universitaire Geschiedenis en 
Kunstcollectie, Kartofoot

 1.183  15.750  132.671  15.750  132.671  1.183 Beheer en uitvoering van projecten om onderhoud van collecties met cultuurhistorische waarde te restaureren, 
conserveren en/of digitaliseren, zodat zij in de toekomst beschikbaar blijven voor onderwijs en onderzoek.

L. Bos Fonds 2013 Bijdrage project bijzonder hoogleraar René van der Vlugt  25.010  25.500  25.308  25.000  25.000  25.318 Een financiële bijdrage leveren aan een bijzonder hoogleraar ecologische plantenvirologie.

Fonds Belmonte Arboretum 2014 100 bomen konden worden geplant  0  0  21.884  0  12.295  9.589 Beheer Belmonte Arboretum Wageningen als botanisch, cultuurhistorisch en landschappelijk hoogwaardige tuin.

Aalt Dijkhuizen Fonds 2014 Geen uitgaven  0  0  5.031  0  0  5.031 Bevorderen relevante kennis voor de vraag hoe in toekomst 9 miljard mensen duurzaam gevoed kunnen worden.

PROW Fonds 2014 Nog geen activiteiten, genoemde kosten zijn m.b.t. opstart  0  0  3.006  0  18  2.988 Verbeteren levensomstandigheden in ontwikkelingslanden door kennis over plantaardige hulpbronnen beschikbaar 
te stellen aan intermediaire organisaties o.g.v. onderwijs, voorlichting, onderzoek en industriële productie.

Fonds Vector Borne Diseases 2014 Geen uitgaven  0  0  10.000  0  0  10.000 Het domein van vectorziekten aan Wageningen University bevorderen. 

Projecten Food For Thought Werken aan fundamentele oplossingen voor het voedselprobleem in de wereld.

Meer rijst met minder water Experimenten 'gedrag' van rijstplanten met watertekort 325.209  250.000  250.000  291.700  306.450  268.759 Fundamenteel begrip van de plant met als doel het waterverbruik in de gangbare rijstteelt terug te dringen.

De zwakke plek van phytophthora Systeemanalytisch onderzoek en karakterisering Phytophthora enzymen  418.613  250.000  250.000  279.420  123.691  544.922 Onderzoeken hoe Phytophthora na infectie de controle over aardappelcellen  overneemt.

Zeewier telen Onderzoek naar teeltmethode en fysiologie van zeewier  10.924  3.000  6.000  3.000  10.924  6.000 Praktijktesten en onderzoek naar een rendabel teeltsysteem voor zeewier in de Oosterschelde.

Africa Agribusiness Academy Opzetten organisatiestructuur van de Africa Agribusiness Academy  368.691  440.000  510.000  400.000  561.438  317.253 Verhogen van voedselzekerheid door het stimuleren van ondernemerschap bij Afrikaanse MKB ondernemers.

Effectieve, gifvrije malariabestrijding Afronden baseline onderzoek en start installatie muggenvallen 1.020.332  595.616  508.644  566.085  692.316  836.660 Pilot voor malariabestrijding in Kenia waarbij malariamuggen gevangen worden m.b.v. geurvallen.

PROTA Aanvullen van database voor nuttige planten  0  0  2.000  0  0  2.000 Alleinformatie over 9000 nuttige Afrikaanse planten in één interactieve database publiceren.

Fosfaat Literatuuronderzoek en eerste experimenten beschikbaarheid fosfaat in bodem  64.105  87.500  179.488  111.479  101.223  142.370 Een studie naar mogelijkheden om fosfaatvoorraden in de bodem beter te benutten.

Met stro meer melk en vlees Werving 3 PhDers voor onderzoek inkuilen, voedingswaarde, procesoptimalisatie  119.420  175.780  187.810  62.390  94.574  212.656 Onderzoek naar verbetering voedingswaarden van stro door afbraak van lignine door schimmels

Duurzame tonijnvangst Scoping study en opbouw structuur voor traceability systeem  159.574  216.666  122.412  330.611  275.822  6.164 Ontwikkelen van markt gedreven informatiesystemen voor duurzame tonijnvangst in Indonesië en de Philippijnen.

Odzala Kokoua Feasibility Study Haalbaarheidsstudie voor toepassing van REDD+ in Kokoua National Park  114.971  0  0  115.851  114.971  0 Studie naar haalbaarheid van REDD+ om meer inkomen te genereren voor Odzala Kokoua National Park.

