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Voorwoord
zaam ondernemen ging in 2015 naar Simon Groot, die 
met zijn bedrijf ‘East-West Seed’ nauwe contacten onder-
houdt met vele boeren in Zuid-Oost Azië. Met zijn wijze 
van duurzaam ondernemen sorteert hij volgens de jury 
groot effect bij die lokale afnemers en draagt hij bij aan 
de ontwikkeling van het land zelf. 

Tot zo ver deze greep uit de activiteiten en projecten van 
afgelopen jaar. In dit verslag vindt u meer achtergrondin-
formatie over de uitgevoerde activiteiten, de nieuw opge-
richte fondsen en gestarte onderzoeksprojecten, de stand 
van zaken rond de fondsenwerving. U leest ook over de 
persoonlijke drijfveren van donateurs en vindt een over-
zicht van de gerealiseerde doelstellingen van onze 
Fondsen op Naam, de in 2015 uitgereikte prijzen, voor-
beelden van de internationale studentenactiviteiten die 
financieel zijn ondersteund, en een verkorte jaarrekening.

Al onze activiteiten zijn alleen mogelijk door de betrokken-
heid en steun van u en vele anderen. Iedere gift (in tijd of 
in geld) stelt het Universiteitsfonds Wageningen in staat 
om bijzondere initiatieven en onderzoeken te financieren 
en te begeleiden, die anders niet tot uitvoering zouden 
zijn gekomen. Wij hopen met dit jaarverslag duidelijk te 
maken hoe wij met uw ondersteuning studenten onder-
steunen en stimuleren in hun academische en maatschap-
pelijke ontwikkeling. We vertrouwen erop dat het u het-
zelfde enthousiasme geeft als dat waarmee wij ons werk 
doen, en dat wij in de toekomst wederom op uw betrok-
kenheid mogen rekenen. Namens alle begunstigde stu-
denten, onderzoekers en andere betrokkenen danken wij 
u ten zeerste voor uw bijdrage aan de ‘groei en bloei’ van 
Wageningen University.

Namens het bestuur van University Fund Wageningen,

Jan Karel Mak (voorzitter)

...ging het uitvoerende werk natuurlijk gewoon door. De 
meeste projecten van de grote giften campagne ‘Food for 
Thought, Thought for Food’, voor baanbrekend onderzoek 
naar oplossingen voor de wereldvoedselproblematiek, 
waren in 2015 nog in uitvoering. Het resultaat van het 
eerste afgeronde project van de campagne Solarmal was 
zo uniek dat dit binnenkort naar alle waarschijnlijkheid 
leidt tot een publicatie in een gerenommeerd wetenschap-
pelijk tijdschrift. Met ogenschijnlijk simpele lokgeurver-
spreidende muggenvallen op zonne-energie blijken onder-
zoeker Willem Takken en zijn medewerkers effectief de 
malariamug in de woonomgeving te kunnen bestrijden. 
Het is een volstrekt nieuwe wijze van malariabestrijding in 
Afrika zonder gebruik van pesticiden.

Van de lopende onderzoeksprojecten bevindt de ‘Africa 
Agribusiness Academy’ zich in een beslissende fase: met 
nog krap twee jaar te gaan heeft het netwerk zich ontwik-
keld tot 400 leden in zes landen. Het netwerk voorziet de 
leden in de behoefte te leren over sector gerelateerde 
onderwerpen in o.a. de honingsector, de zaadsector en de 
melkveesector maar ook over algemenere onderwerpen 
zoals het schrijven van een businessplan en merkontwik-
keling. Ondernemers worden in contact gebracht met 
fondsen die leningen kunnen verschaffen zodat de 
MKB-bedrijven kunnen groeien. Groei van de MKB-bedrij-
ven leidt tot een betere afzetmarkt voor Afrikaanse boeren 
die hierdoor meer inkomsten krijgen en werkgelegenheid 
op het platteland creëren. Het doel is om een MKB-organi-
satie op te zetten die op de langere termijn levensvatbaar 
is. Hier wordt in de laatste twee jaar van het project hard 
aan gewerkt. Met financiële ondersteuning van het Wellen-
siek Fonds onderzoekt een Phd-student Tuinbouw en 
Product Fysiologie hoe de lichtverdeling binnen een gewas 
invloed heeft op de fotosynthese, groei, ontwikkeling en 
de uniformiteit van de individuele planten.
In 2015 zijn twee nieuwe Fondsen op Naam opgericht: het 
internationale ‘Pavlos Condellis-Fonds’ en het ‘Lucie Tim-
mermans-Fonds’. De Mansholt Business Award voor duur-

Geachte donateurs en relaties,
In 2013 heb ik het initiatief aangekondigd, op
1 september 2015 is de overeenkomst getekend. 
De krachtenbundeling van de afdeling Alumnirelaties & 
Fondsen van Wageningen UR, het Wageningen 
Universiteitsfonds (WUF), het alumninetwerk KLV en
de Wageningen Ambassadors tot één gezamenlijke 
organisatie met een vernieuwde naam, Universiteits-
fonds Wageningen (UFW) is een feit. Eén organisatie 
waarin de praktische en bestuurlijke samenwerking 
tussen alumni- en universiteits vertegenwoordigers 
stevig is verankerd, waardoor wij beter kunnen 
bijdragen aan een levenslange band met de alumni van 
Wageningen en aan de groei en bloei van Wageningen 
University. Als vanouds werken we zonder winstoogmerk 
en gericht op het algemeen belang.

Betrouwbaar en slagvaardig samenwerken bij het onder-
houden van de alumni relaties, bij de fondsen werving en 
bij vele andere initiatieven is essentieel om tegemoet te 
komen aan de uitdagingen die de komende jaren op de 
universiteit afkomen. Internationalisering en maat schap-
pelijke participatie van de universiteit zijn gebaat bij de 
uitbouw van het dienstenaanbod aan alumni. Daarmee 
spelen we in op zowel de behoeften van de universiteit 
als die van alumni in verschillende fasen van hun loop-
baan, in Nederland en wereldwijd. Door de samen-

voeging van alle voormalige 
organisaties in één werkorganisatie 
zijn wij veel doelmatiger en 
effectiever in het onderhouden van 
de band met de alumni. Alumni 
kunnen, via diverse netwerken en 
platforms, steeds eenvoudiger met 
elkaar en met de universiteit in 
contact komen en blijven. Tijdens 
de – bestuursrechtelijk, technisch 
en fiscaal niet eenvoudige – 
organisatorische samenvoeging... Jan Karel Mak
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Han Swinkels (KLV), Louise O. Fresco (Wageningen UR) en Jan Karel Mak (UFW) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst waarmee de nieuwe werkorganisatie University Fund Wageningen

officieel van start ging. Om de video te zien waarin Jan Karel Mak zijn motivatie en betrokkenheid toelicht bij het universiteitsfonds en Wageningen UR, klik op het icoon.

https://youtu.be/n4and_7OqeY?list=PLpHeQy15q-0_TlT56fYGRAmJGAQrvkclH
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Bestuur

 ir. Jan Karel Mak (voorzitter)
voorzitter Raad van Bestuur Deerns Groep BV, voorzitter  
European Network of Environmental Professionals (ENEP) 

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

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

 dr. ir. Peter Reinders  
managing partner Lexence NV

 prof. dr. ir. Louise O. Fresco  
voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen UR

 dr. ir. Han Swinkels 
directeur-eigenaar  
HS Consultancy en  
voorzitter KLV
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Team
V.l.n.r.: Mark Rietveld, Caroline Bijkerk, Marion Kemperman, Saskia de Boer,  Janna van Hoek, Arianne van Ballegooij, Cis Doorman, Delia de Vreeze, Daniëlle Grashuis, Rio Pals, Esther Dorland, Fanny Castel, Silvia Blok.
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•  In 2015 heeft het Anne van den Ban Fonds 22 MSc- 
studenten kunnen steunen.

•  27 studenten hebben een bijdrage van de Stimulerings-
regeling ontvangen. In totaal is aan studenten een 
bedrag van € 21.697,67 uitgekeerd.

Bijdrage en betrokkenheid van Wageningen UR
Sinds 1 september 2015 is er een juridische samenwer-
king tot stand gekomen waarbij de afdeling Alumnirelaties 
& Fondsen van Wageningen UR, het Wageningen Universi-
teitsfonds (WUF), het alumninetwerk KLV en de Wagenin-
gen Ambassadors een gezamenlijk doel dienen.

Beleid en strategie 2016 - 2018
Een campagne als ‘Food for Thought’ illustreert de groei-
ende trend in het (inter-)nationaal bedrijfsleven voor 
‘filantropisch’ gemotiveerde particuliere investering in 
maatschappelijk relevant onderzoek. Voor de toekomst 
streeft de universiteit naar meer professionele fundraising 
als pijler van researchmarketing. 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 die geen 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 University Fund Wageningen 
tezamen met de andere betrokken organisaties tot de 
conclusie gekomen dat het verbinden van alumni met de 
universiteit, alumni onderling en het cultiveren van deze 
loyaliteit nóg beter kan door de samenwerking te optimali-
seren.

