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rol van onze universiteit. Elke gift (in tijd of in geld) stelt 
ons in staat om bijzondere initiatieven en onderzoeken te 
financieren en te begeleiden, die anders niet tot uitvoering  
zouden zijn gebracht. Wij hopen in de toekomst op uw 
betrokkenheid te mogen blijven rekenen. Namens alle 
begunstigde studenten, onderzoekers en andere betrok-
kenen danken wij u bijzonder hartelijk voor uw betrokken-
heid en steun.

Namens het bestuur van het Universiteitsfonds Wageningen,

Jan Karel Mak (voorzitter)

Voorwoord
Geachte donateurs en relaties, 

In dit jaarverslag over 2018 van het Universiteitsfonds 
Wageningen (UFW) schetsen wij u met plezier hoe wij  
in 2018 hebben kunnen bijdragen aan het succes van 
Wageningen University & Research (WUR).

UFW kent sinds 2016 een uitstekende samenwerking met 
de afdeling Alumnirelaties & Fondsen van de universiteit, 
het alumninetwerk KLV en de Wageningen Ambassadors. 
Alle werkzaamheden voor het fonds en voor deze orga-
nisaties worden uitgevoerd en gecoördineerd door één 
werkorganisatie, onder leiding van het bestuur van de 
Stichting UFW waarin elke organisatie is vertegenwoordigd. 
Dankzij deze samenwerking wordt er veel doelmatiger 
gewerkt, is de organisatie slagvaardiger geworden en 
is de zichtbaarheid binnen de universiteitsgemeenschap 
vergroot, wat tot een betere aansluiting leidt bij allerlei 
relevante activiteiten. Het UFW kan zo krachtiger bijdragen 
aan een levenslange band met de alumni van Wageningen 
en aan de groei en bloei van WUR.

Dat deze samenwerking suc-
cesvol is, blijkt onder meer uit 
een toenemend aantal giften 
voor de thema’s van WUR. 
Ook startten er in 2018 weer 
nieuwe crowdfunding projec-
ten en is de diversiteit aan 
projecten verder gegroeid.

In 2018 is veel aandacht  
geschonken aan projecten  
die ten goede kwamen aan 
het 100-jarig jubileum van 
Wageningen University & 
Research. Alumni hebben 
kunnen genieten van een 
uitgebreid jubileumprogramma, 
waaronder de World Wide Jan Karel Mak

Wageningen Alumni Day. Tijdens deze dag ontmoetten zo’n 
5000 alumni elkaar in binnen- en buitenland. Donateurs 
konden in 2018 een bijdrage leveren voor vier verschillende 
jubileumprojecten, waaronder een nieuw “Wageningen 
Borlaug Youth Institute” voor middelbare scholieren en 
een bijdrage aan een toekomstig herinneringsbos van 
“UniversiTrees” die op verschillende locaties in binnen- en 
buitenland geplaatst zijn of gaan worden, een schitterend 
idee van een alumnus. UFW heeft een bijzonder jubileum-
cadeau aan WUR geschonken – een prachtig carillon – dat 
mede mogelijk is gemaakt dankzij donateurs.

2018 is ook het jaar waarin het Fonds de Vos jubileerde. 
Het fonds levert al vijf jaar een belangrijke bijdrage aan 
onderzoek naar de bestrijding van vectorziekten als malaria 
en de ziekte van Lyme. Tevens werd in 2018 een nieuw 
fonds op naam opgericht: het Future Animal Nutrition Africa 
Fund (FANA). Vanuit dit fonds is meteen een eerste beurs  
uitgereikt. Het Marina van Damme fonds kende dit jaar ook 
een eerste beurswinnares. Tot slot zijn de laatste onder-
zoeksprojecten in de “Food for Thought” campagne in 
2018 afgerond, waarmee het UFW sinds 2012 zinvol  
en baanbrekend onderzoek naar oplossingen voor het  
wereldvoedselvraagstuk steunde. 

Voorgaande is slechts een kleine greep uit de activiteiten 
en projecten van het afgelopen jaar. Dit jaarverslag biedt 
u meer informatie over de uitgevoerde activiteiten, de 
stand van zaken rond onderzoeksprojecten en fondsen-
werving. U leest ook over de persoonlijke drijfveren van 
donateurs en vindt een overzicht van de gerealiseerde 
doelstellingen van onze fondsen op naam, de in 2018  
uitgereikte prijzen, voorbeelden van de internationale  
studentenactiviteiten die financieel zijn ondersteund,  
en een verkorte jaarrekening.

Dankzij u en vele anderen kunnen wij een belangrijke  
bijdrage te leveren aan activiteiten die studenten en  
onderzoekers van Wageningen University & Research  
ondersteunen en die bijdragen aan de maatschappelijke 
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H.1  Bestuur

 ir. Jan Karel Mak (voorzitter)
voorzitter Raad van Bestuur Deerns Groep BV 
lid raad van toezicht van Solidaridad, een internationaal opererende maatschappelijke organisatie 

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

  
   prof. dr. Richard Visser 

hoogleraar, hoofd WUR Plant Breeding en q.q. Dean of Research WUR 

    dr. ir. Peter Reinders  
managing partner Lexence NV

     
     prof. dr. ir. Louise O. Fresco  

voorzitter raad van bestuur WUR

      dr. ir. Han Swinkels  
directeur-eigenaar  
HS Consultancy en  
voorzitter KLV
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H.2  Team

Janna van Hoek

Tom van der Schaaf Delia de Vreeze

Fanny Castel Cis Doorman

Esther Dorland Daniëlle GrashuisAnnemarie Elbers

Simone Ritzer Denise Spiekerman

Arianne van Ballegooij Silvia Blok
(tot september 2018)

Saskia de Boer

Erik Vleeming

Anita Freriks

en studenten
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Het UFW maakt potentieel baanbrekend onderzoek mogelijk met 

grote maatschappelijke impact. Een voorbeeld is het project “Met 

stro meer melk en vlees”, waarbij lignine in stro met schimmels 

afgebroken wordt en stro zo in waardevol veevoer verandert. 

Missie en doelstellingen 

Universiteitsfonds Wageningen dient het algemeen 
belang en heeft geen winstoogmerk. Donaties aan  
het universiteitsfonds hebben als doel de groei en bloei 
van Wageningen University & Research te bevorderen. 
Het fonds wil dit doen door:
•  bij te dragen aan de naamsbekendheid van de 

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

studenten te stimuleren
•  excellentie te belonen
•  aandacht te vestigen op het belang van de kwaliteit 

van onderwijs en onderzoek aan WUR
•  bij te dragen aan de wetenschappelijke verbreding  

en vernieuwing van de universiteit.

H.3  To connect for 
quality of life

UFW geeft hieraan vorm door

•  het belonen van excellentie en bijzondere prestaties door 
het uitreiken van prijzen aan studenten, docenten, mede-
werkers en personen werkzaam in het Wageningse domein

•  het zorgdragen voor de werving van nieuwe giften voor 
het algemene 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.

Beleid en strategie 2016-2018 

WUR is in de komende jaren gebaat bij een verdere uitbouw 
van het serviceaanbod aan alumni, waarbij zowel wordt 
ingespeeld op de wensen van de universiteit als die van 
alumni in verschillende fasen van hun loopbaan, in Neder-
land en wereldwijd. Een fondsenwerving vergelijkbaar met 
“Food for Thought” illustreert de groeiende trend in het 
(inter)nationaal bedrijfs leven van “filantropisch” gemotiveerde 
particuliere giften in maatschappelijk relevant onderzoek. 

Voor de toekomst streeft de universiteit naar verdere pro-
fessionalisering van de fondsenwerving. De verwachting  
is dat bijdragen van derden een steeds grotere rol zullen 
gaan spelen, met name voor projecten die niet tot de speer - 
punten van het overheidsbeleid behoren of die geen direct 
bedrijfsbelang dienen. Naar verwachting komt er een 
toename van het maatschappelijk belang van charitatieve 
doelen. De samenwerking tussen UFW, WUR en KLV speelt 
hierbij een belangrijke rol en is geformaliseerd in een 
kosten gemene rekening. De samenwerking tussen UFW en 
WUR is in 2018 verlengd. Over KLV is na lang beraad met 
het bestuur en de leden besloten dat de vereniging in haar 
huidige vorm geen toekomst heeft. In 2018 en 2019 wordt 
onderzocht hoe de functies en financiële middelen van KLV 
op een andere manier invulling kunnen krijgen in 2020.

De gezamenlijke kerndoelstellingen zijn:

a)  kennisuitwisseling: 
Het faciliteren van kennis en talentontwikkeling in het 
Wageningse domein. Dit doet UFW met de organisatie 
van activiteiten om mensen op de hoogte te houden  
van ontwikkelingen en toegang te bieden tot kennis  
in het Wageningse domein; voor, door en met alumni.  
Zo worden er workshops en lezingen voor studenten 
georganiseerd.

b)  Netwerkorganisatie:  
Het ontwikkelen en aanbieden van een levendig netwerk 
van alumnirelaties en betrokkenen in het Wageningse 
domein. UFW brengt maatschappelijk relevante onder-
werpen onder de aandacht bij alumni, donateurs en 
overige partners en faciliteert verbindingen tussen alumni, 
bijvoorbeeld door het organiseren van alumnibijeen-
komsten in binnen- en buitenland.

c)  Steun en support: 
Het bieden van steun – in tijd en geld – aan activiteiten 
van WUR en activiteiten die de missie van WUR onder-
steunen. UFW werft en behoudt leden en giften voor 
onder andere onderwijsbeurzen, de financiering van 
onderzoeken of fondsen op naam. Daartoe beheert UFW 
27 fondsen en doet zij het projectbeheer dat voortkomt 
uit giftenwerving voor geoormerkte en ongeoormerkte 
giften. De kerndoelstelling van UFW blijft het werven  
van donaties van alumni en vrienden van WUR. Ook de 
ondersteuning van internationale alumninetwerken sluit 
aan bij de behoefte van internationale afgestudeerden 
en kan bijdragen aan de internationale naam en reputa-
tie van WUR. Natuurlijk zullen we daarnaast langdurige 
verbondenheid van relaties en anderen aan de stichting 
blijven koesteren en versterken.
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2589 2257 1846

2016 2017 2018

Totaal aantal donateurs

668 753 709

Totaal aantal vaste donateurs

2016 2017 2018

UFW in 2018

Het jaar 2018 heeft voor UFW grotendeels in het teken 
gestaan van het 100-jarig bestaan van WUR. Dit jubileum 
raakt op tal van manieren aan de doelstellingen van UFW, 
namelijk het blijvend verbinden van alumni, studenten, 
medewerkers en donateurs aan WUR. Er is een online 
crowdfunding actie opgezet: 100x100. Deze actie verwees 
naar de “100 mogelijkheden om bij te dragen aan 100 jaar 
WUR”. Met de titel “Share your story, support a project” 
werden naast giften ook bijzondere verhalen verzameld. 
Daarnaast is voor het derde jaar op rij het Business Skills 
Programme mogelijk gemaakt voor de studentenbesturen 
van Wageningen.