Fondsen op naam en projecten in detail

N.B. Over de uitgaven en inkomsten: in de planning is geen rekening gehouden met rente, kleine verschillen tussen gepland en gerealiseerd zijn grotendeels daar      aan toe te schrijven. 



17

Fondsen Activiteiten 2014 Saldo 1-1 In. begroot In. reëel         Uit.begroot Uit. reëel Saldo 31-12 Missie en doelstellingen

Storm - van der Chijs Fonds 1988 Awards uitgereikt aan M. Tysyachnyuk en A. van Loon 9.301  150  196  3.000  3.000  6.497 Stimuleren van vrouwelijke wetenschappers van Wageningen UR in hun loopbaan.

Wellensiek Fonds 1990 Geen uitgaven  247.617  0  3.051  0  0  250.668 Bijdragen financiering promotieonderzoek op het gebied van de tuinbouw of aanverwante vakgebieden.

Anne van den Ban Fonds 1992 Ondersteuning van 24 MScstudenten, waarvan 8 nieuwe en 16 die hun studie 
konden voortzetten.

 8.988  108.358  144.878  108.358  48.278  105.588 Beurzen voor getalenteerde studenten uit ontwikkelingslanden voor MScopleiding aan Wageningen University.

Middelhoven Fonds 1995 Studiereizen: IGEMwedstrijd, internationale studiereis promovendi Kleinjan, 
Bakker, van Ham, Vogel,de Laat; organisatie cursus onderzoekschool EPS

 7.908  1.620  1.587  1.500 3.250  6.245 Subsidies aan studenten, jonge onderzoekers en medewerkers voor stages of studiereizen o.g.v. microbiologie.

Wageningen Ambassadors 2004 4 Wereldlezingen, St. Belmonte Arboretum, Africa Agribusiness Academy, smaak
lessen, campagne WUF, Aalt Dijkhuizen F., Jonge Helden F., 2 WA bijeenkomsten

 188.982  103.000  115.737  201.500  144.642  160.079 Brug slaan tussen Wageningen UR en samenleving, 'Wageningen' op de kaart zetten d.m.v. projectondersteuning 
aan o.a. ondernemerschap, wereldvoedselvraagstuk, studentenwerving, corporate identity.

Phytophthora Fonds 2004 Geen uitgaven  8.653  100  107  8.753  0  8.760 Financiering van promotieonderzoek naar resistentiegenen van Phytophthora infestans in aardappel.

Nico Buisman Fonds 2004 Geen uitgaven  5.510  2.580  2.583  0  0  8.093 Verstrekken van beurzen aan studenten Milieutechnologie uit ontwikkelingslanden.

Clive West Micronutriënt Fonds 2004 Ondersteuning van twee studenten  10.855  170  251  2.000  435  10.671 Onderzoek en onderwijs o.g.v. micronutriëntendeficiëntie stimuleren.

DST Fellowships 2005 Bijdrage van MScstudie Dairy Sciences voor 2 studenten  297  30.000  30.589  30.000  16.666  14.220 Vergroten van internationale belangstelling voor Dairy Sciences en financiële steun bieden aan studenten en jonge 
onderzoekers uit nieuwe EU en ontwikkelingslanden.

Fonds Kennisoverdracht Genetica 2006 Bijdrage ontwikkeling online game voor VWOscholieren 'battle of the genes'  33.636  0  292  0 19.856  14.072 Bijdragen aan een objectief beeld van genetische modificatie in de landbouw.

ECAF Fonds 2008 Geen uitgaven  119.851  1.770  1.477  5.000  0  121.328 Bevorderen kennis van granen door faciliteren deelname jonge onderzoekers congres en werkbezoeken.

Fonds Leniger Bruin Kühn 2008 Geen uitgaven  38.088  8.600  4.494  1.500  0  42.582 Stimuleren van levensmiddelentechnologie. Nederlandse MScstudenten ondersteunen bij colloquia en sabbaticals 
van gerenommeerde onderzoekers.

Hans de Jong Fonds 2009 Geen uitgaven  18.120  265  223  3.000  0  18.343 Bijdrage leveren aan ontwikkeling en implementatie van kennis op het gebied van stortgoed.