Een van de kerndoelstellingen blijft het werven van dona-
ties van alumni en vrienden van Wageningen UR. Ook 
ondersteuning van buitenlandse alumninetwerken sluit 
aan bij de behoefte van internationale afgestudeerden en 
kan bijdragen aan de internationale naam en reputatie 
van Wageningen UR. En natuurlijk zullen we langdurige 
verbondenheid van u en anderen aan de stichting blijven 
koesteren en versterken.

Groei en bloei Missie en doelstellingen
University Fund Wageningen dient het algemeen belang 
en heeft geen winstoogmerk. Donaties aan het 
iniversiteitsfonds hebben als doel de groei en bloei van 
Wageningen University te bevorderen. Het fonds wil dit 
doen door: 
•  bij te dragen aan een grotere naamsbekendheid van de 

universiteit
•  internationale studentenactiviteiten te stimuleren
•   contacten tussen internationale en Nederlandse studen-

ten te stimuleren
•   excellentie te belonen
•   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.

Wat betekent dit concreet?
University Fund Wageningen geeft hieraan vorm door:
•  belonen van excellentie en bijzondere prestaties door 

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

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

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

•  zorgdragen voor het projectbeheer van alle Fondsen op 
Naam en baanbrekende onderwijs- en onderzoekspro-
jecten, die niet op andere wijze binnen de universiteit 
zijn te verwezenlijken.

Een greep uit de resultaten in 2015
•  Via de campagne ‘Food for Thought’ is een bedrag van 

€ 1.692.570 aan giften ontvangen. Een eerste project 
van de campagne ‘Food for Thought’ is afgerond: 
Solarmal.

•  Er zijn twee nieuwe Fondsen op Naam ingesteld: 
het Pavlos Condellis Fund (het eerste internationale 
fonds) en het Lucie Timmermans Fonds.

•  Renovatie van het Koetshuis.

‘De plant, ontluikend leven’, sculptuur van

Huub & Adelheid Kortekaas
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Missie en doelstelling 2016 
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 geïnfor-
meerd over ontwikkelingen in het domein, (b) het bieden 
van een infrastructuur en diensten aan alumnirelaties van 
Wageningen UR en (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. Voor de nieuwe stichting 
zijn vier beleidsdoelen geformuleerd:
1.  Vernieuwing en uitbreiding van de alumnirelaties en

ledenbinding
2.  Hoger rendement van (inter)nationale fondsenwerving
3.  Zorgdragen voor blijvende verbinding met de samen-

leving in het Wageningse domein
4.  Expertiseversterking in eigen organisatie.
In 2016 wordt de wervingsstrategie onder alumni,
potentiële donoren en vrienden verder ontwikkeld
zoals beschreven in het Beleidsplan University
Fund Wageningen 2016-2018.

De vernieuwde missie voor de komende jaren richt zich op 
het bereiken, mobiliseren en verbinden van betrokkenen 
in het domein van Wageningen UR. Daarmee versterken 
we de kwaliteit van de onderzoek- en onderwijsinspannin-
gen in het domein. Het draagt ook bij aan verbetering en 
verdieping van de band tussen universiteit en samenle-
ving.
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 Wageningen University Fund op de 
veranderende maatschappelijke omgeving van de univer-
siteit, de positionering van ‘one 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.

Uitgelicht: 
Mansholt Business Award for 
Sustainable Entrepreneurship 

J.K. Mak overhandigt de cheque aan Simon Groot.

University Fund Wageningen heeft de Mansholt 
Business Award for Sustainable Entrepreneurship 2015
toegekend aan Simon Groot van East-West Seed. 
Onder zijn leiding ontwikkelde het bedrijf in Zuid-Oost 
Azië een markt voor groentezaden. ‘Met ons zaad 
kunnen kleine boeren meer produceren en verdienen, 
en kan economische ontwikkeling op gang komen’,
aldus Groot. Hij koppelde de lokale behoefte aan goed 
groentezaad en groenteteelt in ‘the East’ aan de
kennis en ervaring in ‘the West’. Groot werkt regelmatig 
samen met Wageningse onderzoekers. Het oordeel van 
de jury: ‘East-West Seed is een prachtig voorbeeld van 
hoe je op een duurzame manier je bedrijf kunt laten 
groeien en tegelijkertijd impact realiseren bij lokale 
boeren en in het land zelf.’ De prijs is uitgereikt bij de 
opening van het academisch jaar van Wageningen UR. 
Aan de prijs is een beeld en een bedrag van €25.000 
verbonden. Dit bedrag schonk Groot aan het Anne van 
den Ban Fonds voor studenten uit Myanmar 
die in Wageningen Plant Sciences komen studeren.

http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Doelen/University-Fund-Wageningen-1/MansholtBusiness-Award-for-Sustainable-Entrepreneurship-MBASE.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Meer-informatie/Over-University-Fund-Wageningen.htm
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In 2015 gaven 2288 afgestudeerden, (oud-)
medewerkers en anderen uiting aan hun 
betrokkenheid via een gift aan de jaarcampagne. 
Dankzij deze donaties aan University Fund 
Wageningen, het Anne van den Ban Fonds en het 
Fonds Belmonte Arboretum kregen studenten zoals 
Leah Nandudu een kans en kon het Koetshuis in het 
Belmonte Arboretum worden verbouwd.

Wat hebben we nog meer kunnen doen met de 
donaties?
•  22 studenten uit ontwikkelingslanden konden in 

Wageningen studeren
•  een excellente docent heeft de Teacher of the Year 

Award ontvangen
•  vier excellente studenten zijn beloond met de 

Scriptieprijs
•  het kunstwerk ‘veritas existentiae’ van herman de 

vries kon op de Campus worden geplaatst
•  27 internationale studentenactiviteiten hebben 

subsidie ontvangen.

Uitgelicht: Kunstwerk veritas existentiae

Louise Fresco, Tijs Breukink, Jan Karel Mak en Nico 
van Breemen (Galerie Wit, niet op de foto) hebben op 
10 december een boom geplant bij het kunstwerk van 
herman de vries op de campus. Dit kunstwerk veritas 
existentiae is direct na de tentoonstelling op de Biën-
nale in Venetië naar Wageningen overgebracht en heeft 
nu dankzij financiering door particuliere donateurs, de 
Raad van Bestuur en UFW een vaste plek op Wagenin-
gen Campus gekregen.
Het kunstwerk van de vries (1931), een oud-medewer-
ker van Wageningen University, is een steen uit een 
groeve in de buurt van de woonplaats van de kunste-
naar (het Zuidduitse Eschenau), waarop met vergulde 
letters in Latijn is gegraveerd ‘veritas existentiae’ , 
oftewel ‘de waarheid van het bestaan ligt verborgen in 
de dingen zelf, het is wat het is’. Dit kunstwerk verbindt 
kunst, wetenschap en cultureel erfgoed en past goed in 
de kunstroute op de campus. 
Het beeld is omgeven door twee ginkgo biloba’s:
een mannelijke en een vrouwelijke boom. 

Resultaten
fondsenwerving

https://wageningenur.nl/nl/nieuws/Kunstwerk-herman-de-vries-op-Wageningen-Campus-1.htm
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Fonds Belmonte Arboretum 
Het Belmonte Arboretum, volgens velen het mooiste 
plekje van Wageningen, is 60 jaar verbonden geweest met 
Wageningen University en heeft lange tijd bijgedragen aan 
onderzoek en onderwijs. Voor veel alumni is het een bij-
zondere plek verbonden aan hun studietijd in Wageningen. 
Het arboretum is sinds enige jaren niet meer nodig voor 
onderwijs en onderzoek, waardoor er minder geld beschik-
baar is vanuit de universiteit. Om deze plek in al zijn 
schoonheid te kunnen behouden zijn particuliere donaties 
van groot belang. 
Eén van de doelstellingen van het universiteitsfonds is om 
bij te dragen aan het behoud van het cultureel en acade-
misch erfgoed van de universiteit. Als schenker van het 
beeldbepalende kunstwerk van Huub en Adelheid Korte-
kaas (zie p.7) heeft het universiteitsfonds een natuurlijke 
band met het Belmonte. 
Om dit erfgoed te ondersteunen is er een Fonds op Naam 
opgericht onder het universiteitsfonds, het Fonds Bel-
monte Arboretum. Dit fonds is gericht op het werven van 
particuliere giften voor de Stichting Belmonte Arboretum 
(SBA) en daarmee voor het beheer van het Belmonte 
Arboretum. De SBA, verantwoordelijk voor het beheer, 
kan zich daardoor sterker richten op het dagelijks beheer, 
het onderhoud van de collecties en de bezoekers van de 
tuin.