In totaal maakten 1846 afgestudeerden, (oud-) medewerkers 
en andere betrokkenen een verschil voor de studenten en 
onderzoekers van WUR door bij te dragen aan UFW en de 
andere fondsen. Wat we met deze donaties hebben kunnen 
realiseren, kunt u in hoofdstuk 4 lezen. Daarnaast is er verder 
gewerkt aan een langdurige verbondenheid met en tussen 
alumni. Op het online alumni betrokkenheidsplatform WUR 
Connect zijn inmiddels 8300 leden actief en zijn per land 
groepen gemaakt waardoor de verbinding tussen alumni 
onderling nog eens extra wordt gestimuleerd. Betrokken 
internationale alumni hebben in 2018 nieuwe alumninet-
werken opgezet. Naast China, Ethiopië, Indonesië, Kenia, 
Singapore, hebben ook alumni in België en Tsjechië in 
2018 een officieel chapter gekregen en in Nieuw Zeeland 
wordt deze gevormd.

Op 23 juni 2018 heeft de World Wide Wageningen Alumni 
Day plaatsgevonden. Zowel in Wageningen als wereldwijd 
kwamen alumni samen om oude vrienden te ontmoeten, 
herinneringen op te halen en het 100-jarig bestaan van 
WUR te vieren. In Wageningen kwamen zo’n 2000 alumni 
bijeen op de campus, waar zij konden genieten van muziek, 
lekker eten en interessante lezingen. Majesteit Koning Willem- 
Alexander opende de dag in Wageningen bij de WURld  
Dialogue: een live uitzending waarbij Wageningen in contact 
stond met panels op vier continenten. Ook plantte hij een 
UniversiTREE op de campus. In totaal zijn er meer dan 
vijftig activiteiten georganiseerd in 44 landen.

Jaarplan 2019 

In 2019 staan de volgende doelstellingen centraal: 1) het 
vergroten van inkomsten uit (internationale) fondsen-
werving 2) het binden van filantropische strategische 
lange termijn partners 3) een internationaal alumnibeleid 
en het transformeren van generiek alumnibeleid naar 
gericht doelgroepenbeleid 4) het professionaliseren 
van interne systemen en processen op het gebied van 
fondsen werving en relatie management.

Nadat de fondsenwerving zich in 2018 hoofdzakelijk  
heeft gericht op de ondersteuning van activiteiten van  
het jubileumjaar, komt in 2019 weer ruimte vrij om in te 
zetten op de vaste fondsen en langlopende projecten,  
die mogelijk worden gemaakt door loyale en betrokken 
donateurs. Tevens gaat UFW zich toeleggen op het  
mogelijk maken van impactvol onderzoek van WUR voor  
de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: 
concrete doelstellingen voor het jaar 2030, die alleen 
bereikt kunnen worden door samenwerking. Deze samen-
werking wordt uitgevoerd met overheden, bedrijven, ngo’s 
en andere kennisinstituten, en steeds vaker ook in nauwe 
samenwerking met filantropische partners die hun kennis, 
invloed en vermogen willen inzetten om bij te dragen aan 
oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd. 
Hierbij zal het UFW zich speciaal richten op internationale 
partners en het aangaan van relevante langetermijnrelaties. 
In haar relatie met alumni wil het UFW toewerken naar  
een meer doelgroepgerichte werkwijze waarin beter  
wordt ingespeeld op de behoeften en wensen behorend  
bij specifieke levensfasen van alumni. Met een toenemend 
aantal internationale alumni chapters en een groeiend 
aantal internationale alumni zal internationaal alumnibeleid 
ook tot de speerpunten behoren van het komende jaar.  
Tot slot kan de samenwerking met WUR verder worden  
versterkt door het verder professionaliseren van interne 
processen en systemen op het gebied van relatiemanage-
ment, fondsenwerving en fondsbeheer.

Bekijk de after movie van de World Wide 

Wageningen Alumni Day hier!

http://bit.ly/WWWADay
http://bit.ly/WWWADay
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Uitgelicht: prachtige resultaten van jubileumgiften 100 years WUR

In 2018 was het een eeuw geleden dat onze universiteit de 
academische status kreeg toegekend. Voor vier projecten 
van 100 jaar WUR heeft het universiteitsfonds uw steun 
gevraagd onder de noemer: “Share your story, support a 
project!” Dit heeft prachtige resultaten opgeleverd. Daar-
naast schonk het UFW samen met een aantal donateurs 
een prachtig jubileumcadeau aan WUR: het carillon.

Wageningen Borlaug Youth Institute
Het “Wageningen Borlaug Youth Institute” project is mede 
mogelijk gemaakt met de steun van donateurs. Het Wage-
ningen Borlaug Youth Institute is een middelbare scholieren-
competitie die scholieren uitdaagt om op zoek te gaan naar 
een oplossing voor een van de grootste uitdagingen waar 
we in de wereld voor staan: “Hoe voeden we de wereld in 
2050?” De deelnemers zochten creatieve en wetenschappe-
lijk onderbouwde oplossingen voor het wereldvoedselvraag-
stuk: hoe voeden we de wereld op een duurzame manier? 
De winnaar van de competitie in 2018 was team Zeewier, 
met hun ideeën voor zeewierproductie in Nederland.  
In oktober mochten zij hun ideeën presenteren tijdens het 
World Food Prize Global Youth Institute in Des Moines (VS). 
De scholieren van Team Zeewier waren hiermee de eerste 
scholieren die Nederland representeerden bij deze competitie. 
WUR is de eerste universiteit buiten de Verenigde Staten 
die een Youth Institute heeft opgericht.

Team Zeewier bij het World Food Prize Global Youth Institute  

in Des Moines

Een herdenkingsbos van UniversiTREES
Dankzij bijdragen van donateurs plantten wij een blijvende 
en wereldwijde herinnering aan 100 jaar WUR: Universi-
TREES, een bos verspreid over de hele wereld. Met het bos 
wordt symbolisch de wereldwijde verbinding met Wageningen 
gemarkeerd. De boomkeuze betreft steeds een langzaam 
groeiende soort die een hoge leeftijd kan bereiken en past 
in de specifieke omgeving. Er zijn anno 2019 al verschillende 
bomen geschonken aan waardevolle partners van WUR op 
diverse locaties; in de regio Food Valley, China, Brazilië, 
Zuid-Afrika en Bangladesh. Zijne Majesteit Koning Willem- 
Alexander plantte ook een UniversiTREE op Wageningen 
campus tijdens de World Wide Wageningen Alumni Day op 
23 juni. Het planten van een bos met UniversiTREES was 
het idee van een Wageningen alumnus.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander plant een UniversiTREE  

op Wageningen Campus. ©Mees Arkesteijn

http://bit.ly/jaargiftwur
http://bit.ly/universitrees
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Sporten in WUR tenue tijdens het GNSK 
Het jaarlijkse Groot Nederlands Studenten Kampioenschap 
heeft in 2018 in Wageningen plaatsgevonden. Meer dan 
1600 studenten van elf hogescholen en universiteiten in 
Nederland streden twee dagen lang om de titel “Beste  
studententeam van Nederland”. Verschillende sportteams 
van WUR speelden wedstrijden in de “vaste” sporten zoals 
veldvoetbal, tennis, basketbal, squash, badminton, handbal, 
volleybal en schermen, en in een aantal keuzesporten die 
per jaar verschillen, zoals wielrennen en turnen. Dankzij uw 
donaties konden de teams uit Wageningen strijden in een 
WUR-tenue. In deze gesponsorde tenues is Wageningen op 
de tweede plaats geëindigd.

Squashers van W.S.S.A. Ballistic in hun WUR-tenues 

Wageningen Campus krijgt carillon cadeau
Het UFW heeft samen met een aantal donateurs een carillon 
cadeau gedaan aan WUR. Het carillon heeft een waardige 
plek gekregen midden op de campus. De achttien klokken 
van het carillon zullen te horen zijn bij ceremoniële gelegen-
heden zoals de Dies Natalis en diploma-uitreikingen. De 
modern uitgevoerde toren is onthuld door Minister Ingrid 
van Engelshoven (OCW) en rector magnificus prof. dr. Arthur 
Mol tijdens de feestelijke afsluiting van het 100-years WUR 
programma op 9 november 2018. Hierbij werd een speciaal 
gecomponeerd stuk van Guus Tangelder, dirigent van WUR 
big band “Sound of Science”, door het carillon ten gehore 
gebracht. De toren is ontworpen door Wageningse architect 
Taco Romeijnse en gebouwd door ’s werelds grootste klok-
kengieterij en fabriek van torenuurwerken Royal Eijsbouts.

Inwijding van het carillon op 9 november 2018. Het carillon zal geluid 

worden bij ceremoniële gelegenheden. © Guy Ackermans

Jubileumboek: Metamorfose
In 1993 is, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 
WUR, het ontstaan en de ontwikkeling van de universiteit 
opgetekend in een prachtig naslagwerk. De afgelopen 
25-jaar zijn nu, ter ere van het eeuwfeest, aan de geschied-
schrijving toegevoegd in het jubileumboek: Metamorfose: 
1993-2019 hoe Wageningen wereldtop werd. De journalis-
ten Martijn de Groot en Joost van Kasteren gebruikten  
artikelen, documenten en verhalen van alumni, studenten, 
hoogleraren en medewerkers om de ontwikkeling van  
WUR sinds 1993 tot leven te wekken. Het boek is te  
bestellen in de webshop van WUR.

http://bit.ly/jubileumboekWUR
http://bit.ly/carillonvideo
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H.4  Welke doelen zijn 
in 2018 ondersteund

Resultaten fondsenwerving

De nadruk van fondsenwerving lag in 2018 op de 
100x100 actie. Hierbij werd in het kader van 100 jaar 
WUR een bijdrage gevraagd voor vier jubileumprojecten. 
In totaal hebben bijna 600 mensen meer dan €40.000 
gedoneerd. Een van de projecten was een herdenkings-
bos van UniversiTREES, hiervoor zijn reeds in 2018 
meerdere bomen geplant in Nederland en in het buiten-
land. Een ander project richtte zich op sportende Wage-
ningse studenten. Dankzij donaties hebben zij tijdens 
het Groot Nederlands Studentenkampioenschap in WUR- 
tenues kunnen strijden. De belangrijkste resultaten  
van het jubileumjaar vindt u terug in “uitgelicht” op 
pagina’s 8 en 9. Het aantal vaste donateurs en de 
grootte van giften is in 2018 opnieuw gestegen.  
Zo heeft het Anne van den Ban Fonds in 2018 bijna  
twee keer zoveel in giften ontvangen, een mooi resultaat 
om veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden in 
Wageningen te laten studeren. Middels het crowdfunding 
platform zijn in 2018 drie projecten gesteund. De pro-
jecten “WURth-while” en “Bestuiving van Lupine” waren 
het meest succesvol. Zij ontvingen via crowdfunding 
100% en 115% van hun financiële doelstelling.  
Zie voor uitgebreidere informatie van WURth-while  
“uitgelicht” op pagina 13. 