Hatch Tech Fonds 2009 Overdracht broedmachine aan WU lsg. Adaptatiefysiologie  21.569  0  0  0  21.569  0 Onderzoek en onderwijs o.g.v. adaptatiefysiologie stimuleren door financiering experimentele broedfaciliteiten.

Rob Goldbach Fonds 2009 Bijdrage stage MScstudent  102.287  10.099  9.854  12.500  9.599  102.542 Bevorderen virologie door faciliteren congres en werkbezoeken van studenten en onderzoekers.

NEWTBVAC Fonds 2009 Giften Europese instellingen t.b.v. vaccinatieprogramma cfm overeenkomst EU 1.035.494 1.210.000 1.208.848 2.226.907  1.034.211 1.210.131 Bijdrage ontwikkeling nieuw vaccin tegen tuberculose. Financiële steun aan Tuberculosis Vaccine Initiative.

Biologische Plantenveredeling 2010 Bijdrage EUproject bijzonder hoogleraar Prof. Edith Lammerts van Bueren 8.594  26.650  26.557  32.750  33.360  1.791 Ondersteuning buitengewone leerstoel om het vakgebied biologische plantenveredeling te bevorderen.

Paul Speijer Fonds 2010 Onderwijsbeurs aan MScstudent  26.296  30.300  35.739  20.000  10.000  52.035 Steun aan Afrikaanse studenten die MSc Plant Sciences aan Wageningen University willen studeren.

Fonds Niels Smith 2010 Twee sportbeurzen aan D. de Wagenaar en K. Schetters  7.814  2.320  2.514  3.000  2.000  8.328 Steun aan studenttopsporters: laatste zetje om droom te kunnen realiseren.

Huub & Juliënne Spiertz Fonds 2011 Uitreiking stipendia aan V. Sechi en M. Hikke  15.395  6.190  17.700  1.500  1.350  31.745 Bevorderen agrobiologie, gewaskunde en duurzame voedselproductie. Ondersteuning buitenlandse studiereizen.

CWF Fonds  2012 Onderwijsbeurzen aan 4 studenten in Vietnam  30.595  28.750  29.051  2.500  2.000  57.646 Talenten met beperkte (fin.) middelen kans geven humane voeding en/of levensmiddelentechnologie te studeren..

M-BASE Prijs 2012 Geen uitgaven  106.825  0  1.317  0  0  108.142 Zichtbaar maken van bijdrage alumni en ondernemers aan duurzaam ondernemerschap met grote internationale 
invloed in relatie tot Wageningen UR. Prijs voor succesvolle en enthousiaste ondernemer.

Collectiebehoud Wageningen UR 2012 Restauratie projecten: Paard van Auzoux, Universitaire Geschiedenis en 
Kunstcollectie, Kartofoot

 1.183  15.750  132.671  15.750  132.671  1.183 Beheer en uitvoering van projecten om onderhoud van collecties met cultuurhistorische waarde te restaureren, 
conserveren en/of digitaliseren, zodat zij in de toekomst beschikbaar blijven voor onderwijs en onderzoek.

L. Bos Fonds 2013 Bijdrage project bijzonder hoogleraar René van der Vlugt  25.010  25.500  25.308  25.000  25.000  25.318 Een financiële bijdrage leveren aan een bijzonder hoogleraar ecologische plantenvirologie.

Fonds Belmonte Arboretum 2014 100 bomen konden worden geplant  0  0  21.884  0  12.295  9.589 Beheer Belmonte Arboretum Wageningen als botanisch, cultuurhistorisch en landschappelijk hoogwaardige tuin.

Aalt Dijkhuizen Fonds 2014 Geen uitgaven  0  0  5.031  0  0  5.031 Bevorderen relevante kennis voor de vraag hoe in toekomst 9 miljard mensen duurzaam gevoed kunnen worden.

PROW Fonds 2014 Nog geen activiteiten, genoemde kosten zijn m.b.t. opstart  0  0  3.006  0  18  2.988 Verbeteren levensomstandigheden in ontwikkelingslanden door kennis over plantaardige hulpbronnen beschikbaar 
te stellen aan intermediaire organisaties o.g.v. onderwijs, voorlichting, onderzoek en industriële productie.

Fonds Vector Borne Diseases 2014 Geen uitgaven  0  0  10.000  0  0  10.000 Het domein van vectorziekten aan Wageningen University bevorderen. 