Een speciale oproep van het fonds voor de verbouw van 
het Koetshuis leverde €32.000 op. Alle giften voor het 
Koetshuis werden verdubbeld door een toegezegde Euro-
pese subsidie. Met deze verbouwing gaat een lang gekoes-
terde wens van de Stichting Belmonte Arboretum in ver-
vulling. Een aanvullende actie voor de aanschaf van een 
demontabele pagodetent heeft €2.750 opgeleverd. 
In 2015 hebben alle vaste donateurs een bedankbrief
ontvangen.

Uitgelicht: Het Koetshuis
“Zeer vaak ontvangt het Koetshuis op het terrein van Belmonte Arboretum in Wageningen aanvragen voor de 
ontvangst van grote groepen, omdat het zo’n mooie plek is in Wageningen. Maar de ruimte is daarvoor niet geschikt. 
Een ontvangstruimte in het Koetshuis levert elk jaar inkomsten op die we goed kunnen gebruiken voor het behoud 
van de tuin.” Dat verzuchtte Dedde Smid, directeur Stichting Belmonte Arboretum. University Fund Wageningen heeft 
financiële hulp van afgestudeerden van Wageningen UR ingeroepen. 
Dankzij de massale steun voor dit project van alumni en donateurs (totaal 700) in 2015 heeft het Belmonte nu een 
blijvende bron van inkomsten, die ten goede komt aan het beheer van het arboretum. De zaal in het vernieuwde 
Koetshuis is feestelijk heropend in aanwezigheid van een groot aantal donateurs. Er is al veel belangstelling voor het 
huren van de nieuwe zaal en de tent. Beide zijn te huur voor kleinschalige activiteiten die bij de tuin passen,
zoals vergaderingen, workshops en bruiloften, via info@belmontearboretum.nl.

De nieuwe zaal in het Koetshuis in Belmonte Arboretum in Wageningen.

http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsenopnaam-1/Cultureel-en-academisch-erfgoed/Fonds-Belmonte-Arboretum.htm
http://www.belmontearboretum.nl/het-gebruik/verhuur/
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Anne van den Ban Fonds

In 2015 heeft het Anne van den Ban Fonds 22 studenten 
kunnen steunen. De beurs aan 11 studenten werd voort-
gezet en het fonds kon 11 nieuwe studenten steunen 
waarvan één tweedejaars student. In september schreef 
het Anne van den Ban Fonds haar 250e student in: Leah 
Nandudu uit Uganda. Zij krijgt een gecombineerde beurs 
samen met het Paul Speijer Fonds.
In 2015 zijn 10 door het fonds gesteunde studenten afge-
studeerd waaronder Morgan Obura, Maureen Makama, 
Nguyen Vu en Adarsh Sodhani.
Sinds de oprichting van het fonds in 1992 hebben in totaal 
258 studenten een beurs ontvangen.

In november 2015 vond de jaarlijkse donateursdag van 
het Anne van den Ban Fonds plaats. 
Er waren 16 donateurs aanwezig. Twee alumni spraken 
over hun huidige werkzaamheden en de 250e studente 
van het fonds vertelde over haar beweegredenen om in 
Wageningen Plant Sciences (MSc) te studeren. 
De bijeenkomst werd, in aanwezigheid van Anne van den 
Ban zelf, afgesloten met een borrel met de 
nieuwe studenten.

Uitgelicht: 
Leah Nandudu
“Tijdens mijn studie in Uganda had ik al 
geleerd dat je door sleutelen aan genen 
gewassen kunt verbeteren. Daar wilde ik 
meer van weten. In Uganda kun je ook wel 
plantenveredeling studeren maar ik wilde 
worden opgeleid door de besten. Niets en 
niemand gaat me tegenhouden naar Wa-
geningen te gaan, had ik mezelf voorgeno-
men.  De eerste ronde werd ik afgewezen. 
Toen kwam het bericht van het Anne van 
den Ban Fonds. Niet alleen ikzelf, maar mijn 
hele dorp raakte opgewonden toen ik deze 
kans kreeg, net als alle boeren waar ik mee 
werkte. Nu zien andere meisjes uit mijn ge-
meenschap dat het mogelijk is om naar de 
universiteit te gaan en je droom te volgen. 
Nu droom ik van promotieonderzoek. Maar 
eerst wil ik gewoon in Uganda gaan werken. 
Volgens mij moet je verworven kennis te-
ruggeven. Zonder het fonds zou ik vast nog 
op het instituut in Uganda werken. Iedereen 
die het fonds heeft gesteund zou ik willen 
bedanken. Hoe groot of klein de donatie aan 
het fonds ook was, alle kleine beetjes vor-
men een groot cadeau, namelijk 
kennis.”

Leah Nandudu, 250e studente

 Anne van den Ban Fonds

http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Show-1/250ste-student-Anne-van-den-Ban-Fonds.htm
http://resource.wageningenur.nl/nl/show/250e-Anne-van-den-Banbeurs.htm
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Hoe houden we u op de hoogte 
van de doelen die zijn onder-
steund?
Gedurende het jaar organiseren we regelmatig bijeen-
komsten om donateurs te informeren over de doelen die 
zijn ondersteund en wat het effect van de donaties is 
geweest. We houden u regelmatig op de hoogte door 
middel van nieuwsbrieven en informatie op de website.

De volgende donateursbijeenkomsten zijn georganiseerd:
•  Donateursbijeenkomst met het thema ondernemerschap 

bij de StartHub op Wageningen Campus
•  Donateursbijeenkomst in Belmonte Arboretum
•  Donateursbijeenkomst Anne van den Ban fonds met 

studenten van het fonds, met een bezoek aan het WUR 
Soil museum.

Uitgelicht: 
Donateurs vertellen
Waarom geven Rianne en Gerrit Meester, mevrouw 
Douwes Dekker en Ke-Xiaodong aan het universiteits-
fonds?

Rianne en Gerrit Meester 
(donateurs University Fund Wageningen)
“Eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat
iedere Wageningse afgestudeerde haar of zijn financiële 
bijdrage levert aan de activiteiten van University Fund 
Wageningen of aan dit fonds gerelateerde en op 
specifieke doelen gerichte fondsen. De Wageningse
universitaire gemeenschap vaart er wel bij”.

Mevrouw Douwes Dekker
(donateur Anne van den Ban Fonds)
“Bij het Anne van den Ban Fonds komt het geld zowel 
het wetenschappelijk onderzoek als de ontwikkelings-
landen ten goede. Het fonds brengt dat bij elkaar. Als 
je de eigen bevolking opleidt, mag je hopen dat het wel 
een blijvende impact heeft. De mensen gaan weer te-
rug naar hun eigen land en kunnen de opgedane 
kennis en vaardigheden daar gebruiken.”

Ke Xiaodong
(Friend of the University Fund)
“I am grateful for Wageningen University because it 
helped me. Studying in the university has been a great 
help on my career today, not only the knowledge but 
more importantly the culture. Because of this I was 
able to work on a few Sino-Dutch projects after 
I returned to China.”

1454
AANTAL DONATEURS IN 2014

AANTAL DONATEURS IN 2015

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Waarom-Rianne-en-Gerrit-Meester-donateur-zijn.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Interview-met-donateur-mevrouw-Douwes-Dekker.htm
http://www.wageningenur.nl/en/show/Friend-of-the-University-Fund-Ke-Xiaodong.htm
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Uitgelicht:
Pavlos Condellis Fund
Voor het eerst is er een fonds op naam ingesteld door 
een internationale donateur, de Griekse ondernemer in 
landbouwmechanisatie, de heer Pavlos J. Condellis. Het 
fonds stelt jaarlijks een onderwijsbeurs beschikbaar 
aan excellente Griekse studenten om in Wageningen de 
Master Biosystems Engineering te behalen, liefst met 
als specialisatie precisielandbouw. Condellis bouwde 
een succesvol landbouwmechanisatiebedrijf op, het 
oudste en grootste bedrijf in landbouwmachines van 
Griekenland. Condellis wilde zijn fonds aan Wageningen 
University verbinden vanwege haar reputatie op 
landbouwgebied. Hij verwacht dat de studenten na hun 
afstuderen een bijdrage aan de ontwikkeling van de 
landbouwsector in Griekenland leveren.

Condellis:
“Omdat tegenwoordig naast 
bezitten van nieuwe en 
geavanceerde landbouwmachines, 
brede en gevarieerde kennis 
nodig is, wil ik graag jonge 
Grieken helpen zich voor te 
bereiden op de wereld van 
morgen. Door hen een kans te 
bieden zich op hoog niveau te 
ontwikkelen, wil ik bijdragen
aan de toekomst van Griekenland.” 

In 2015 zijn er twee nieuwe Fondsen op Naam ingesteld. 

Het internationale Pavlos Condellis Fund stelt jaarlijks 
een onderwijsbeurs beschikbaar aan excellente Griekse 
studenten om in Wageningen de Master Biosystems Engi
neering te behalen, liefst met als specialisatie precisie
landbouw. 

Het Lucie Timmermans Fonds ondersteunt jonge vrou
welijke onderzoekers aan Wageningen University op het 
gebied van experimentele zoölogie, dierlijke celbiologie, 
entomologie en dierfysiologie met als doel om hen in hun 
wetenschappelijke loopbaan te ondersteunen.