Anne van den Ban Fonds
Het Anne van den Ban Fonds ontving in 2018 een bedrag van 
€317.000 aan giften van particulieren, fondsen en stichtingen. 
Dit fonds van UFW stelt veelbelovende studenten uit  
ontwikkelingslanden in staat om een opleiding aan WUR te 
volgen door het uitgeven van studiebeurzen. De kracht van 
het fonds zit in de bijzondere combinatie van het steunen 
van een talentvolle student met zijn of haar persoonlijke 
verhaal en het bijdragen aan de ontwikkeling van zijn of 
haar land van herkomst middels de kennis en ervaring die 
deze student weer mee terugneemt. In 2018 werd voor het 
eerst een beurs toegekend aan een student die een online 
master programma volgt. Het fonds werkt samen met een 
aantal andere fondsen op naam van het UFW die specifieke 
studiebeurzen toekennen voor bepaalde landen of studie-
richtingen. Het Anne van den Ban Fonds bewaakt voor de 
deze fondsen de studievoortgang van de student en verzorgt 
de uitbetaling van de beurs. De beurzen vergoeden de helft 
van de totale studiekosten: de andere helft betaalt WUR 
door het kwijtschelden van collegegeld.

Fonds Belmonte Arboretum
Met het Fonds Arboretum Belmonte ondersteunt UFW de 
voormalige wetenschappelijke collectietuin in Wageningen. 
Tijdens de droge zomer van 2018 was dit hard nodig. Talrijke 
vrijwilligers stonden elke dag paraat om de historische  
collectie te voorzien van voldoende water en er is een  
beregingsinstallatie aangelegd bij de rododendrons. Zonder 
deze ingrepen zou tot een kwart van de collectie verloren 
zijn gegaan. 
De huis-aan-huisactie onder omwonenden van 2017 leverde 
ook in 2018 nog nieuwe donateurs op. Het fonds ontving  
in 2018 in totaal ruim 830 giften. De 50ste-jaars reünisten 
droegen dit jaar bij aan het behoud en beheer van de 
mooiste plek van Wageningen.

Fondsenwerving baanbrekend onderzoek
In het afgelopen jaar zijn verschillende onderzoeksprojecten 
mogelijk gemaakt dankzij de steun van filantropische part-
ners. Het onderzoeksproject “Met stro meer melk en vlees” 

werd in 2018 succesvol afgerond. Dit baanbrekende project 
is mogelijk gemaakt door een bijzondere combinatie van 
donateurs: een particuliere gever, een bedrijf (vanuit MVO 
beleid) en een stichting. Daarnaast heeft de slotbijeenkomst 
van het project “Africa Agribusiness Academy” (AAA) plaats- 
gevonden en een doorstart gekregen in een investeringsfonds. 
Een nieuw bijzonder project dat dankzij een genereuze  
gift van een filantropische stichting dit jaar heeft kunnen 
starten, is het project “Waterlinzen” waarin het razendsnel 
groeiende plantje Lemna (eendenkroos) centraal staat als 
potentieel nieuw eiwitgewas voor menselijke consumptie. 

Tot slot is de basis gelegd voor “Fundamental Change”, 
bestaande uit 15 baanbrekende en innovatieve onderzoeks-
projecten die mogelijk bij kunnen dragen aan het realiseren 
van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de  
Verenigde Naties. Tijdens de SDG-conferentie Towards Zero 
Hunger: Partnerships for Impact op 30 en 31 augustus 2018, 
heeft het UFW diverse filantropische partners bij elkaar  
gebracht in een wereldcafé-setting. De deelnemers, zowel 
donateurs als onderzoekers, hebben getracht antwoord te 
gegeven op de vraag hoe zij in samenwerking met elkaar 
impact kunnen realiseren op de sustainable development 
goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en wat de kritische 
succesfactoren hiervoor zijn.

Crowdfunding 
In 2018 is het streefbedrag van twee projecten via het crowd- 
funding platform behaald. Met het behaalde bedrag voor het 
project “Bestuiving van Lupine” wordt onderzoek gerealiseerd 
naar geschikte bestuivers voor lupine. Een win-win situatie 
voor zowel boeren als hommels. Via crowdfunding heeft het 
studiefonds “WURth-while” het voor vluchtelingstudenten 
mogelijk gemaakt om de benodigde studiematerialen aan te 
schaffen en reiskosten te bekostigen voor het bijwonen van 
colleges in Wageningen. De crowdfunding voor het project 
“Wormen op Mars” loopt nog door in 2019. Op het moment 
van verschijnen van dit jaarverslag is 92% gerealiseerd. 
Hiermee kan onderzoek worden gedaan naar het introduce-
ren van wormen op Mars ten behoeve van een volledig 
gesloten duurzaam ecosysteem.

682 834 531

Aan welke goede doelen hebben de donateurs hun gift gegeven?

Anne van den Ban 
Fonds 

Fonds Belmonte 
Arboretum 

University Fund 
Wageningen 

http://bit.ly/SDGconference
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Anne van den Ban Fonds

Honderden jonge mensen met talent en ambitie uit ontwik-
kelingslanden dromen van de mogelijkheid om zich verder te 
ontwikkelen en te studeren aan WUR. Studeren in Wagenin-
gen is voor Nederlandse jongeren misschien vanzelfsprekend 
maar veel studenten uit ontwikkelingslanden hebben hier 
simpelweg de financiële middelen niet voor. Het Anne van 
den Ban Fonds is er voor deze studenten. Sinds de oprichting 
van het fonds in 1992 heeft het in totaal 297 studenten 
kunnen helpen met een beurs. In 2018 hebben de vele 
donaties ertoe geleid dat 30 studenten met een beurs konden 
worden gesteund.

In 2018 werden 15 nieuwe studenten geselecteerd die in 
september aan hun studie zijn begonnen. Zes studenten 
ontvingen een beurs voor (een gedeelte van) hun tweede 
jaar.

Ook dit jaar waren er een aantal individuele grote gevers die 
bijdroegen aan de ondersteuning van individuele studenten. 
Het fonds ontving veel giften uit inzamelingen bij verjaar-
dagen, pensionering, begrafenissen en jubilea. Ook doneer-
den enkele medewerkers van WUR hun vergoeding voor het 
geven van lezingen aan het fonds.

Verder is het fonds zeer erkentelijk voor de bijdragen van de 
Stichtingen Dioraphte en Edema-Steernberg die ieder twee 
studiebeurzen ter beschikking stelden. Stichting Dioraphte 
steunt studenten uit Oeganda, één van haar speerpuntlanden, 
en Stichting Edema-Steernberg selecteerde twee vrouwelijke 
studenten uit Azië die zich specialiseren op het snijvlak van 
gezonde voeding en duurzame ontwikkeling. UFW is blij te 
kunnen melden dat in 2018 negen door het fonds gesteunde 
studenten hun MSc-studie hebben afgerond aan WUR: na 
hun afstuderen keren de studenten terug naar hun land om 
daar bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, oplossing van 
problemen in de voedselproductie, plattelandsontwikkeling, 
voedselvoorziening en milieu.

De Nigeriaanse Nisola (27) vertelt dat ze heel blij was 
toen ze hoorde dat ze in Wageningen kon studeren met 
een studiebeurs van het Future Animal Nutrition Africa 
Fund (FANA), dat wordt uitgevoerd door het Anne van 
den Ban Fonds. Toen ze klein was, zag ze melkpoeder te 
koop liggen van het merk Peak Milk van FrieslandCam-
pina. “Ik ontdekte dat het in Nederland werd geprodu-
ceerd. Sindsdien wilde ik dat kleine land gaan bekijken, 
waar melkveehouders zoveel melk produceren dat ze het 
helemaal naar Afrika kunnen exporteren.” In Nigeria 
brengt de landbouwsector niet voldoende op om haar 
eigen bevolking te voeden, en daar moet verandering in 
komen. Nisola hoopt hieraan bij te dragen via haar grote 
liefde: melkkoeien. In haar studie richt ze zich op de 
voeding van herkauwers. “Slechte voeding voor koeien is 
de oorzaak van een groot probleem in Nigeria. In het 
noorden van Nigeria is er onvoldoende gras om het vee 
van Fulani-herders te voeden. In het droge seizoen 
brengen ze hun vee naar het zuidwestelijke deel van het 
land, waar veel akkerbouwers wonen. Het vee voedt zich 
met de gewassen en dit brengt conflicten teweeg tussen 
akkerbouwers en veehouders. Het veroorzaakt bloedver-
gieten.” Nisola Ayanfe wil onderzoek doen om veevoer te 
verbeteren, door verbetering van weilanden of door de 
ontwikkeling van veevoerindustrieën. Betere koeienrassen 
kunnen ook helpen. “We kunnen in Nigeria veel meer 
melk produceren. Het is hoog tijd voor ons om gebruik te 
maken van onderzoek.” Haar ambities voor de toekomst 
zijn hoog: “Ik wil minister van landbouw worden om een 
platform te hebben voor verandering van de landbouw-
sector in Nigeria.”

Uitgelicht: Eerste FANA-studente Nisola Ayanfe  
wil de Nigeriaanse landbouw veranderen

Nisola Ayanfe studeert met de eerste FANA-beurs aan WUR

http://www.bit.ly/FANAfonds
http://bit.ly/annevdbanfonds
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Fonds Belmonte Arboretum

Eén van de doelstellingen van UFW is om bij te dragen  
aan het behoud van cultureel en academisch erfgoed van 
de universiteit. Om erfgoed te behouden is er in 2014  
een fonds op naam opgericht onder het universiteitsfonds,  
het Fonds Belmonte Arboretum. Dit fonds is gericht op het 
werven van particuliere giften voor de Stichting Belmonte 
Arboretum (SBA) en daarmee voor het beheer van het 
Arboretum. Als schenker van het beeldbepalende kunstwerk 
van Huub en Adelheid Kortekaas heeft het universiteitsfonds 
al een natuurlijke band met het Belmonte Arboretum. Om 
het Arboretum in Wageningen in al zijn schoonheid te kunnen 
behouden, zijn particuliere donaties van groot belang.

Het aantal donateurs kent een gestage groei. Met name het 
aantal vaste begunstigers en donateurs met een schenkings-
akte neemt toe. De donateursdag wordt om het jaar 
gehouden; de volgende donateursdag zal in 2019 plaats-
vinden.

Julia E. Samson PhD, WUR-biologie 2012, heeft als 
eerste Wageningse alumna de Marina van Damme beurs 
ontvangen. Samson kreeg 9.000 euro als bijdrage voor 
haar volgende carrièrestap. Ze is inmiddels begonnen  
als postdoc op het Max Planck Instituut in Konstanz 
(Duitsland). Daar concentreert ze zich op het collectieve 
gedrag en de neurobiologie van koralen. De beurs zet  
ze in voor training in microscooptechnieken, een cursus 
neurobiologie en de verblijfskosten in Konstanz.  

Uitgelicht: Eerste Wageningse alumna  
ontvangt Marina van Damme Beurs

Dr. Julia Samson en Marina van Damme ©Guy Ackermans

Samson is blij dat ze dankzij deze beurs nu belangrijke  
cursussen kan volgen. “Maar ook omdat het krijgen van 
zo’n beurs mij het gevoel geeft dat ik niet de enige ben die 
mijn onderzoek interessant vindt.” Het Marina van Damme 
Fonds is bedoeld om de carrière van vrouwelijke ingenieurs 
een verdieping of verbreding te geven. Het fonds is gericht 
op vrouwelijke afgestudeerden van technische universiteiten. 
In 2017 werd Wageningen als vierde universiteit toegevoegd 
aan dit netwerk.

Vele bezoekers genieten van het Belmonte Arboretum in bloei.

http://bit.ly/Belmontefonds
http://bit.ly/JuliaSamsonWinnares
http://universiteitsfondswageningen.nl/marinavandammefonds


13

Crowdfunding platform

UFW beheert het crowdfunding platform voor projecten van 
WUR. Crowdfunding is een alternatieve wijze om projecten 
te financieren waarbij een grotere groep mensen een klein 
bedrag doneert en zo gezamenlijk het project volledig 
financiert. Hiervoor is een online platform opgezet waarop 
verschillende aansprekende projecten staan die financiering 
behoeven. Mensen kunnen zo laagdrempelig een concreet 
project steunen dat zij zelf belangrijk vinden en daarmee 
rechtstreeks bijdragen aan de oplossingen voor een aantal 
essentiële uitdagingen in onze maatschappij. Inmiddels 
hebben negen projecten financiering verkregen vanuit het 
UFW platform voor crowdfunding waarvan drie projecten  
in 2018, te weten:

•  Bestuiving van lupine: kunnen we vegaburgers nog duur-
zamer maken door hommels te beschermen? – project-
leider Thijs Fijen

•  WURth-while – een studiefonds voor vluchteling studenten 
– projectleider Suzanna van der Meer

•  Wormen op Mars – een volledig gesloten ecosysteem  
op Mars – projectleider Wieger Wamelink

Een volgende stap naar een waardevolle toekomst voor 
vluchteling-studenten tijdens het wachten op een wette-
lijke status

Academisch geschoolde vluchtelingen kunnen al vanaf eind 
2017 losse vakken gratis volgen aan WUR in afwachting 
van een wettelijke status of tijdelijke verblijfsvergunning. 
Het bleek echter dat de vluchtelingen vaak de reiskosten 
naar Wageningen en lesmateriaal zoals studieboeken, 
readers en rekenmachines van hun zakgeld niet konden 
betalen. Om te voorkomen dat zij na toelating tot een 
van de colleges niet in staat zouden zijn de colleges te 
bezoeken, is het WURth-while studiefonds opgezet.

Studeren in plaats van wachten in een AZC is voor hoog 
opgeleide vluchtelingen van grote betekenis. Het geeft 
hen de mogelijkheid bij te blijven in hun vakgebied, zich 
bij de samenleving betrokken te voelen en de kans op 
werk en integratie te bespoedigen. Bovenal voelen zij 
zich zo meer student en/of onderzoeker dan louter een 
vluchteling. Initiatiefnemers van het WURTH-while fonds 
zijn WUR medewerkers Suzanna van der Meer, Marjolijn 
Dannenburg en Johan Feenstra: “Het is hartverwarmend 
om te zien dat veel docenten bereid zijn hun vakken 

Uitgelicht: 
WURth-while project crowdfunding

Vluchteling-studenten kunnen dankzij het WURth-while project 

WUR-colleges bijwonen

open te stellen voor deze vluchtelingen en dat studie-
adviseurs bereid zijn intakegesprekken te voeren om  
na te gaan welk vak zij het beste kunnen volgen.”

UFW heeft via crowdfunding 100% van de benodigde  
middelen opgehaald voor het steunen van vluchtelingen 
gedurende een jaar, gemeten ten tijde van het verschijnen 
van dit jaarverslag; een prachtig resultaat waar we heel blij 
mee zijn. Een aantal vluchtelingen heeft hierdoor al colleges 
kunnen bijwonen. Bij extra donaties zouden daarnaast ook 
cursussen wetenschappelijk Engels, waaraan grote behoefte 
is, aangeboden kunnen worden. Het WURth-while studie-
fonds werd in 2018 tevens opgenomen als goed doel binnen 
het kerstgeschenken-keuzepakket voor de medewerkers  
van WUR, waarmee €4260 is opgehaald.

“ Ik ben heel blij en dankbaar  

dat de WUR ons zo’n mooie  

mogelijkheid biedt” 
 
Deelnemer aan WURth-while

Met crowdfunding is het mogelijk gemaakt om onderzoek te doen 

naar een alternatieve eiwitbron in Nederland – lupine – die tevens  

de hommelpopulatie ondersteunt.

http://bit.ly/WURcrowdfunding
http://bit.ly/WURthWhile
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Baanbrekend onderzoek

Via het Universiteitsfonds Wageningen kunt u op verschil-
lende manieren uiting geven aan uw betrokkenheid bij 
Wageningen University & Research. Eén daarvan is het 
mogelijk maken van potentieel baanbrekend onderzoek. 
Deze onderzoeksprojecten kenmerken zich door een grote 
maatschappelijke relevantie en hun multidisciplinaire en 
vaak “gedurfde” karakter.

Introductie projecten

Met stro meer melk en vlees
In 2018 is dit filantropisch gefinancierde project succesvol 
afgerond. Er zijn twee schimmelsoorten ontdekt die het best 
in staat zijn om lignine af te breken terwijl ze nauwelijks 
waardevolle koolhydraten afbreken. Dit is van zeer grote 
waarde voor biomassa die veel lignine bevat, zoals stro, wat 
niet goed eetbaar is voor koeien en geiten. Door de stro  
te behandelen met de juiste schimmels wordt de lignine  
op een duurzame manier afgebroken. Bovendien wordt de 
voedingswaarde daarmee dubbel zo hoog als onbewerkte 
stro en tien procent hoger dan gras én is het product goed 
houdbaar en makkelijk op te slaan. “Met de goede resultaten 
die we hebben geboekt, gaan we nu verder. Het is fantas-
tisch dat bijna al onze financiers hebben aangegeven ook  
in deze nieuwe fase deel te willen blijven uitmaken van ons 
project”, aldus prof. dr. ir. Wouter Hendriks. In de nieuwe 
fase worden zowel de praktische toepasbaarheid als de  
verbetering van de schimmel verder onderzocht.

Africa Agribusiness Academy (AAA)
De Africa Agribusiness Academy is een MKB-ondernemers-
netwerk in de agri-food sector dat is opgezet in Kenia,  
Tanzania, Oeganda, Rwanda en Malawi. Het netwerk brengt 
kleine en middelgrote ondernemers bij elkaar om onderne-
mersvaardigheden te verbeteren, kennis uit te wisselen en 
samenwerking te bevorderen. Directeur Farid Karama:  
“We voelen de noodzaak om samen te groeien. Onze MKB- 
leden zijn bereid te delen en te leren. Zij werken samen 
met kleine boeren en verbeteren zo ook hun inkomsten.” 

Een onderzoeksprojecten die in 2018 is gestart, is het 
project “Waterlinzen”. Dit project is mogelijk gemaakt 
door een genereuze gift van een Nederlandse stichting 
en richt zich op Lemna (eendenkroos). Dit is het kleinste 
bloeiende plantje op Aarde, maar het vermeerdert zich 
heel snel, zit boordevol duurzame plantaardige eiwitten 
en kan daarmee bijdragen aan een oplossing voor het 
opkomende wereldwijde tekort aan plantaardig eiwit. 
Met één hectare waterlinzen wordt onder optimale 
omstandigheden net zoveel eiwit geproduceerd als met 
zes tot tien hectare soja. Daarnaast bevatten waterlinzen 
hoge niveaus van verschillende gezondheidsbevorderende 
stoffen, zoals mineralen, carotenoïden, vitamines en 
antioxidanten.

Voor menselijke consumptie zijn waterlinzen echter nog 
niet toegestaan, omdat ze onder de “Novel Food” regel-
geving vallen en eerst wetenschappelijk onderbouwde 
risicoanalyses moeten ondergaan. Voor deze analyses  
is een belangrijke aanzet gegeven met een eerder  
(filantropisch) onderzoeksproject, gefinancierd door  
de Wellcome Trust.

Met het vervolgproject “Waterlinzen” kan het dossier 
richting de Voedsel- en Warenautoriteit worden ontwikkeld 
en ingediend. Wanneer waterlinzen worden geregistreerd 
voor menselijke consumptie, kunnen ze worden gebruikt 
als groenten; vers of in bewerkte voedingsproducten.  
In dit project worden daarom ook de kwaliteit, smaak, 
textuur en voedingswaarde van waterlinzen geanalyseerd. 
Tevens  testen onder andere onderzoekers dr. Ingrid van 
der Meer en dr. Jurriaan Mes de consumentenacceptatie 
van deze producten.