Projecten Food For Thought Werken aan fundamentele oplossingen voor het voedselprobleem in de wereld.

Meer rijst met minder water Experimenten 'gedrag' van rijstplanten met watertekort 325.209  250.000  250.000  291.700  306.450  268.759 Fundamenteel begrip van de plant met als doel het waterverbruik in de gangbare rijstteelt terug te dringen.

De zwakke plek van phytophthora Systeemanalytisch onderzoek en karakterisering Phytophthora enzymen  418.613  250.000  250.000  279.420  123.691  544.922 Onderzoeken hoe Phytophthora na infectie de controle over aardappelcellen  overneemt.

Zeewier telen Onderzoek naar teeltmethode en fysiologie van zeewier  10.924  3.000  6.000  3.000  10.924  6.000 Praktijktesten en onderzoek naar een rendabel teeltsysteem voor zeewier in de Oosterschelde.

Africa Agribusiness Academy Opzetten organisatiestructuur van de Africa Agribusiness Academy  368.691  440.000  510.000  400.000  561.438  317.253 Verhogen van voedselzekerheid door het stimuleren van ondernemerschap bij Afrikaanse MKB ondernemers.

Effectieve, gifvrije malariabestrijding Afronden baseline onderzoek en start installatie muggenvallen 1.020.332  595.616  508.644  566.085  692.316  836.660 Pilot voor malariabestrijding in Kenia waarbij malariamuggen gevangen worden m.b.v. geurvallen.

PROTA Aanvullen van database voor nuttige planten  0  0  2.000  0  0  2.000 Alleinformatie over 9000 nuttige Afrikaanse planten in één interactieve database publiceren.

Fosfaat Literatuuronderzoek en eerste experimenten beschikbaarheid fosfaat in bodem  64.105  87.500  179.488  111.479  101.223  142.370 Een studie naar mogelijkheden om fosfaatvoorraden in de bodem beter te benutten.

Met stro meer melk en vlees Werving 3 PhDers voor onderzoek inkuilen, voedingswaarde, procesoptimalisatie  119.420  175.780  187.810  62.390  94.574  212.656 Onderzoek naar verbetering voedingswaarden van stro door afbraak van lignine door schimmels

Duurzame tonijnvangst Scoping study en opbouw structuur voor traceability systeem  159.574  216.666  122.412  330.611  275.822  6.164 Ontwikkelen van markt gedreven informatiesystemen voor duurzame tonijnvangst in Indonesië en de Philippijnen.

Odzala Kokoua Feasibility Study Haalbaarheidsstudie voor toepassing van REDD+ in Kokoua National Park  114.971  0  0  115.851  114.971  0 Studie naar haalbaarheid van REDD+ om meer inkomen te genereren voor Odzala Kokoua National Park.

N.B. Over de uitgaven en inkomsten: in de planning is geen rekening gehouden met rente, kleine verschillen tussen gepland en gerealiseerd zijn grotendeels daar      aan toe te schrijven. 
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Het financieel beheer van stichting Wageningen Universiteits 
Fonds is onder te verdelen in drie categorieën. 

Categorie 1 betreft de algemene inkomsten van de stichting 
Wageningen Universiteits Fonds die bestaan uit het totaal aan 
algemene donaties en het rendement op eigen vermogen. 
Deze inkomsten komen ten goede aan de groei en bloei van de 
universiteit, zoals stimuleren van internationale studenten
activiteiten, het belonen van excellentie door uitreiking van 
prijzen. 

Categorie 2 betreft het beheer van de bijzondere en 
geoormerkte giften die een specifieke bestemming hebben, en 
beschreven zijn in een Fonds op Naam en/of project. 

Categorie 3 is het beheer van de baanbrekende onderzoeks
projecten, onderdeel van de grotegiftencampagne: Food for 
Thought, Thought for Food. De verkorte jaarrekening op de 
volgende pagina geeft een beeld van de baten en lasten van de 
stichting over het jaar 2014, vergeleken met het voorgaande 
boekjaar 2013. 

1. Algemene groei en bloei
De inkomsten van de stichting Wageningen Universiteits Fonds 
bestonden in 2014 uit het totaal aan donaties en het rendement 
op eigen vermogen. In 2014 is een positief resultaat van 
€  24.091 behaald. De rente is in 2014 vergelijkbaar met die 
van 2013. 