Fondsen op Naam

University Fund Wageningen 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 Universiteitsfonds Wageningen beheert momenteel 
27 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 bedroeg in 2015 
€ 25.000. De oprichter van een fonds bepaalt zelf de 
doelstelling en de uiteindelijke besteding van het fonds. 
University Fund Wageningen is verantwoordelijk voor 
het (project- en financieel) beheer en de communicatie 
en werving van giften voor deze Fondsen op Naam. 

Particuliere giften en donaties
Private giften aan Fondsen op Naam komen 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 verwijzen we 
naar pagina 21 en 22.

ANBI-status maakt doneren fiscaal aantrekkelijk 
Donaties aan University Fund Wageningen komen gro
tendeels ten goede aan het goede doel wat de dona
teur kiest. Voor grotere giften, zoals een periodieke 
schenking of een nalatenschap, zijn verschillende in
vullingen mogelijk, waaronder het oprichten van een 
Fonds op Naam.
University Fund Wageningen heeft de algemeennut 
beogende-instelling (ANBI) status. Dit betekent dat 
schenken aan het universiteitsfonds fiscaal aantrekke
lijk is. Giften zijn vaak aftrekbaar van de belasting, 
ook in het buitenland. Donaties aan University Fund 
Wageningen maken het 
mogelijk bij te dragen 
aan onderwijs  beurzen, 
baanbrekende onder
zoeksprojecten of 
studentenactiviteiten.

http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsenopnaam-1/Jonge-onderzoekers/Lucie-Timmermans-Fonds.htm
https://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsenopnaam-1/Studiebeurzen/Pavlos-Fonds.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Hoe-doneren.htm
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Grote giften campagne
Food for Thought, Thought for Food
De succesvolle campagne Food for Thought, Thought 
for Food, gericht op giften voor baanbrekend 
onderzoek, is in 2014 succesvol afgesloten.

Vanaf oktober 2010 zijn er private filantropen gezocht 
die samen met Wageningen UR een belangrijke bijdra-
ge willen leveren aan het oplossen van de wereldvoed-
selproblematiek. Hoe kunnen we de groeiende wereld-
bevolking voeden zonder het klimaat, de natuur of het 
milieu geweld aan te doen? De meerderheid van de 
projecten was in 2015 nog in uitvoering. In totaal is er 
in 2015 € 1.692.570 ontvangen, voor een deel door 
donaties voortvloeiend uit eerdere toezeggingen. 

Donateurs
Giften zijn vooral gedaan door particuliere schenkers, 
rechtstreeks of via een familiestichting. Daarnaast zijn 
er bedrijven die vanuit hun beleid voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen een project steunen. Iedere 
schenker die dat wil, wordt nauw betrokken bij het pro-
ject van zijn/haar keuze en bezoekt het project en/of 
de onderzoekers minimaal een maal per jaar. We zijn 
alle schenkers en de Wageningen Ambassadors, die 
een belangrijke bijdrage aan het succes hebben gele-
verd, heel erg dankbaar!

Foundation Wellcome Trust
Een voorbeeld van een gift is de Wellcome Trust. UFW 
heeft in 2015 de ontwikkeling van twee succesvolle subsi-
die-aanvragen bij de Wellcome Trust gecoördineerd en 
ondersteund. Zo kwam € 796.361 beschikbaar voor additi-
oneel onderzoek op het gebied van alternatieve eiwitbron-
nen en droeg UFW bij aan voldoende en duurzaam
voedsel voor de groeiende wereldbevolking.

UFW coördineerde en adviseerde de onderzoekers bij de 
ontwikkeling van geschikte voorstellen. De twee aanvra-
gen zijn, mede dankzij de samenwerking met de Plant 
Sciences Tender Support Office, gehonoreerd door de 
Wellcome Trust. Eén gift is gegaan naar het team van In-
grid van der Meer van Bioscience om de mogelijkheden 
van eendenkroos als alternatieve eiwitbron te onderzoe-
ken. Eendenkroos is de kleinste plant ter wereld maar wel 
één van de snelgroeiende planten en een 
duurzame bron van eiwitten voor de mens. 

De tweede gift ging naar een interdisciplinair project van 
de leerstoelgroepen Entomologie en Voeding van de Mens. 
Marcel Dicke en Arnold van Huis onderzoeken met hun 
projectteam of en hoe je insecten kunt houden (mini- 
livestock) als een bron voor eiwitten en micronutriënten.
De Wellcome Trust is één van de grootste private gevers 
in biomedisch onderzoek en richt zich op het 
bevorderen van gezondheid.

Nieuwe campagne
UFW startte in 2015 met de ontwikkeling van een nieuwe 
filantropische fondsenwervingscampagne voor steun aan 
baanbrekende onderzoeks- en onderwijsprojecten die een 
bijdrage leveren aan oplossingen voor urgente maat-
schappelijk relevante vraagstukken. 
Hierbij wil UFW aansluiten bij projecten die gestart 
worden rondom het 100-jarig bestaan van Wageningen 
University in 2018. 

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Wageningse-giftencampagne-levert-in-korte-tijd-ruim-15-miljoen-op.htm
http://www.wageningenur.nl/en/newsarticle/Wellcome-Trust-supports-two-Wageningen-research-projects-for-health-of-the-population-and-planet-.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Investeer-in-wereldvoedselvraagstukken/Stimuleren-kennis-en-ondernemerschap-in-Afrika/Show/Insecten-op-het-Afrikaanse-menu-1.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Eendenkroos-telen-voor-eiwitten.htm
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Uitgelicht: Solarmal
Elke 30 seconden sterft er een kind door malaria. 
De ziekte kost Afrika 12 miljard dollar per jaar aan
gezondheidszorg en verloren (landbouw)productiviteit. 
Malaria terugdringen zonder gebruik van insecticiden is 
van essentieel belang voor de wereldvoedselproductie. 
Dankzij de campagne Food for Thought, Thought for 
food kan onderzoeker Willem Takken in de praktijk een 
geurmengsel in een muggenval uittesten dat twee keer 
zo veel muggen aantrekt als de mens. Daarmee kan de 
verspreiding van malaria worden tegengegaan. Wage-
ningen UR kan met dit onderzoek een knelpunt in de 
wereld helpen oplossen. Willem Takken: “Je schrikt je 
lam van het aantal kleine kinderen dat in ziekenhuizen 
sterft. Malaria is het grootste knelpunt in de ontwikke-
ling van Afrika. Als volwassenen vier keer per jaar een 
malaria-aanval doormaken, kunnen ze niet werken. Dan 
komt de oogst in gevaar. De Wereldgezondheidsorgani-
satie WHO streeft naar uitroeiing van malaria in 2050. 
Hierbij wordt ingezet op ontwikkeling van vaccins tegen 
de parasiet en op bestrijding van verspreiders van de 
parasiet, de muggen. De strategie van de Wageningse 
onderzoekers is om binnen dit plan een werkzame, 
veilige oplossing te vinden voor bestrijding van de 
mug.” Van dit project verschijnt er, naar alle
waarschijnlijkheid binnenkort een publicatie.

Installatie van een muggenval op Rusinga Island

Phytophthora
Binnen dit project wordt onderzocht hoe Phytophthora 
de afweer van de aardappelplant weet te doorbreken 
en daardoor de plant ziek kan maken. Er wordt daarbij 
gekeken naar zogenaamde ‘key players’, zowel bij de 
plant, als bij de ziekteverwekker. 
Op deze manier kunnen effectieve strategieën 
worden ontwikkeld om phytophthora te bestrijden. 

Met stro meer melk en vlees
Drie PhD-studenten uit China, Indonesië en de Filipijnen 
onderzoeken de afbraak van lignine in stro met behulp van 
schimmels. Door lignine af te breken wordt stro verteer-
baar voor koeien en geiten. Onderzocht wordt welke 
schimmels het beste geschikt zijn, hoe het behandelde 
stro het beste bewaard kan worden en welk stro 
het beste geaccepteerd wordt door de dieren.

Rijst telen met minder water  
Zes PhD-studenten en hun begeleiders richtten zich vanuit 
India, China, de Filipijnen en Wageningen op het ontrafe-
len van de verschillen tussen tarwe en rijst, om zo bij te 
dragen aan de dringende behoefte om meer rijst te kun - 
nen telen met minder water. Het project wordt in 2016 
afgerond, de eerste deelpublicaties zijn beschikbaar.

Ondernemers presenteren hun producten op de AAA Trade fair in 2015

Voortgang onderzoeksprojecten
Duurzame tonijnvangst
In dit project is een systeem ontwikkeld om tonijn gevan-
gen door kleinschalige tonijnvissers te traceren. Dit is een 
duurzame manier van tonijnvisserij. Consumenten kunnen 
met dank aan dit systeem nagaan waar de tonijn die zij 
kopen is gevangen. Het systeem werkt goed. De grootste 
uitdaging is nu om marktpartijen te vinden die het 
systeem willen gaan gebruiken. 