Uitgelicht: Waterlinzen: duurzame plantaardige  
eiwitbron voor de toekomst

Multidisciplinair, maatschappelijk relevant onderzoek
Voor dit multidisciplinaire project werken experts uit het 
plantenonderzoek, biochemische inhoudsanalyses, product-
ontwikkeling, consumentenwetenschap en communicatie 
samen om waterlinzen te lanceren als een nieuw, duurzaam 
en eiwitrijk gewas dat kan bijdragen aan voedselzekerheid 
voor de groeiende wereldbevolking.

Onderzoeker dr. Ingrid van der Meer kweekt eiwitrijke “waterlinzen” voor 

het duurzame dieet van de toekomst.

http://bit.ly/waterlinzen
http://bit.ly/ligninestro
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Via haar leden bereikt het netwerk ruim 1 miljoen Afrikaanse 
boeren. Doel van het project was het tot stand brengen  
van een ondernemersnetwerk dat na vijf jaar zelfstandig en 
lokaal gerund zou gaan worden. In 2018 is het WUR-project 
betreffende AAA succesvol afgesloten, en is de Africa Agri-
business Academy zelfstandig verder gegaan. In ditzelfde 
jaar is er een zelfstandig revolverend fonds opgestart dat 
leningen verstrekt aan de MKB-ondernermers. AAA en de 
impact ervan wordt steeds meer zichtbaar, wat resulteert in 
meer kansen voor nieuwe samenwerkingsverbanden, zowel 
in Afrika als daarbuiten. In 2018 heeft AAA voor het eerst 
een grootschalig (betaald) evenement voor alle leden  
georganiseerd, onder de naam “Twende” (wat “let’s go!” 
betekent). Dit was een groot succes. Deze video geeft  
een mooie impressie van het evenement en de betekenis 
van AAA voor haar leden.

De Africa Agribusiness Academy is via het UFW dankzij 
filantropische giften tot stand gekomen waarbij zowel  
het Ministerie van Buitenlandse Zaken als private gevers 
betrokken waren.

Fundamental Change
De Verenigde Naties publiceerden in 2015 de 17 Sustainable 
Development Goals (SDG’s), met 169 concrete en meetbare 
doelen voor het jaar 2030, die betrekking hebben op de 
grote vraagstukken van deze tijd. De WUR kan hierin een 
relevante rol spelen vanwege de domeinen waarbinnen  
zij opereert en dankzij de unieke combinatie van enerzijds 
fundamenteel en toegepast onderzoek en anderzijds natuur - 
wetenschappen en sociale wetenschappen.

De SDG’s kunnen alleen worden bereikt door samenwerking 
tussen overheden, bedrijven, ngo’s en kennisinstituten. 
Filantropische partners spelen hierin ook steeds vaker een 
belangrijke rol door hun kennis, invloed en vermogen in  
te zetten. Daarom richt UFW zich op het realiseren van de 
SDG’s door vijftien Fundamental Change projecten die in 
potentie baanbrekend en innovatief zijn.

Het Fonds de Vos ondersteunt onderzoek en onderwijs op 
het gebied van zogenaamde vector-borne diseases: ziekten 
die door bijvoorbeeld een insect (de vector) worden over-
gebracht van het ene dier op het andere, of op de mens. 
Malaria is zo’n ziekte, die overgedragen wordt door muggen. 
Het is de vectorziekte die wereldwijd de meeste slachtoffers 
eist, vooral onder kinderen jonger dan 5 jaar. Elke twee 
minuten sterft er een kind aan malaria. De ziekte kost  
Afrikaanse samenlevingen 12 miljard dollar per jaar aan 
gezondheidszorg en verloren (landbouw)productiviteit.

In Nederland is bijvoorbeeld de ziekte van Lyme, overge-
bracht door teken, een toenemend probleem. Per jaar zijn 
er ongeveer 27.000 mensen die de ziekte van Lyme krijgen. 
Dit aantal is verviervoudigd ten opzichte van 1994. Daar-
naast is er nog een groot aantal andere ziekten dat wordt 
overgedragen door vectoren. Deze ziekten vormen een 
actueel en urgent maatschappelijk probleem.

Uitgelicht: 
Fonds De Vos steunt onderzoek naar vectorziekten

Naar de bestrijding van vectorziekten wordt veel onder-
zoek gedaan, maar naar de vectoren die de ziekten over- 
dragen veel minder. Dat moet anders, want juist daar 
kan de sleutel liggen tot de oplossing van het probleem. 
In Wageningen is veel expertise aanwezig op het gebied 
van de ecologie en bestrijding van de vectoren, en die 
kennis wil Fonds de Vos aanboren en vergroten zodat de 
overdracht van de vectorziekten kan worden voorkomen.

De insteek van Fonds de Vos is om relatief kleinere 
onderzoeksprojecten mogelijk te maken die als aanjager 
kunnen dienen en tevens een belangrijke rol vervullen 
in de opleiding van jonge PhD-studenten. Het fonds 
bestond in 2018 vijf jaar en is opgericht door een  
echtpaar dat met hun gift graag wil bijdragen aan het 
oplossen van een urgent maatschappelijk probleem. 
Fonds de Vos staat open voor giften van derden en 
heeft al vijf concrete onderzoeksprojecten gesteund.

http://bit.ly/AfricaBusiness
http://bit.ly/fondsdevos
http://bit.ly/fundamentalchange
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Hoe houden we donateurs op de 
hoogte

UFW organiseert regelmatig bijeenkomsten om haar dona-
teurs te informeren over de doelen die zijn ondersteund  
en de impact van donaties zichtbaar te maken. Verder 
worden de donateurs regelmatig op de hoogte gehouden 
door middel van digitale nieuwsbrieven, informatie op de 
website en sociale mediakanalen. 

Zo werd voor donateurs van het Anne van den Ban Fonds 
op 11 oktober 2018 uitgenodigd voor een bezoek bij Royal 
Eijsbouts om het ambachtelijke werk van een klokkenmaker 
te laten zien en te bekijken hoe het carillon voor WUR werd 
vervaardigd. Daarnaast worden er jaarlijkse donateursdagen 
gehouden.

Prof. dr. Jeroen Kortekaas – Rob Goldbach Fonds 
“Nadat ik met open armen als deeltijd hoogleraar werd ontvangen bij de leerstoel Virologie 
was het voor mij vanzelfsprekend de bezoekers van mijn inaugurele rede te vragen om 
een bijdrage te leveren aan het Rob Goldbach Fonds. Dit fonds werd opgericht in 2010 ter 
nagedachtenis aan Prof. Rob Goldbach, een boegbeeld van de Nederlandse virologie. Rob 
Goldbach was hoogleraar Virologie aan Wageningen Universiteit van 1986 tot zijn overlijden 
in 2009. Hij was zeer betrokken bij studenten en promovendi en stimuleerde hen om in een 
internationale setting een fundamentele bijdrage te leveren aan het oplossen van virologi-
sche problemen. Het Rob Goldbach Fonds ondersteunt onderzoekers, studenten en (gast)
medewerkers wanneer zij een studiereis willen maken, een beurs of congres willen bezoeken of een bijzondere wetenschap-
pelijke onderzoek- en onderwijsactiviteiten van de leerstoel Virologie van Wageningen University & Research uitvoeren. Daar-
naast maakt het fonds het voor de leerstoelgroep mogelijk om seminars te organiseren omtrent dit onderwerp. Een voorbeeld 
hiervan is de tweejaarlijkse Rob Goldbach Lecture.” 

Marlies Notermans – Anne van den Ban Fonds 
“Wageningen University & Research kende ik vooral van de twee “VoedselAnders” conferenties 
waar ik in het verleden met veel plezier aan deelgenomen heb. Duurzaamheid in het alge-
meen en duurzaam voedsel in het bijzonder zijn voor mijn man en mijzelf belangrijke thema’s 
in ons dagelijks leven. We vinden het belangrijk ons kleine steentje bij te dragen aan een 
eerlijkere verdeling van welvaart en vooral ook van kansen voor mensen om hun talenten 
te ontwikkelen. Via een vriendin kreeg ik het Wageningen World magazine van Wageningen 
University & Research in handen. Daarin stonden artikelen over de diverse fondsen die geta-
lenteerde studenten uit minder rijke delen van de wereld de kans bieden in Wageningen te 
studeren om zo te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen land. Dat sprak ons 
gelijk aan. We hebben uiteindelijk voor het Anne van den Ban Fonds gekozen. Onlangs zijn we bij een donateursdag van het 
fonds geweest. We waren geraakt door de verhalen van enkele studenten en er nog meer van overtuigd dat we een goede 
keuze gemaakt hebben door bij te dragen aan het fonds.”

Jan Kat, DEKA Foundation – filantropisch partner van Africa Agribusiness Academy (AAA)
Jan Kat was een van de filantropische partners van de Africa Agribusiness Academy (AAA). AAA is een netwerk van Oost- 
Afrikaanse mkb-ondernemers in de agrifood-sector. Het doel van dit project was om een netwerk te bouwen waardoor het  
leven van de ondernemers én de boeren op het platteland wordt verbeterd. Jan Kat: ”Mijn oudste broer en ik hebben in  
Wageningen gestudeerd. Bijdragen aan dit project leek ons een mooie gelegenheid om iets terug te doen. We zochten van-
uit onze stichting naar iets op het grensvlak van ontwikkeling en onderwijs, en het AAA-project sprak ons aan omdat het om 
ondernemerschap gaat. Het project lag buiten de comfortzone van Wageningen, maar de betrokkenheid van de onderzoekers 
was echter enorm. Zij hebben bijgedragen aan het leggen van een fundament waarop nu verder kan worden gebouwd.”  
Tussen 2013 en 2018 zijn de AAA-bedrijven gemiddeld met dertig procent gegroeid, door kennisdeling, onderlinge deals,  
verbeterde marketing, branding en ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld management.

Donateurs aan het woord

Meer informatie over doneren  
aan UFW

Donateurs dragen op verschillende manieren bij aan het 
versterken en verbreden van onderwijs en onderzoek aan 
de universiteit. Dat kan zijn als vaste donateur van Univer-
siteitsfonds Wageningen of door één van de goede doelen 
(project of fonds op naam) eenmalig te steunen. De donaties 
komen ten goede aan het gekozen goede doel. Voor grotere 
giften, zoals een periodieke schenking of een nalatenschap, 
zijn verschillende invullingen mogelijk, waaronder het 
oprichten van een fonds op naam.

Dankzij de algemeen nut-beogende-instelling (ANBI)-status 
van UFW, kan schenken aan het universiteitsfonds ook 
fiscaal aantrekkelijk zijn. Wilt u een inzameling starten voor 
een van de fondsen, bijvoorbeeld ter ere van een jubileum 
of een lezing? Neemt u dan vooral vooraf even contact met 
ons op!

https://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsen-opnaam.htm
https://www.wur.nl/nl/Donateurs/Hoe-doneren.htm
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hij masterstudenten bij hun thesis. Hij geeft niet zomaar les; 
hij vertelt verhalen aan zijn studenten over zijn ervaringen 
als boer in relatie tot de lesinhoud, die hij illustreert met 
schoolbord en krijt. Zo kunnen de studenten zijn verhaal 
goed volgen en is er voldoende ruimte voor vragen tussen-
door. En ze hangen aan zijn lippen, want ondanks dat de 
colleges worden opgenomen zit de zaal elke keer weer vol 
met geïnteresseerde en actieve studenten.

Excellentie belonen

Excellentie en bijzondere prestaties verdienen het om 
beloond te worden met extra aandacht en maatschappelijke 
erkenning. Daarom reikt UFW jaarlijks diverse prijzen uit.

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

Research Award
Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker van 
WUR, jonger dan 40 jaar, die een uitstekend en origineel 
wetenschappelijk artikel heeft gepubliceerd in het kalender-
jaar voorafgaand aan de uitreiking.

Thesis Award
Deze jaarlijks terugkerende prijs is bedoeld voor WUR-  
studenten die een excellente scriptie of publicatie hebben 
geschreven in de masterfase van hun studie.

Press Award
Deze prijs wordt eens per drie jaar uitgereikt aan de beste 
populairwetenschappelijke publicatie die de wetenschappe-
lijke WUR-domeinen toegankelijk maakt voor een breed 
publiek. De prijs zal in 2020 weer worden uitgereikt.

Outstanding Alumnus Award
Deze award wordt eens per drie jaar uitgereikt aan een 
WUR-alumnus of -alumna die midden in zijn of haar carrière 
staat en een bijzondere prestatie heeft geleverd vanuit de 
opgedane “Wageningse” kennis en een inspirerend voor-
beeld is voor studenten en onderzoekers. De prijs zal in 
2019 weer worden uitgereikt.

Mansholt Business Award for Sustainable  
Entrepreneurship
Deze award wordt eens per drie jaar uitgereikt aan een 
succesvolle ondernemer die op enthousiasmerende en 
duurzame wijze een onderneming leidt. De prijs is in 2018 
opnieuw uitgereikt.

De winnaar met juryleden. VLNR: Cornelien Smit, winnende docent Henry van den Brand, Lara van Veen en Tom Ogweno

H.5  Activiteiten UFW Teacher of the Year Award

Tijdens de opening van de Maand van het Onderwijs (in het 
Jubileumjaar) op dinsdag 24 april 2018 werd de winnaar 
van de Teacher of the Year Award van UFW bekendgemaakt. 
Dr. ir. Henry van den Brand, universitair hoofddocent bij  
de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie sinds 2001, kreeg de 
prijs vanwege zijn enthousiasme en betrokkenheid, aldus 
het juryrapport. Hij werd aangesteld als universitair docent 
zonder enige leservaring, maar hij bleek een natuurtalent. 
Tegenwoordig doceert en coördineert hij vakken en begeleidt 

http://bit.ly/prijzenWUR
http://bit.ly/teacher_award
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Thesis Award 

Naast de Teacher of the Year Award werd ook de Thesis 
Award uitgereikt tijdens de opening van de Maand van het 
Onderwijs. Vier studenten die een excellente MSc-scriptie 
met een 9 of hoger hebben afgerond in het collegejaar 
2017-2018, mochten de Thesis Award 2017 in ontvangst 
nemen. Er waren in totaal 18 scripties ingediend verspreid 
over vier domeinen. De winnaar binnen elk domein ontving 
500 euro en een bronzen beeld en de overall winnaar ontving 
nog eens 500 euro extra. 

Mihris mocht zich naast winnaar in het domein Levens-
wetenschappen ook overall winnaar van de UFW-KLV Thesis 
Award noemen. Hij ontving deze prijs voor zijn fundamentele 
onderzoek naar bacteriën die barnsteenzuur produceren. 
Volgens de jury heeft Mihris zeer gedegen onderzoek gedaan, 
dat is gepubliceerd in het toonaangevende Nature Commu-
nications. En het onderzoek kan ook een belangrijke bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van “bacterial factories”. Mihris 
Naduthodi heeft laten zien dat fundamenteel en toegepast 
onderzoek heel goed hand in hand kunnen gaan. Mihris 

werkt inmiddels als promovendus bij de afdeling Bioproces-
technologie van WUR.

De overige winnaars per domein, zijn:
•  Omgevingswetenschappen - Ewout Knoester, Marine 

Animal Ecology Group  
Titel scriptie: “Mariculturing Coral Nearby Fish Communities 
of Natural Reefs: Do Benefits of Algal Grazing Outweigh 
Costs of Coral Predation?”

•  Maatschappijwetenschappen - Giulia Sirna, Food Safety 
Law 
Titel scriptie: “A Functional Comparison of Non-Tariff Trade 
Barriers on the Example of Food Trade in EU, USA and the 
International Trade Order”

•  Levenswetenschappen - Mihris Naduthodi, Biotechnologie  
Titel scriptie: “Metabolic Engineering of Bacillus smithii for 
succinic acid production”

•  Agrotechnologie & Voedingswetenschappen - Ralph van 
Zwieten, Food Process Engineering 
Titel scriptie: “Clogging in membrane filtration systems: 
the transition from dead-end to crossflow”

De winnaars van de Thesis Award 2017. vlnr: overall winnaar Mihris 

Naduthodi, de vader van Ewout Knoester, Ralph van Zwieten en Giulia 

Sirna. © Guy Ackermans

Research Award 

De Research Award is in 2018 uitgereikt aan Carolina Levis, 
destijds onderzoeker bij Bosecologie en Bosbeheer. Tijdens 
haar onderzoek in het Amazonebekken coördineerde zij een 
interdisciplinair onderzoeksteam van archeologen en ecolo-
gen. Het team toonde aan dat de samenstelling van bomen 
in het “ongerepte” Amazonewoud al veel langer beïnvloed 
wordt door menselijke bewoning dan eerder werd aangeno-
men. Boomsoorten die in het precolumbiaanse tijdperk 
gedomesticeerd zijn door de inheemse bevolking, zijn 
vandaag de dag vijf keer meer vertegenwoordigd in het bos 
dan niet-gedomesticeerde soorten. Het onderzoek leidde 
tot een publicatie in het toonaangevende blad Science.  
De jury was diep onder de indruk van Levis’ leiderschap, 
creativiteit en motivatie. De jury schrijft in haar judicium: 
“Carolina Levis heeft een complex onderzoeksteam succes-
vol geleid op een hele jonge leeftijd. We zijn onder de 
indruk van haar motivatie en creativiteit en we voorspellen 
een glansrijke toekomst voor haar.”
De Research Award werd uitgereikt tijdens het symposium 
“What is Life” van het 100 years WUR-jubileumprogramma. 
Carolina Levis ontving een certificaat, een replica van het 
beeld “De Wageningse Boom” en een geldprijs van €2500. 
Levis: “De prijs was een grote aansporing om toegewijd te 
blijven aan interdisciplinaire wetenschap en te streven naar 
impactvolle publicaties met potentieel voor maatschappe-
lijke transformatie!”

Winnares van de Research Award Carolina Levis (l) met  

jurylid prof. Imke de Boer (r) © Guy Ackermans

http://bit.ly/thesis_award
http://bit.ly/research_award
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Uitgelicht: Kromkommer en Kipster: winnaars van Mansholt 
Business Award for Sustainable Entrepreneurship (M-BASE) 2018

Niet een maar twee ondernemers mochten zich in 2018 
winnaar noemen van de Mansholt Business Award for  
Sustainable Entrepreneurship. Zowel Chantal Engelen, 
co-founder van Kromkommer, als Ruud Zanders, eigenaar 
van Kipster, namen de award in ontvangst voor hun succes-
volle duurzame bijdrage met hun onderneming en deelden 
samen de prijs van 25.000 euro. De prijs werd uitgereikt 
tijdens de Mansholtlezing van Wageningen University & 
Research in Brussel.

KROMKOMMER - Gelijke rechten voor alle 
groente en fruit
Chantal Engelen kreeg de prijs toegekend vanwege haar 
vernieuwende en aantrekkelijke aanpak om het grote 
publiek bewust te maken van voedselverspilling. Krom-
kommer promoot het gebruik van misvormde groenten 
en probeert op een positieve manier de visie op voedsel-
kwaliteit in de sector te veranderen. “Ons doel is het 
maken van impact in de voedselketen. Als deze impact 
dan op deze manier erkend wordt en ook nog beloond 
wordt met een award, dan voelt dat als een enorme 
steun voor onze missie.”

KIPSTER - Het eerste klimaatneutrale ei ter wereld
Ruud Zanders werd door de jury geprezen om zijn veer-
kracht en aanpassingsvermogen als ondernemer. In zijn 
kippenstal Kipster krijgen dieren de ruimte en worden 
uitsluitend gevoerd met reststromen van menselijke 
consumptie. Hij wil hiermee laten zien dat verantwoorde 
landbouw, die goed is voor mens, dier en milieu, wel 
degelijk mogelijk is. “De prijs betekent voor ons ook 
erkenning van de wetenschap. En dat goede samen-
werking tussen wetenschap en praktijk daadwerkelijk  
tot oplossingen kan leiden om een voedselsysteem  
voor de toekomst te maken.”