2. Bijzondere en geoormerkte giften
Geoormerkte giften worden vaak opgezet in een fonds op naam. 
In sommige gevallen wordt er een project aangemaakt, te weten 
Collectiebehoud Wageningen UR en de MBASE award. Het 
aantal Fondsen op Naam bedroeg in 2014 26. 
De totale inkomsten uit donaties en rente in 2014 bedroegen 
€ 1.809.945. De totale uitgaven waren € 1.545.346.
Het saldo van alle Fondsen op Naam en projecten bedraagt per 
31 december 2014 € 2.463.466.

3. Baanbrekend onderzoek stimuleren: Food for Thought, 
Thought for Food Campagne
In 2010 is gestart met een grotegiftencampagne om innovatief 
en baanbrekend onderzoek te financieren dat niet door reguliere 
programma’s worden gefinancierd. De doelstelling om in 2015 
15 miljoen euro te ontvangen, is op 31 december 2014 
nagenoeg gehaald. Het totaalbedrag aan giften in 2014 was 
€ 2.016.354. Totale toezeggingen van meerjarige giften in 
2014 bedraagt € 150.000. Het saldo eind december is 
€ 2.336.784.
Op pagina 11 leest u meer over de campagne.

Toelichting

Waarderingsgrondslagen voor de balans
De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders vermeld, 
tegen de nominale waarde. De financiële 
vaste activa zijn gewaardeerd tegen 
beurswaarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald door het verschil 
tussen de netto baten en alle hieraan 
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen 
kosten. De kosten worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
grondslag van waardering. Verliezen worden 
in aanmerking genomen in het jaar dat deze 
te voorzien zijn. 

Beoordelingsverklaring
De jaarrekening is samengesteld door 
Verenigingen Beheer Nederland B.V. 
De jaarrekening is beoordeeld door 
Schuurman & de Leeuw Accountants te 
Wageningen waarvoor een beoordelings
verklaring is ontvangen. 

De volledige tekst van de jaarrekening vindt u 
op www.wageningenuniversiteitsfonds.nl. 
   

Financiën
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Rekening van baten en lasten  2014          2013 

Baten
Ontvangsten bijzondere doeleinden en FFT 3.851.300  3.961.417
Donaties 42.418  39.492
Beleggingen 55.346  53.245
Opbrengst projectmanagement FFT 71.859  100.574
Som der baten  4.020.923  4.154.728

Lasten 
Uitgaven bijzondere doeleinden en FFT 3.851.300  3.961.417
Projecten 37.442  25.454
Diensten van derden 18.052  17.078
Bestuurskosten 2.678  259
Kantoorkosten 0  817
Kosten projectmanagement FFT 74.244  71.830
Kosten van beleggingen 6.550  1.017
Drukwerk jaarverslag 6.263  3.573
   3.996.528  4.081.445 
Exploitatie resultaat  24.395  73.283

Bijzondere baten en lasten 
Diverse baten en (lasten) 304  0
   304  0
Resultaat boekjaar  24.091  73.283

Balans per 31 december 2014
Activa  Passiva
Materiële vaste activa 0 Reserves en fondsen
Financiële vaste activa 757.592 Stichtingskapitaal 552.731
Vorderingen 123.339 Reserve koersverschil effecten 360.768
Liquide middelen 5.129.350 Overige reserves 216.353
    1.129.852
  Bestemmingsfondsen 4.800.250
  Kortlopende schulden 80.179

Totaal activa 6.010.281 Totaal passiva 6.010.281

Verkorte jaarrekening 2014 (alle bedragen in euro’s)

19

Verloop voorzieningen
 
 Bijzondere doeleinden  Food for Thought
Saldo per 1 januari 2014 2.173.866 2.601.839
Bij: Ontvangen donaties 2014 1.787.049 2.007.710
Bij: Rente 22.896 8.644
Bij: Renteloze lening 25.000 0
Af: Gift FEE WUF 7.082 64.777
Af: Uitgaven / voorschot 1.538.264 2.216.633
Saldo per 31 december 2013 2.463.466 2.336.784
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Voor het uitgebreide financieel jaarrapport, nieuws en 
achtergronden zie www.wageningenuniversiteitsfonds.nl

Met dank aan de bedrijfsdonateurs van het Wageningen Universiteits Fonds:


