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komt het totaal aantal fondsen op naam dat bij het UFW  
is ondergebracht hiermee op 29.

In 2016 werd nog een nieuwe waardevolle samenwerking 
aangegaan waarin een centrale rol was weggelegd voor 
UFW, namelijk de samenwerking tussen Wageningen Uni-
versity & Research, TNO en de Lloyd’s Register Foundation. 
Deze Engelse stichting heeft £500.000 (€585.000) 
geschonken voor onderzoek naar veiligheidsaspecten  
van de combinatie van zeewierteelt met de productie van 
duurzame energie in de vorm van windmolens. UFW leidde 
het totstandkomen van deze samenwerking en het project 
en adviseerde en coördineerde bij de ontwikkeling en 
opzet van het voorstel.

Tot zover een kleine greep uit de activiteiten en projecten 
van afgelopen jaar. In dit verslag vindt u meer achtergrond-
informatie over de uitgevoerde activiteiten, de nieuw 
opgerichte fondsen en gestarte onderzoeksprojecten,  
en de stand van zaken rond fondsenwerving. U leest ook 
over de persoonlijke drijfveren van donateurs en vindt  
een overzicht van de gerealiseerde doelstellingen van onze 
Fondsen op Naam, de in 2016 uitgereikte prijzen, voor-
beelden van de internationale studentenactiviteiten die 
financieel zijn ondersteund, en een verkorte jaarrekening.
Dankzij u en vele anderen kunnen wij met elkaar bijdragen 
aan activiteiten die een verschil maken voor de studenten 
en voor onderzoekers van Wageningen University &  
Research. 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 
gekomen. Wij hopen in de toekomst op uw betrokkenheid 
te mogen blijven rekenen. Namens alle begunstigde  
studenten, onderzoekers en andere betrokkenen willen wij 
u heel hartelijk danken voor uw betrokkenheid en steun.

Namens het bestuur van University Fund Wageningen,

Jan Karel Mak (voorzitter)

Voorwoord
Geachte donateurs en relaties,
Voor u ligt het jaarverslag van het University Fund 
Wageningen (UFW) van 2016. Wij schetsen u hierin 
graag hoe wij met de steun van onze alumni en andere 
gevers studenten in het afgelopen jaar hebben kunnen 
stimuleren in hun academische en maatschappelijke 
ontwikkeling, en hebben kunnen bijdragen aan het 
succes van Wageningen University & Research.

In 2016 is ons de eminente dr. Anne van den Ban, oprichter 
van het fonds op zijn naam, op 88-jarige leeftijd ontvallen. 
Het Anne van den Ban Fonds stelt veelbelovende  
studenten uit ontwikkelingslanden in staat een opleiding 
aan Wageningen University & Research te volgen door 
het uitgeven van studiebeurzen. Sinds de oprichting van 
het fonds in 1992 heeft het 268 studenten kunnen helpen 
met een beurs. Anne van den Ban was voor ons allen 
een inspirerend voorbeeld en zal dat blijven via alle  
studenten die in de toekomst een studiebeurs via het 
fonds zullen ontvangen.

Vorig jaar was het eerste jaar waarin de afdeling Alumni-
relaties & Fondsen van Wageningen UR, het Wageningen 
Universiteitsfonds (WUF), het alumni netwerk KLV en de 
Wageningen Ambassadors geïntegreerd samenwerkten  
in één organisatie: University Fund Wageningen (UFW). 
Hiermee is de praktische en bestuurlijke samenhang 
tussen alumni- en universiteitsvertegenwoordigers stevig 

verankerd. Dankzij deze samenvoeging 
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 Wageningen  
University & Research.Jan Karel Mak

Dit is van groot belang gezien de uitdagingen die de 
komende jaren op de universiteit afkomen, waarin zaken 
als internationalisering en versterking van de maatschap-
pelijke participatie van de universiteit een grote rol spelen.

Een groeiend aantal mensen voelt zich aangesproken door 
de thema’s van Wageningen University & Research – en 
wil hieraan uiting geven. Het aantal donateurs van het 
University Fund Wageningen stijgt en het aantal inzame-
lingsacties van derden is ook gegroeid. Verder is de proef-
neming voor crowdfunding die het UFW het afgelopen jaar 
is gestart, succesvol gebleken. Het project sluit aan bij 
een groeiende behoefte van mensen om laagdrempelig 
een concreet project te steunen dat zij belangrijk vinden. 
Via het online platform voor crowdfunding dat UFW heeft 
opgezet, hebben inmiddels zes projecten financiële steun 
verkregen.