De winnaars van de Mansholt Business Award. vlnr: winnares Chantal 

Engelen van Kromkommer, jurylid en voorzitter UFW Jan Karel Mak,  

en winnaar Ruud Zanders van Kipster © Steven ten Hoff

Stimuleringsregeling –  
ondersteunen van internationale  
studentenactiviteiten

In 2018 zijn activiteiten ondersteund in Nederland, Enge-
land, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Polen, 
Maleisië, Italië, Zuid-Afrika, Duitsland, Verenigde Staten, 
Hongarije, Portugal, Brazilië en China

UFW stimuleert contacten tussen studenten. Deze contacten 
ontstaan door deelname aan internationale activiteiten in 
Nederland en daarbuiten, door onderlinge samenwerking 
tussen studenten, en door onderlinge contacten tussen 
Nederlandse en buitenlandse studenten. Het universiteits-
fonds subsidieert daarom activiteiten die inhoudelijk  
georiënteerd zijn maar geen onderdeel zijn van het curricu-
lum van WUR. Dankzij deze stimuleringsregeling kunnen 
studenten bijvoorbeeld een studiereis naar het buitenland 
maken en zo internationale ervaring opdoen en contacten 
leggen. In 2018 zijn 26 aanvragen toegekend voor in totaal 
€20.696 voor presentaties op congressen, studiereizen, 
symposia en samenwerkingsverbanden.

http://bit.ly/M-BASE
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Studentenactiviteiten die door UFW 
gesubsidieerd/ondersteund zijn 

WUR-studenten organiseren voor het eerst in de 
geschiedenis de TEDxWageningen University – 
Nederland 
Op 6 November 2018 heeft een internationale groep  
studenten voor het eerst in de geschiedenis van WUR een 
TEDx evenement neergezet. Het evenement met als hoofd-
thema “The Green Wave” belichtte de groene transitie die 
op dit moment gaande is in de samenleving. De vraag die 
centraal stond was: wat kunnen wij zelf bijdragen aan een 
groenere samenleving en hoe kunnen wij dit bewerkstelligen? 
Met maar liefst 11 gevarieerde sprekers die hun duidelijke 
visie presenteerden was het een kwestie van tijd voor het 
publiek loskwam. Tijdens de sessies vertelden de sprekers 
over persoonlijke gebeurtenissen, lessen en bevindingen 
waarmee zij het publiek wisten te inspireren. “Dankzij het 
universiteitsfonds was het mogelijk om dit evenement sterk 
neer te zetten en een breed scala van beroemde sprekers 
aan te trekken. Wij hopen hiermee een nieuwe traditie in  
te luiden die de komende 100 jaar groen denken stimuleert. 
Een event dat initieert in Wageningen en inspireert op 
wereldniveau,” aldus voorzitter van Wageningen TEDx  
2018 Michiel Voskamp.

WUR-student ontvangt the Best Urban Design Award 
- PLEA 2018 Hong Kong 
UFW heeft het voor Myrthe Tielens mogelijk gemaakt om 
deel te nemen aan de Passive and Low Energy Architecture 
conferentie 2018 (PLEA) in Hong Kong. Met haar ingediende 
poster kreeg zij de Best Urban Design Award en daarnaast 
mocht zij haar project presenteren. Een belangrijk aspect 
van haar project was de focus op systemic design. Hiermee 
doelt men op de combinatie tussen systeemdenken en 
ontwerp waarin de mens centraal staat. Klimaatverandering, 
vergrijzing en mondialisering zorgen voor complexe vraag-
stukken in het stedelijk ontwerp. In het project gingen zij 
hier mee om door gebruik te maken van de layer approach, 
het stapelen van verschillende doelen en functies in dezelfde 
ruimte. De publieke ruimte werd ingezet om gezamenlijke 
belangen te behartigen op de vlakken van duurzaamheid, 
(thermisch) comfort, sociale cohesie en mobiliteit. Door 
deelname aan de conferentie heeft Myrthe haar kennis 
kunnen uitbreiden over klimaatadaptatie en –mitigatie. 
Daarnaast heeft zij meer inzicht gekregen in hoe verschil-
lende vakgebieden kijken naar hetzelfde probleem.

Thesispresentatie wint de derde prijs bij de  
International Conference on Forest Fire Research 
2018 (ICFFR) Coimbria – Portugal 
Masterstudent Laszlo van der Wal mocht bij de International 
Conference on Forest Fire Research een posterpresentatie 
geven over de relevantie van vuur in een landschap. 
Ondanks dat de conferentie vooral focust op het gedrag  
van vuur en minder op de sociale impact van vuur heeft 
Laszlo een derde prijs ontvangen voor zijn poster. “De UFW- 
subsidie heeft mij in staat gesteld om een conferentie bij  
te wonen van topkwaliteit, mijn netwerk is zeer verbreed 
waardoor ik zelfs nieuwe kansen in verder onderzoek heb 
gevonden. Ik wil Universiteitsfonds Wageningen bedanken 
voor het mogelijk maken hiervan.”

Sprekers van TEDxWageningen 2018

http://bit.ly/TEDxWag
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H.6 Overzicht fondsen op naam en projecten

Fonds op naam Activiteiten 2018 Missie en doelstelling

Storm - van der Chijs Fonds 1988 Geen uitgaven. Stimuleren van vrouwelijke wetenschappers van WUR in hun loopbaan.

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

Anne van den Ban Fonds 1992 Studiebeurzen voor 30 studenten uit ontwikkelingslanden Beurzen voor getalenteerde studenten uit ontwikkelingslanden voor MSc-opleiding aan WUR. Na afstuderen 

keren zij terug naar het eigen land.

Middelhoven Fonds 1995 2 bijdragen vanuit het fonds aan studenten. Subsidies aan studenten, jonge onderzoekers en medewerkers voor stages of studiereizen o.g.v. microbiologie.

Wageningen Ambassadors 2004 2 Wereldlezingen, Aalt Dijkhuizen Fonds, Executive  

Education, PROSEA, Belmonte Arboretum, Leadership  

Skills programma, Online Dialogue, 100 jaar WUR,  

2 WA bijeenkomsten.

Brug slaan tussen WUR en samenleving, 'Wageningen' op de kaart zetten d.m.v. projectondersteuning  

aan o.a. ondernemerschap, wereldvoedselvraagstuk, studentenwerving, corporate identity.

Nico Buisman Fonds 2004 Eén beurs verleend. Verstrekken van beurzen aan studenten Milieutechnologie uit ontwikkelingslanden.

DST Fellowships 2005 Eén beurs verleend. Vergroten van internationale belangstelling voor Dairy Sciences en financiële steun bieden aan studenten  

en jonge onderzoekers uit nieuwe EU- en ontwikkelingslanden.

ECAF Fonds 2008 Subsidie tbv deelname aan ECCB 2018 conference in Athene. Bevorderen kennis van granen door mogelijk maken van deelname van jonge onderzoekers aan congres-  

en werkbezoeken.

Fonds Leniger Bruin Kühn 2008 Geen uitgaven. 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 Ondersteuning jubileum  Virologie en afossing lening. Bevorderen van virologie door faciliteren van congres- en werkbezoeken voor studenten en onderzoekers. 

Paul Speijer Fonds 2010 Onderwijsbeurs aan MSc-student. Steun aan Afrikaanse studenten die MSc Plant Sciences aan WUR willen studeren.

Fonds Niels Smith 2010 Restant sportbeurs aan twee studenten en één nieuwe beurs. Steun aan student-topsporters: laatste zetje om droom te kunnen realiseren.

Huub & Juliënne Spiertz Fonds 2011 Eén restant stipendum en één nieuwe stipendum Bevorderen agrobiologie, gewaskunde en duurzame voedselproductie. Ondersteunen van buitenlandse 

studiereizen.
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Overzicht fondsen op naam en projecten (vervolg)

Fonds op naam Saldo 1/1 Inkomsten begroot Inkomsten gerealiseerd Uitgaven begroot Uitgaven gerealiseerd Saldo 31/12

Storm - van der Chijs Fonds 1988 € 4.196 € 1.550 € 1 € 3.600 € 0 € 4.197

Wellensiek Fonds 1990 € 140.321 € 200 € 35 € 47.000 € 47.000 € 93.356

Anne van den Ban Fonds 1992 € 150.900 € 121.500 € 209.875 € 119.545 € 279.629 € 81.146

Middelhoven Fonds 1995 € 4.675 € 1.506 € 1.502 € 1.700 € 700 € 5.477

Wageningen Ambassadors 2004 € 242.486 € 102.600 € 92.058 € 164.200 € 248.048 € 86.496

Nico Buisman Fonds 2004 € 7.838 € 2.508 € 2.502 € 2.500 € 2.500 € 7.840

DST Fellowships 2005 € 56.566 € 30.050 € 30.010 € 25.000 € 18.600 € 67.976

ECAF Fonds 2008 € 119.281 € 149 € 36 € 2.000 € 1.576 € 117.741

Fonds Leniger Bruin Kühn 2008 € 45.930 € 30 € 14 € 1.000 € 0 € 45.944

Hans de Jong Fonds 2009 € 10.580 € 0 € 3 € 10.580 € 0 € 10.583

Rob Goldbach Fonds 2009 € 91.780 € 8.699 € 417 € 13.099 € 2.560 € 89.636

Paul Speijer Fonds 2010 € 53.062 € 60 € 89 € 20.000 € 10.000 € 43.151

Fonds Niels Smith 2010 € 1.912 € 588 € 588 € 2.000 € 2.000 € 500

Huub & Juliënne Spiertz Fonds 2011 € 28.596 € 30 € 8 € 900 € 1.050 € 27.554
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Overzicht fondsen op naam en projecten (vervolg)

Fonds op naam Activiteiten 2018 Missie en doelstelling

CWF Fonds  2012 Zes studiebeurzen en twee reisbeurzen voor studenten van 

Anne van den Ban Fonds

Talenten met beperkte financiële middelen kans bieden humane voeding en/of levensmiddelentechnologie 

te studeren.

M-BASE Prijs 2012 Uitreiking twee awards. Zichtbaar maken van bijdrage alumni en ondernemers aan duurzaam ondernemerschap met grote  

internationale invloed in relatie tot WUR. Prijs voor succesvolle en enthousiaste ondernemer.

L. Bos Fonds voor Ecologische Plantenvirologie 

2013

Bijdrage aanstelling leerstoelhouder voor het vierde en vijfde 

jaar.

Een financiële bijdrage leveren aan een bijzonder hoogleraar ecologische plantenvirologie.

Fonds Belmonte Arboretum 2014 Beheer en exploitatie van het Belmonte Arboretum. Beheer Belmonte Arboretum Wageningen als botanisch, cultuur-historisch en landschappelijk hoogwaardige 

tuin.

Aalt Dijkhuizen Fonds 2014 Geen uitgaven. Bevorderen van relevante kennis voor de vraag hoe in de toekomst 9 miljard mensen slim en duurzaam 

gevoed kunnen worden.

PROW Fonds 2014 Geen uitgaven. 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 WU Plant Sciences en WU DDW. Het domein van vectorziekten aan WUR bevorderen. 

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

vrouwen stimuleren.

Food Security Fund 2015 Geen uitgaven. 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 Bijdrage aan drie MSc-studenten Steun aan Griekse MSc-studenten aan WUR die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de landbouw in 

Griekenland.

Gijsbert Oomen Fonds 2016 Bijdrage aan twee MSc-studenten Mogelijk maken dat studenten uit Indonesië een MSc-opleiding aan WUR kunnen volgen.

Marina van Damme Fonds 2016 Kosten voor uitreiking eerste Marina van Damme beurs Mogelijk maken dat getalenteerde vrouwelijke alumni van een bètastudie aan WUR ondersteund kunnen 

worden bij een volgende stap in hun loopbaan.