Africa Agribusiness Academy
De AAA is een actief netwerk van Afrikaanse onder nemers 
MKB in de agri-foodsector. De aangesloten ondernemers 
helpen elkaar bij het verbeteren van hun vaardig heden om 
te ondernemen en bij het opstellen van finan cierbare busi-
nessplannen om de bedrijven te laten groeien. Afrikaanse 
boeren leveren aan deze AAA-bedrijven. 
De Academy is nu actief in vijf landen en telt ongeveer 
400 leden. De vijf landen hebben elk een autonome 
country AAA chapter, waarbinnen ondernemers elkaar ont-
moeten in zogenaamde businessclubs. Daar wordt prakti-
sche kennis uitgewisseld over het produceren van honing, 
zaad of melk, ze schrijven samen businessplannen
of leren hoe je een lening krijgt van een bank.

http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsenopnaam-1/Stimuleren-onderzoek/Phytophtora-Fonds.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Uit-stro-meer-vlees-en-melk.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Meer-rijst-met-minder-water.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/show/Solarmal-Zonder-malaria-meer-voedsel.htm
http://www.Aa-academy.org
http://www.wageningenur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/BESTTuna.htm
schaa094
Getypte tekst

schaa094
Getypte tekst

schaa094
Getypte tekst
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Onderzoeksprijs
Microbioloog Daan Swarts heeft in het verslagjaar de On-
derzoeksprijs ontvangen voor de beste wetenschappelijke 
publicatie van een Wageningse onderzoeker. Hij kreeg een 
oorkonde, een bronzen beeld van de ‘Wageningse boom‘ 
van kunstenaar Sjoerd Buisman en een cheque van € 2500 
uit handen van de voorzitter van University Fund Wage-
ningen, Jan Karel Mak. 

Daan Swarts (MSc) is als postdoc medewerker verbonden 
aan het Laboratorium voor Microbiologie van Wageningen 
University. Hij krijgt de prijs voor zijn publicatie ‘DNA-gui-
ded DNA interference by a prokaryotic Argonaute’ die 
vorig jaar verscheen in het gerenommeerde wetenschap-
pelijke tijdschrift Nature. 

De jury zegt vooral onder de indruk te zijn van de unieke 
vinding van Swarts en de mogelijke impact daarvan op 
het verdere genetisch en biotechnologisch onderzoek. “De 
publicatie van Swarts c.s. is een doorbraak. Het onderzoek 

“Ik waardeer de UFW Onderzoeksprijs als een geweldige 

toevoeging aan mijn CV, en ben ervan overtuigd dat deze 

helpt mij te onderscheiden van andere aanvragers.”

kan leiden tot nieuwe kansen om erfelijke ziekten bij de 
mens te genezen”, aldus de jury.
Daan Swarts : “Hoewel ik ervan op de hoogte was dat 
mijn professor (prof. John van der Oost) en het hoofd van 
het Laboratorium voor Microbiologie (prof. Willem de Vos) 
mij hadden genomineerd voor de UFW Onderzoeksprijs 
2015, had ik niet verwacht dat ik kans maakte om deze 
prijs te winnen. Mijn collega’s, studenten en ik hebben erg 
hard gewerkt aan alle experimenten om voor te blijven 
op de mogelijke concurrentie en om het paper uiteindelijk 
gepubliceerd te krijgen in Nature. Het is geweldig dat dit 
harde werk nu wordt beloond met zo’n prestigieuze prijs. 
Het winnen van deze award is belangrijk voor mijn weten-
schappelijke carrière. Deze zomer verhuis ik naar Zürich 
om mijn werk aan prokaryote Argonauten door te zetten 
als Postdoc aan de University of Zurich (UZH). Momenteel 
ben ik bezig met het aanvragen van wetenschappelijke 
beurzen om dit onderzoek te financieren”. 

Belonen van excellentie
Excellentie en bijzondere prestaties verdienen 
het om beloond te worden met extra aandacht en 
maatschappelijke erkenning. Daarom reikt University 
Fund Wageningen jaarlijks vier soorten prijzen uit.

Diësprijs 
Deze prijs bestaat uit de Onderzoeksprijs, de 
Outstanding Alumnus Award en de Persprijs. Deze 
prijzen wisselen elkaar af in een driejaarlijkse cyclus 
en worden uitgereikt tijdens de Dies Natalis van 
de universiteit. In 2015 werd de Onderzoeksprijs 
uitgereikt.

Scriptieprijs 
Deze jaarlijks terugkerende prijs is bedoeld voor 
studenten van Wageningen University die een 
excellente scriptie of publicatie hebben geschreven 
in de masterfase van hun studie.

Mansholt-Business Award for Sustainable 
Entrepreneurship 
Deze driejaarlijkse award wordt toegekend aan een 
succesvolle ondernemer die op enthousiasmerende 
en duurzame wijze een onderneming leidt. Zie 
pagina 8 van het jaarverslag.

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

http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Doelen/University-Fund-Wageningen-1/Prijzen-1/Diesprijs/Onderzoeksprijs.htm
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UFW-KLV Scriptieprijs 
Annelieke Wentzel MSc, Animal, Plant and Biology
Sciences Domain, inmiddels promovenda bij Leerstoel-
groep cel biologie en immunologie, ontving de Overall 
Scriptieprijs 2015 voor haar afstudeerscriptie die de jury 
als excellent kwalificeerde. Annelieke schreef haar prijs-
winnende scriptie ‘Koi Herpes Virus: Bioactivity and signal-
ling pathway’ onder supervisie van Maria Forlenza, Carla 
Piazzon en prof. Geert Wiegertjes, binnen de Leerstoel-
groep Celbiologie en immunologie.
Naar het oordeel van de jury zijn de methoden die Anne
lieke toepaste en de verkregen resultaten bijzonder ver-
nieuwend, waarbij de bevindingen kunnen leiden tot 
‘nieuwe immunologische strategieën, inclusief nieuwe 
vaccins, die Koikarpers beschermen tegen het
Koi Herpes Virus.’ Overall winnaar Annelieke Wentzel:
“Ik was ontzettend verrast en blij toen ik hoorde dat ik de 
winnaar was van de Scriptieprijs. Deze prijs is een bijzon-
dere beloning voor het werk tijdens mijn thesis en verze-
kert mij ervan dat ik op de juiste weg zit voor een mooie 
carrière in de wetenschap.”

De overige winnaars zijn:
Environmental Sciences Domain
Shengle Huang MSc, Environmental Sciences, won met 
zijn scriptie: ‘Optimization of Methanol-based Mixed 
Culture Chain Elongation’.

Social Sciences Domain
Bas Groeneveld MSc, Management, Economics & Consu-
mer Studies, won met zijn scriptie: ‘Examining Economic 
Fluctuations and Agribusiness Strategies: A Longitudinal 
Perspective on Economic Fluctuations, Western Agribusi-
ness Strategies and Performance’

Agrotechnology and Food Sciences Domain
Michiel Karrenbelt, Bio informatics & Biotechnology, won 
met zijn scriptie: ‘Yeast-like development in Aspergillus 
niger; A quest for genetic determinants of morphogenesis 
in strive for tailor made morphologies.’ Overall winnaar Annelieke Wentzel tussen haar begeleiders Maria Forlenza  en Geert Wiegertjes.

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Scriptieprijs-voor-vier-excellente-Wageningse-scripties-.htm
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Teacher of the Year Award 
De Teacher of the Year Award van University Fund Wage-
ningen is dit jaar uitgereikt aan Roel Dijksma (Hydrolo-
gie en kwantitatief waterbeheer).

De andere genomineerden waren:
André van Lammeren (Laboratorium voor Celbiologie) 
Maria Forlenza (Celbiologie en immunologie) 
Noëlle Aarts (Strategic Communication) 
Ute Sass-Klaassen (Bosecologie en Bosbeheer)

In het judicium stelde de jury: “vanwege zijn toegankelij-
ke houding, zijn enthousiasme en de waardering van zijn 
studenten, zijn we trots om Roel Dijksma te benoemen tot 
Teacher of the Year van Wageningen University”. 
“Dijksma is heel benaderbaar, een goede verhalenverteller 
en altijd zichzelf. Hij weet ongemotiveerde studenten toch 
te motiveren, helpt bij activiteiten als het kampioenschap 
Grondboren, en volgt colleges van collega’s om te 
kijken of hij iets van hen kan leren”, aldus de jury. 