Fonds Future Animal Nutrition Africa (FANA) Eén beurs verleend Heeft tot doel om Afrikaanse studenten de mogelijkheid te geven kennis in Wageningen op te doen op het 

gebied van diervoeding
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Overzicht fondsen op naam en projecten (vervolg)

Fonds op naam Saldo 1/1 Inkomsten begroot Inkomsten gerealiseerd Uitgaven begroot Uitgaven gerealiseerd Saldo 31/12

CWF Fonds  2012 € 130.497 € 3.125 € 3.039 € 4.600 € 4.716 € 128.820

M-BASE Prijs 2012 € 81.692 € 0 € 21 € 0 € 25.284 € 56.429

L. Bos Fonds voor Ecologische Plantenvirologie 2013 € 51.103 € 32 € 8 € 25.000 € 50.000 € 1.111

Fonds Belmonte Arboretum 2014 € 7.012 € 26.800 € 24.596 € 26.215 € 19.534 € 12.073

Aalt Dijkhuizen Fonds 2014 € 14.423 € 5.015 € 5.004 € 0 € 0 € 19.427

PROW Fonds 2014 € 7.326 € 8.506 € 7.503 € 10.250 € 0 € 14.829

Fonds Vector Borne Diseases 2014 € 15.728 € 10.010 € 10.003 € 10.000 € 23.398 € 2.333

Lucie Timmermans Fonds 2015 € 74.379 € 25.060 € 25.026 € 5.000 € 0 € 99.405

Food Security Fund 2015 € 158 € 0 € 0 € 158 € 0 € 158

Pavlos Condellis Fund 2015 € 82.587 € 70 € 21 € 20.400 € 25.160 € 57.448

Gijsbert Oomen Fonds 2016 € 40.038 € 20.030 € 28.021 € 20.000 € 20.000 € 48.059

Marina van Damme Fonds 2016 € 20.019 € 10.010 € 10.006 € 9.000 € 1.287 € 28.738

Fonds Future Animal Nutrition Africa (FANA) € 0 € 0 € 25.000 € 0 € 12.500 € 12.500
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Overzicht fondsen op naam en projecten (vervolg)

Projecten Food For Thought Activiteiten 2018 ‘Hoe voeden wij 9 miljard mensen binnen de draagkracht van de wereld?’

Meer rijst met minder water Er zijn genetische eigenschappen gevonden die van invloed zijn 
op opbrengst van rijst onder droge omstandigheden, daarnaast 
is een relatie gelegd tussen bepaalde bodemschimmels en 
droogtetolerantie. 1 PhDer is gepromoveerd andere PhDers zijn 
hun proefschriften aan het schrijven. 

Fundamenteel begrip van de plant met als doel het waterverbruik in de gangbare rijstteelt terug te dringen.

De zwakke plek van phytophthora Het project is erin geslaagd om enkele eiwitten, die veranwoor-
delijk zijn voor het infecteren van de aardappelplant, te lokalise-
ren en uit te schakelen. Van daaruit kan verder worden gewerkt 
aan het vinden van remmers om de werking van de betreffende 
eiwitten te blokkeren. Het project is inmiddels afgesloten .

Onderzoek naar alternatieve bestrijdingsmethode van Phytophthora bij de aardappel.

Met stro meer melk en vlees Het project is afgerond. Er zijn twee schimmelsoorten geselec-
teerd die het best in staat zijn om lignine af te breken en om 
te zetten in koolhydraten. Daarnaast is het duidelijk geworden 
hoe het materiaal eenvoudig kan worden bewaard, is er meer 
bekend over de acceptatie van het materiaal door geiten en de 
voederwaarde ervan. 

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

Duurzame tonijnvangst Het project is geëvalueerd en afgerond. Het project heeft aan-
getoond dat het traceren van kleinschalig gevangen tonijn vanaf 
het moment van vangen tot aan de consument, mogelijk is. De 
resultaten zijn gepresenteerd in diverse internationale congres-
sen. 

Ontwikkelen van marktgedreven informatiesystemen voor duurzame tonijnvangst in Indonesië en de Filipijnen.
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Overzicht fondsen op naam en projecten (vervolg)

Fonds op naam Saldo 1/1 Inkomsten begroot Inkomsten gerealiseerd Uitgaven begroot Uitgaven gerealiseerd Saldo 31/12

Meer rijst met minder water € 93.472 € 0 € 0 € 93.472 € 26.596 € 66.876

De zwakke plek van phytophthora € 130.235 € 0 € 29.250 € 130.235 € 159.485 € 0

Met stro meer melk en vlees € 233.245 € 0 € 1.000 € 234.246 € 234.245 € 0

Duurzame tonijnvangst € 25.119 € 0 € 0 € 25.119 € 25.119 € 0
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De verkorte jaarrekening geeft een beeld van de baten 
en lasten van de stichting over het jaar 2018, vergeleken 
met het voorgaande boekjaar 2017. Tevens is de begroting 
voor 2019 opgenomen. Het financieel beheer van stichting 
University Fund Wageningen bestaat uit drie delen. 

1. Algemene groei en bloei
Algemene inkomsten van de stichting UFW 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 middel van het  
uitreiken van prijzen. De inkomsten van de stichting 
UFW bestaan uit het totaal aan ongeoormerkte giften, 
baten uit beleggingen en rente over spaartegoeden.  
In 2018 is een negatief resultaat van €214.853 behaald. 
Eind 2018 betreft het bedrag aan meerjarige toezeg-
gingen t/m 2023 in totaal €64.600.

2. Bijzondere en geoormerkte giften
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, zoals bij crowdfunding 
projecten. In 2018 bedroeg het aantal fondsen op 
naam 27 en waren er vijf projecten. De totale inkomsten 
uit donaties en rente in 2018 bedroegen €605.037.  
De totale uitgaven waren €861.738. Het saldo van alle 
fondsen op naam en projecten bedraagt per 31 december 
2018 €2.161.573. Eind 2018 betreft het bedrag aan 
meerjarige toezeggingen t/m 2023 in totaal €673.748.

3. Baanbrekend onderzoek stimuleren
Deel drie is het beheer van de baanbrekende onderzoeks- 
projecten, onderdeel van “Food for Thought, Thought 
for Food”. Het totaalbedrag aan inkomsten (giften en 
rente) in 2018 was €30.250. De totale uitgaven waren 
€445.446.  
Het saldo bedraagt per 31 december 2018 €66.876.

H.7 Financiën Beleggingsbeleid

Het rendement op het vermogen vormt de vaste basis  
voor de inkomsten van 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.
UFW heeft haar bancaire diensten ondergebracht bij ABN 
AMRO. Beleggingen in organisaties die zich bezighouden 
met wapenhandel, illegale houtkap en kinderarbeid staan 
bij ABN AMRO op de lijst van uitsluitingen.

Toelichting 

Waarderingsgrondslagen voor de balans
De jaarrekening van de stichting is opgesteld conform richt-
lijn 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 gewaar-
deerd 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 reserves en fondsen. De 
bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het 
vastgelegd vermogen, waarvan de beperkte bestedings-
mogelijkheden 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 bestedingen 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 beoordeeld en goed 
bevonden door Schuurman & de Leeuw Accountants te 
Wageningen. De strekking van de beoordelingsverklaring  
is als volgt: “Op grond van onze beoordeling 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 2018 en van het 
resultaat over 2018 in overeenstemming met de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 
‘Fondsenwervende instellingen’.”

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

http://www.universiteitsfondswageningen.nl/jaarrekening
http://www.universiteitsfondswageningen.nl/jaarrekening
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Verkorte jaarrekening 2018  (alle bedragen in euro’s)

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Activa   Passiva
Financiële Vaste Activa 860.319  Reserves & fondsen
Vorderingen 37.501  Stichtingskapitaal 552.731
Liquide middelen 2.461.936  Continuiteitsreserve 428.574
    981.305
   Fondsen 2.228.449

   Kortlopende schulden 150.000
 3.359.755   3.359.755

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
 2018   2017
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving  26.374   21.084
Baten uit acties van derden 635.286   1.974.431
Subsidies van overheden 0   0
Overige baten 0   0
Baten uit beleggingen -44.983   41.707
Som der baten  616.677   2.037.222

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Bijzondere doeleinden 861.738   505.036
Food for Thought 445.446   569.926
Overige projecten 125.958   35.919
Totaal  1.433.142   1.110.880
Beheer en administratiekosten  89.595   92.114
Som der lasten  1.522.737   1.202.995

Saldo van baten en lasten  -906.061   834.228

Toevoeging/ontrekking aan:
Bestemmingsfonds bijzondere doeleinden  -276.012   968.378
Bestemmingsfonds Food For Thought (FFT)  -415.196   -103.056
Mutatie continuïteitsreserve  -214.853   -31.094

Verloop Fondsen
 Bijzondere doeleinden   Food for Thought
Saldo per 1 januari  2.437.586   482.071
Bij: Ontvangen donaties  585.379   30.250
Bij: Rente  346   0
Af: Gift Fee UFW  0   -10.096
Af: Uitgaven/ voorschot  -861.738   -435.350
Bij/Af: ontvangen renteloze lening  0
Saldo per 31 december  2.161.573    66.876

Begroting 2019

BATEN
Anne van den Ban Fonds 160.000
Fundamental Change 600.000
Ongeoormerkte giften  35.000
Overige fondsen op naam en projecten 365.000
Beleggingen 38.500
Som der baten 1.198.500

LASTEN
Te besteden aan doelstellingen
Anne van den Ban Fonds 160.000
Fundamental Change 600.000
Overige projecten 398.500
Subtotaal 1.158.500

Beheer en administratiekosten
Kosten beheer en administratie 101.034
Subtotaal 101.034

Som der lasten 1.259.534

Saldo van baten en lasten -61.034

Toelichting op het negatieve saldo
1)  Het negatieve saldo in de begroting wordt onder meer ver-

oorzaakt doordat de kosten van projectbeheer (opgenomen 
onder “kosten beheer en administratie”) hoger zijn dan de 
ontvangsten vanuit projectbeheer, de zogenaamde project 
fee (opgenomen onder “baten uit acties van derden”). Dit  
is conform verwachting en hier is geld voor gereserveerd.

2)  Daarnaast zijn onder “overige projecten” eenmalige kosten 
opgenomen voor o.a. het geschenk in het kader van 100 jaar 
WUR en compensatie in verband met een negatief project 
resultaat.

3)  Verder hebben we te maken gehad met een negatief beleg-
gingsresultaat (opgenomen onder “baten uit beleggingen”)
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