Uitgelicht: 
Docent Roel Dijksma
“Ik vind het een geweldige eer om deze award te 
krijgen, vooral ook omdat het vanuit de studenten 
komt. Succes is het mooiste als je het kunt delen. 
Juist dat maakt het zo mooi dat iedereen er in mijn 
omgeving blij mee is en trots op is!
Inmiddels geef ik 
al een mooi poosje 
les aan deze uni-
versiteit en lever 
ik een bijdrage aan 
maar liefst tien vak-
ken, verspreid over 
meerdere opleidin-
gen. Van eerstejaars 
BSc-vakken tot spe-
cialistische MSc-vak-
ken. Daarnaast heb 
ik nog veel MSc-af-
studeerstudenten. 
College geven, en 
daarmee mensen 
inspireren en wat 
leren, is geweldig 
om te doen. Het is 
nog mooier om ze daarna mee te nemen in het veld 
voor een practicum of excursie. Het meest trots ben 
ik nog op de excursie naar IJsland. Die is uniek in 
Nederland! Ik heb gemerkt dat docenten, doordat 
ze ervaring opdoen, in hun rol groeien. Rijping is 
dus belangrijk, wellicht nog meer dan training of 
scholing. Voor sommigen dreigt dan dat dit werk 
bijna een hobby wordt!
De grote charme van Wageningen University zit in 
het persoonlijke contact tussen docenten en stu-
denten. Die benadering lukt ons, ondanks de grote 
groei van de universiteit, gelukkig nog steeds. 
Daar kunnen we trots op zijn.” 

V.l.n.r.: Jaco Slingerland (vz. jury), Teun Fiers (jury), André van Lammeren, Ute Sass-Klaassen, Maria Forlenza, Noelle Aarts, 

Tjitske Geertsema (PhD-student van Dijksma), Douwe de Vries en Maaike Vollering (jury). Skype: Roel Dijksma (winnaar).

http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Doelen/University-Fund-Wageningen-1/Teacher-of-the-Year-Award.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Doelen/University-Fund-Wageningen-1/Teacher-of-the-Year-Award.htm
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Studiereis World Expo Food – Italië
Oktober 2015 zijn 16 studenten van Wageningen University voor het vak ‘Global 
Food Security Governance’ van Leerstoelgroep Rurale Sociologie (RSO) op pad 
gegaan naar Rome en Milaan. 
Dankzij UFW was het mogelijk een bezoek te brengen aan de Committee 
Food Security (CFS) van de FAO in Rome. Hierdoor voelde ik een grotere 
verbondenheid met de problemen rond voedselveiligheid en ben ik me 
bewuster van manieren om deze voedselveiligheid te bereiken.

Buitenlandse excursie Biologica – Zuid-Kroatië 
Halverwege augustus 2015 is er een groep van 26 biologen vertrokken voor een 
10-daagse excursie door een land dat bekend staat om zijn rijke flora en fauna; 
Kroatië. De reis werd voor en door studenten biologie georganiseerd vanuit hun 
studievereniging Biologica. Tijdens de reis werd Durbrovnik bezocht, een duik-
tocht ondernomen en nationaal park Krka bezocht. Ook bezochten de studenten 
het instituut voor oceanografie en visserij. De flora en fauna in Kroatië waren ‘een 
paradijs voor iedere soort bioloog’. 
Deze reis vol cultuur en natuur was mogelijk dankzij UFW.

Posterpresentatie thesis en stage – Hongarije
Zomer 2015 ging een master studente Forest and Nature Conservation op weg 
naar Tihany in Hongarije voor een studentenconferentie en heeft tegelijkertijd de 
resultaten van haar thesis én haar stage gepresenteerd. 
University Fund Wageningen heeft me geholpen om een pad richting een 
carrière in natuurbehoud te schetsen, door mijn deelname aan de stu-
dentenconferentie voor Conservation Science in Tihany. Deze reis heeft 
me ook langdurige herinneringen en inspiratie voor mijn academische 
opleiding gegeven en was persoonlijk een verrijkende ervaring.

Symposium Nature for Humanity – Nederland
Ter ere van het 15e lustrum van studievereniging WSBV Sylvatica werd in Wage-
ningen een symposium georganiseerd in het teken van ‘Nature for Humanity’. 
Vier sprekers gaven vanuit hun expertise hun visie op de natuur. Marjolein Kloek 
vertelde over het creëren van groene werkplekken en de versnelde revalidatie 
door een behandelkamer midden in de natuur. Matthijs Schouten vertelde over de 
link tussen het toneel en de beleving van de natuur. Charlotte Floors over het 
‘Partners for Resilience’ project, waarin natuurontwikkeling gecombineerd wordt 
met humanitaire hulp. Robert Kruijt, een alumnus van Wageningen University, 
sprak over zijn project in een vluchtelingenkamp voor Syrische vluchtelingen en 
de aanleg van tuintjes om zwaar vervuild water van de straat te krijgen.
Door subsidie van UFW was het mogelijk ‘out of the (university) box’ 
denken te creëren en gasten te inspireren over de kracht van de natuur.

University Fund Wageningen wil contacten tussen 
studenten stimuleren; door deelname aan internati-
onale activiteiten in Nederland en daarbuiten, door 
onderlinge samenwerking tussen studenten, en door 
onderlinge contacten tussen Nederlandse en buiten-
landse studenten. Het universiteitsfonds subsidieert 
activiteiten die buiten de reguliere subsidieregels van 
Wageningen University vallen. Dankzij deze regeling 
kunnen studenten bijvoorbeeld een studiereis naar 
het buitenland maken en zo internationale ervaring 
opdoen en contacten leggen. In 2015 zijn 27 aanvra-
gen toegekend, totaal € 21.697,67, voor studiereizen, 
symposia, (poster)presentaties op congressen en 
gastsprekers.

Internationale studentenactiviteiten in %

Studiereizen

 41%

Symposia

18%

Gast-

sprekers

11%

Congres-

presentaties

30%

Ondersteunen van 
internationale 
studentenactiviteiten

 Studiereizen 

 Symposia 

 Congrespresentaties  

 Gastsprekers

http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsenopnaam-1/Talentontwikkeling-tijdens-de-studie/Stimuleringsregeling-internationale-studentenactiviteiten/Studiereis-World-Expo-Food.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsenopnaam-1/Talentontwikkeling-tijdens-de-studie/Stimuleringsregeling-internationale-studentenactiviteiten/Buitenlandse-excursie-Biologica-Zuid-Kroatie.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsenopnaam-1/Talentontwikkeling-tijdens-de-studie/Stimuleringsregeling-internationale-studentenactiviteiten/Posterpresentatie-thesis-en-stage-in-Tihany-Hongarije.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsenopnaam-1/Talentontwikkeling-tijdens-de-studie/Stimuleringsregeling-internationale-studentenactiviteiten/Symposium-Nature-for-Humanity.htm


Fondsen Activiteiten 2015 Missie en doelstellingen

Storm - van der Chijs Fonds 1988 Award uitgereikt aan N.B. Sutton. Stimuleren van vrouwelijke wetenschappers van Wageningen UR in hun loopbaan.

Wellensiek Fonds 1990 Bijdrage onderzoeksproject AIO M. Verhoog. Bijdragen financiering promotieonderzoek op het gebied van de tuinbouw of aanverwante vakgebieden.

Anne van den Ban Fonds 1992 Studiebeurzen voor Q studenten uit ontwikkelingslanden Beurzen voor getalenteerde studenten uit ontwikkelingslanden voor MSc-opleiding aan Wageningen University.

Middelhoven Fonds 1995 Studiereizen: internationale studiereis promovendi, A. Ruaud, A. van Dijk. Subsidies aan studenten, jonge onderzoekers en medewerkers voor stages of studiereizen o.g.v. microbiologie.

Wageningen Ambassadors 2004 4 Wereldlezingen, Africa Agribusiness Academy, smaaklessen, Aalt Dijk-
huizen Fonds, 4 WA bijeenkomsten, afscheidscadeau Martin Kropff.

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 Laatste activiteiten Phytophthora Fonds Financiering van promotieonderzoek naar resistentiegenen van Phytophthora infestans in aardappel.

Nico Buisman Fonds 2004 Jubileumcongres Milieutechnologie, MSc-scholarship i.s.m. 
Anne van den Ban Fonds.

Verstrekken van beurzen aan studenten Milieutechnologie uit ontwikkelingslanden.

Clive West Micronutriënt Fonds 2004 Foodcomp 2015, Stichting Voeding Gezondheid Ouderen, 
Anne van den Ban Fonds.

Onderzoek en onderwijs o.g.v. micronutriëntendeficiëntie stimuleren.

DST Fellowships 2005 Geen uitgaven. Vergroten internationale belangstelling voor Dairy Sciences. Financiële steun aan studenten en jonge onderzoekers
uit nieuwe EU- en ontwikkelingslanden.

Fonds Kennisoverdracht Genetica 2006 Geen uitgaven. Bijdragen aan een objectief beeld van genetische modificatie in de landbouw.

ECAF Fonds 2008 Steun aan twee internationale studiereizen promovendi. Bevorderen kennis van granen door mogelijk maken van deelname van jonge onderzoekers aan congres- en
werkbezoeken.

Fonds Leniger Bruin Kühn 2008 Leniger Lecture. Stimuleren van levensmiddelentechnologie. Nederlandse MSc-studenten ondersteunen bij colloquia en sabbaticals 
van gerenommeerde onderzoekers.

Hans de Jong Fonds 2009 Geen uitgaven. Bijdrage leveren aan ontwikkeling en implementatie van kennis op het gebied van stortgoed.

Rob Goldbach Fonds 2009 Studiereizen: I.K. Meki, J. Fros. Bevorderen van virologie door faciliteren van congres- en werkbezoeken voor studenten en onderzoekers. 

NEWTBVAC Fonds 2009 Giften aan Europese instellingen t.b.v. vaccinatieprogramma conform 
overeenkomst met EU.

Bijdrage ontwikkeling nieuw vaccin tegen tuberculose. Financiële steun aan Tuberculosis Vaccine Initiative.

Biologische Plantenveredeling 2010 Bijdrage EU-project bijzonder hoogleraar 
Prof. Edith Lammerts van Bueren.

Ondersteuning buitengewone leerstoel om het vakgebied biologische plantenveredeling te bevorderen.

Paul Speijer Fonds 2010 Onderwijsbeurzen aan twee MSc-studenten. Steun aan Afrikaanse studenten die MSc Plant Sciences aan Wageningen University willen  studeren.

Fonds Niels Smith 2010 Sportbeurs aan E. Donkers. Steun aan student-topsporters: laatste zetje om droom te kunnen realiseren.

Huub & Juliënne Spiertz Fonds 2011 Uitreiking stipendia aan M. van Leeuwen en D. Bustos Korts. Bevorderen agrobiologie, gewaskunde en duurzame voedselproductie. Ondersteunen van buitenlandse studiereizen.

CWF Fonds  2012 Onderwijsbeurzen aan 4 studenten in Vietnam.  Talenten met beperkte financiële middelen kans bieden humane voeding en/of levensmiddelentechnologie te 
studeren.

M-BASE Prijs 2012 Uitreiking prijs aan Simon Groot. 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.

Fondsen en projecten in detail
Fondsen      Saldo 1 januari    Inkomsten begroot         Inkomsten reëel      Uitgaven begroot     Uitgavenreëel   Saldo 31 december

Storm - van der Chijs Fonds 1988 € 6.497 € 1.580 € 150 € 1.750 € 1.550 € 5.097

Wellensiek Fonds 1990 € 250.668 € 0 € 2.087 € 0 € 19.583 € 233.172

Anne van den Ban Fonds 1992 € 105.588 € 94.582 € 141.778 € 94.582 € 209.290 € 38.076

Middelhoven Fonds 1995 € 6.245 € 1.570 € 1.551 € 3.000 € 2.200 € 5.596

Wageningen Ambassadors 2004 € 160.079 € 107.200 € 98.078 € 76.700 € 75.542 € 182.615

Phytophthora Fonds 2004 € 8.760 € 100 € 0 € 8.860 € 8.760 € 0

Nico Buisman Fonds 2004 € 8.093 € 2.550 € 2.747 € 8.000 € 7.978 € 2.862

Clive West Micronutriënt Fonds 2004 € 10.671 € 100 € 0 € 2.000 € 10.671 € 0

DST Fellowships 2005 € 14.220 € 12.080 € 12.175 € 3.333 € 0 € 26.395

Fonds Kennisoverdracht Genetica 
2006

€ 14.072 € 0 € 122 € 0 € 0 € 14.194

ECAF Fonds 2008 € 121.328 € 1.450 € 1.038 € 7.000 € 2.966 € 119.400

Fonds Leniger Bruin Kühn 2008 € 42.582 € 500 € 6.258 € 2.000 € 1.959 € 46.881

Hans de Jong Fonds 2009 € 18.343 € 220 € 159 € 3.000 € 0 € 18.502

Rob Goldbach Fonds 2009 € 102.542 € 9.799 € 9.462 € 12.500 € 14.518 € 97.486

NEWTBVAC Fonds 2009 € 1.210.131 € 599.837 € 601.821 € 1.809.967 € 1.811.951 € 0

Biologische Plantenveredeling 2010 € 1.791 € 23.020 € 23.008 € 23.000 € 24.791 € 8

Paul Speijer Fonds 2010 € 52.035 € 30.500 € 30.544 € 20.000 € 20.000 € 62.579

Fonds Niels Smith 2010 € 8.328 € 90 € 66 € 3.000 € 1.500 € 6.894

Huub & Juliënne Spiertz Fonds 2011 € 31.745 € 6.300 € 265 € 3.000 € 2.400 € 29.610

CWF Fonds  2012 € 57.646 € 29.300 € 31.119 € 2.500 € 2.006 € 86.760

M-BASE Prijs 2012 € 108.142 € 0 € 817 € 0 € 27.735 € 81.224
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Collectiebehoud Wageningen UR 2012 Geen activiteiten, eindafrekening. 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 voor Ecologische
Plantenveredeling 2013

Bijdrage project bijzonder hoogleraar René van der Vlugt. Een financiële bijdrage leveren aan een bijzonder hoogleraar ecologische plantenvirologie.

Fonds Belmonte Arboretum 2014 Beheer van het Belmonte en verbouwing Koetshuis Beheer Belmonte Arboretum Wageningen als botanisch cultuur historisch en landschappelijk hoogwaardige tuin.

Aalt Dijkhuizen Fonds 2014 Uitreiking stipendia aan W. Geurts en L. Melsen. Bevorderen van relevante kennis voor de vraag hoe in de toekomst 9 miljard mensen slim en duurzaam gevoed 
kunnen worden.

PROW Fonds 2014 Herdruk boek Medicinal Plants. 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 Bijdrage onderzoeksproject H. Esser. Het domein van vectorziekten aan Wageningen University bevorderen. 

Lucie Timmermans Fonds 2015 Geen uitgaven. Het domein van de dierkundige biologie aan Wageningen University bevorderen en binnen dit domein de positie van 
jonge vrouwen stimuleren.

Kunstwerk herman de vries 2015 Geen uitgaven. Aanschaf kunstwerk Herman de Vries ter plaatsing op de campus.

Food Security Fund 2015 Bijdrage onderzoeksproject over de impact van technologie en productivi-
teit in de veeteelt.

Steun aan onderzoek waarmee kennis wordt gegenereerd en toegepast die een bijdrage levert aan het bestrijden van 
mondiale voedseltekorten, met name tekorten aan dierlijke eiwitten.

Pavlos Condellis Fund 2015 Geen uitgaven. Steun aan Griekse MSc-studenten aan Wageningen University die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de
landbouw in Griekenland.

Projecten Food For Thought  ‘Hoe voeden wij 9 miljard mensen binnen de draagkracht van de wereld?’

Meer rijst met minder water Veldproeven met morfologische en genetische eigenschappen van rijst en Fundamenteel begrip van de plant met als doel het waterverbruik in de gangbare rijstteelt terug te dringen.

Onderzoek naar alternatieve bestrijdings methode van phytophthora bij aardappel.

tarwe i.r.t. droogtestress

De zwakke plek van phytophthora Experimenteel onderzoek naar infectiemechanismen van phytophthora

Zeewier telen Eindafrekening zeewierproject Praktijktesten en onderzoek naar een rendabel teeltsysteem voor zeewier in de Oosterschelde.

Africa Agribusiness Academy Professionalisering van de Africa Agribusiness Academy, training 
van ondernemers en uitwisseling.

Verhogen van voedselzekerheid door het stimuleren van ondernemerschap bij Afrikaanse MKB-ondernemers.

Effectieve, gifvrije malariabestrijding Eindfase Malaria project, installatie laatste muggenvallen en analyse van 
de resultaten

Pilot voor malariabestrijding in Kenia waarbij malariamuggen gevangen worden m.b.v. geurvallen.

PROTA Saldo van Prota is overgemaakt naar fonds op naam Pro fonds Alle informatie over 9000 nuttige Afrikaanse planten in één interactieve database publiceren.

Fosfaat Onderzoek kwaliteit mest en beschikbaarheid van fosfaat en relatie fos-
faat toediening en benutting

Een studie naar mogelijkheden om fosfaatvoorraden in de bodem beter te benutten.

Met stro meer melk en vlees Onderzoek capaciteit schimmelsoorten om lignine af te breken, voedings-
waarde en houdbaarheid

Onderzoek naar verbetering voedingswaarden van stro door afbraak van lignine door schimmels.

Duurzame tonijnvangst Traceability systeem voor kleinschalige tonijn vangst is geïmplementeerd Ontwikkelen van markt gedreven informatiesystemen voor duurzame tonijnvangst in Indonesië en de Philippijnen.

Landscape Restoration Readiness Afrekening activiteiten 2014 Haalbaarheidsanalyse en ontwikkelen van trainingen voor betrokkenen bij landschapsherstel.

Discrepantie met jaarverslag 2014: er heeft in de loop van 2015 een correctie van € 150 m.b.t. de gift fee 2014 plaatsgevonden die niet verwerkt is in de fondsenmatrix 2014.

Collectiebehoud Wageningen UR 
2012

€ 1.183 € 0 € 1.991 € 0 € 3.175 € 0

L. Bos Fonds voor Ecologisch
Plantenveredeling 2013

€ 25.318 € 25.300 € 75.436 € 25.000 € 25.000 € 75.754

Fonds Belmonte Arboretum 2014 € 9.589 € 31.850 € 50.221 € 31.850 € 53.972 € 5.838

Aalt Dijkhuizen Fonds 2014 € 5.031 € 5.050 € 9.568 € 5.000 € 4.000 € 10.599

PROW Fonds 2014 € 2.838 € 10.525 € 15.701 € 6.525 € 6.212 € 12.327

Fonds Vector Borne Diseases 2014 € 10.000 € 10.080 € 10.087 € 10.000 € 10.000 € 10.087

Lucie Timmermans Fonds 2015 € 0 € 0 € 29.126 € 0 € 0 € 29.126

Kunstwerk herman de vries 2015 € 0 € 0 € 8.814 € 0 € 0 € 8.814

Food Security Fund 2015 € 0 € 0 € 120.104 € 0 € 96.000 € 24.104

Pavlos Condellis Fund 2015 € 0 € 0 € 49.993 € 0 € 0 € 49.993

Projecten Food For Thought  ‘Hoe voeden wij 9 miljard mensen binnen de draagkracht van de wereld?’

Meer rijst met minder water € 268.759 € 250.000 € 258.068 € 290.000 € 265.809 € 261.018

De zwakke plek van phytophthora € 544.922 € 250.000 € 250.000 € 193.390 € 224.040 € 570.882

Zeewier telen € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 12.000 € 12.000 € 0

Africa Agribusiness Academy € 317.253 € 460.000 € 410.000 € 508.600 € 525.628 € 201.625

Effectieve, gifvrije malariabestrijding € 836.660 € 145.963 € 147.176 € 540.000 € 451.854 € 531.981

PROTA € 2.000 € 0 € 0 € 0 € 2.000 € 0

Fosfaat € 142.370 € 87.500 € 87.500 € 105.590 € 94.858 € 135.011

Met stro meer melk en vlees € 212.656 € 176.145 € 176.145 € 103.000 € 2.104 € 386.697

Duurzame tonijnvangst € 6.164 € 224.684 € 119.452 € 224.684 € 125.606 € 10

Landscape Restoration Readiness € 0 € 244.441 € 244.441 € 244.441 € 244.441 € 0
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Toelichting
Waarderingsgrondslagen voor de balans
De jaarrekening van de stichting is opgesteld conform richtlijn RJ 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover 
niet anders vermeld, tegen de nominale waarde. De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen 
beurswaarde. Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waar nodig onder aftrek 
van een voorziening voor oninbaarheid. Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in re-
serves en fondsen. De bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het vastgelegd vermogen, 
waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheden door derden zijn bepaald.

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Rekening houdend met de waarderingsgrondslagen wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen 
baten uit eigen fondsenwerving, uit acties van derden en de overige baten, verminderd met de beste-
dingen in het jaar. Tenzij anders vermeld worden de baten en lasten verantwoord in het jaar waarop 
ze betrekking hebben.

Beoordelingsverklaring
De jaarrekening is samengesteld door Verenigingen Beheer Nederland B.V. De jaarrekening is beoor-
deeld door Schuurman & de Leeuw Accountants te Wageningen waarvoor een beoordelingsverklaring 
is ontvangen. De strekking van de beoordelingsverklaring is als volgt: “Op grond van onze beoorde-
ling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting University 
Fund Wageningen (UFW) per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming 
met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende instel-
lingen’.” 

Volledige jaarrekening
De volledige tekst van de jaarrekening vindt u op
www.universiteitsfonds.wageningenur.nl/jaarrekening

De verkorte jaarrekening geeft een 
beeld van de baten en lasten van de 
stichting over het jaar 2015, verge-
leken met het voorgaande boekjaar 
2014. Tevens is de begroting voor 
2016 opgenomen. Het financieel 
beheer van stichting University Fund 
Wageningen bestaat uit drie delen.

1 Algemene groei en bloei
Algemene inkomsten van de stich-
ting University Fund Wageningen 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 het stimuleren van 
internationale studentenactiviteiten 
en het belonen van excellentie door 
uitreiking van prijzen.

De inkomsten van de stichting Uni-
versity Fund Wageningen bestaan uit 
het totaal aan ongeoormerkte giften, 
baten uit beleggingen en rente over 
spaartegoeden (bankrente van 2015 
is vergelijkbaar met die van 2014). 
In 2015 is een positief resultaat van 
€199.918 behaald. Eind 2015 betreft 
het bedrag aan meerjarige toezeggin-
gen t/m 2020 in totaal €66.990.

2  Bijzondere en geoormerkte 
giften

Deze categorie 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. 

In sommige gevallen wordt er een 
project aangemaakt, te weten 
Collectiebehoud Wageningen UR en de 
M BASE award. In 2015 bedroeg het 
aantal Fondsen op Naam 27.

De totale inkomsten uit donaties en 
rente in 2015 bedroegen €1.309.292. 
De totale uitgaven waren €2.443.766.
Het saldo van alle Fondsen op Naam 
en projecten bedraagt per 31 decem-
ber 2015 €1.328.993.
Eind 2015 betreft het bedrag aan 
meerjarige toezeggingen t/m 2020 in 
totaal €531.134.

3  Baanbrekend onderzoek 
stimuleren

Deel drie is het beheer van de baan-
brekende onderzoeksprojecten, onder-
deel van de grote giften campagne 
‘Food for Thought, Thought for Food’. 

Het totaalbedrag aan inkomsten (gif-
ten en rente) in 2015 was €1.696.781. 
De totale uitgaven waren €1.946.341.
Het saldo eind december is 
€2.087.223. Eind 2015 betreft het 
bedrag aan meerjarige toezeggingen 
t/m 2020 in totaal €946.699.

Financiën Beleggingsbeleid 
Het rendement op het vermogen vormt de vaste basis voor de inkomsten van het Universiteitsfonds 
Wageningen. Dit vermogen wordt gevormd uit het stichtingskapitaal en de vrije reserve zoals die 
jaarlijks door het bestuur wordt goedgekeurd, en uit ongeoormerkte schenkingen, erfstellingen en 
legaten. Bij het karakter van de stichting past daarom een terughoudend beleggingsprofiel en een 
lange horizon. Uitgangspunten voor het beleggingsbeleid zijn dat het vermogen matig defensief wordt 
belegd, met nadruk op risicobeheersing en het verkrijgen van een daarbij passend rendement. Beleg-
gingen in organisaties die zich bezighouden met wapenhandel, illegale houtkap en kinderarbeid wor-
den waar mogelijk uitgesloten. Het UFW heeft haar bancaire diensten ondergebracht bij ABN AMRO.

In 2015 ontving UFW € 3.026.093

RUIM 3 MILJOEN
AAN DONATIES !

http://www.wageningenuniversiteitsfonds.nl
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Verkorte jaarrekening 2015  (alle bedragen in euro’s)

Balans per 31 december 2015
Activa   Passiva
Financiële Vaste Activa 770.000  Reserves & fondsen
Vorderingen 141.135  Stichtingskapitaal 552.731
Liquide middelen 3.849.471  Continuiteitsreserve 614.881
    1.167.612
   Fondsen 3.416.216
 
   Kortlopende schulden 176.778
 4.760.606   4.760.606

Rekening van baten en lasten  2015   2014
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving  36.723   42.418
Baten uit acties van derden 3.065.925   3.923.158
Subsidies van overheden 0   0
Overige baten 5.000   -304
Baten uit beleggingen 209.222   102.991
Som der baten  3.316.870   4.068.263

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Bijzondere doeleinden 2.443.766   1.545.346
Food for Thought 1.946.341   2.281.410
Overige projecten 26.430   37.442
Totaal  4.416.538   3.864.197

Beheer en administratiekosten  84.448   101.236
Som der lasten  4.500.986   3.965.433

Saldo van baten en lasten  -1.184.116   102.830

Toevoeging/ontrekking aan:
Bestemmingsfonds bijzondere doeleinden  -1.134.473   289.599
Bestemmingsfonds Food For Thought (FFT)  -249.561   -265.056

Mutatie continuiteitsreserve  199.918   78.287

Begroting 2016

Baten 
Baten uit eigen fondsenwerving 35.000
Baten uit acties van derden 1.440.000
Baten uit beleggingen 41.400
Som der baten 1.516.400

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Bijzondere doeleinden 670.000 
Food for Thought 525.000 
GG Campagne  200.000 
Overige projecten  32.500 
Totaal  1.427.500 
 

Beheer en administratiekosten
Kosten beheer en administratie  107.871 
Totaal  107.871 
Som der lasten  1.535.371 
Saldo van baten en lasten -18.971

Het negatieve saldo in de begroting wordt veroorzaakt 
doordat de kosten van projectbeheer (opgenomen on-
der ‘kosten beheer en administratie’) hoger zijn dan 
de ontvangsten vanuit projectbeheer, de zogenaamde 
projectfee (opgenomen onder ‘baten uit acties van der-
den’). Dit is naar verwachting: in de afgelopen jaren 
is meer ontvangen dan uitgegeven en hiervoor is geld 
gereserveerd.
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