De betrokkenheid van ‘onze’ eigen WUR-studenten is 
evenzeer het vermelden waard. Zij leverden een bijzondere 
bijdrage aan het Anne van den Ban Fonds tijdens de  
Algemene Introductie Dagen. Met het project ‘Small Change 
for a Big Change’ steunden zij andere studenten door 
gedurende ruim vijf maanden kleingeld te verzamelen in 
speciale hartjes-spaarpotten. Dergelijke projecten helpen 
studenten bewust te maken van het belang van filantropie 
en van het UFW voor de WUR.

De samenwerking tussen de vier Nederlandse technische 
universiteiten die in 2015 vorm kreeg onder de naam 
‘4TU.Federatie’ of kortweg ‘4TU’, verloopt goed. De Delftse 
alumna Marina van Damme was in 1965 de eerste vrouwe-
lijke ingenieur die aan de toenmalige Technische Hogeschool 
Twente promoveerde. Zij heeft aan de TU Delft, de Univer-
siteit Twente en de TU Eindhoven een beurs ingesteld die 
is gericht op het ondersteunen van vrouwelijke ingenieurs 
en gepromoveerden. Het besluit van Marina van Damme 
om ook in Wageningen een fonds op naam in te stellen, 
volgt direct uit deze ‘4TU’-samenwerking, en zo worden  
nu ook getalenteerde vrouwelijke WUR-alumni ondersteund  
bij een volgende stap in hun loopbaan. Samen met het 
Gijsbert Oomen Fonds dat ook in 2016 werd ingesteld, 
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voorzitter raad van bestuur van WUR
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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 onderzoeks-
projecten, die niet op andere wijze binnen de universiteit 
zijn te verwezenlijken.

Fundamenteel onderzoek, blijvende impact; in de aanval tegen 

aardappelziekte. Onderdeel van de Food for Thought campagne.

Missie en doelstellingen 

University Fund Wageningen dient het algemeen belang 
en heeft geen winstoogmerk. Donaties aan het universi-
teitsfonds hebben als doel de groei en bloei van Wage-
ningen University & Research 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 WUR
•  bij te dragen aan de wetenschappelijke verbreding en 

vernieuwing van de universiteit.

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, 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 alumni-
bijeenkomsten in binnen- en buitenland.

c)  Steun en support: 
Het bieden van steun – in tijd en geld – aan activiteiten 
van WUR en activiteiten die ondersteunen aan de 
missie van WUR. UFW werft en behoudt leden en giften 
voor onder andere onderwijsbeurzen, de financiering 
van onderzoeken of fondsen op naam. Daartoe beheert 
UFW 29 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 afgestu-
deerden en kan bijdragen aan de internationale naam 
en reputatie van WUR. En natuurlijk zullen we lang-
durige verbondenheid van relaties en anderen aan  
de stichting blijven koesteren en versterken.

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 campagne als ‘Food for Thought’ 
illustreert de groeiende trend in het (inter)nationaal 
bedrijfsleven van ‘filantropisch’ gemotiveerde particuliere 
giften in maatschappelijk relevant onderzoek. Voor de  
toekomst streeft de universiteit naar verdere professiona-
lisering van de fondsenwerving. De verwachting is dat bij-
dragen van derden een steeds grotere rol zullen gaan spelen, 
met name voor projecten die niet tot de speerpunten van 
het overheidsbeleid behoren of die geen direct bedrijfsbelang 
dienen. De verwachting is dat dit een toename van het 
maatschappelijk belang van charitatieve doelen betekent.

De nieuwe samenwerking tussen UFW, WUR en KLV speelt 
hierbij een belangrijke rol en is geformaliseerd in een kosten 
gemene rekening van UFW, KLV en WUR tot eind 2018 en 
zal dan worden geëvalueerd.
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Jaarplan 2017

In 2017 staan twee doelstellingen centraal: 1) een hoger 
rendement van (internationale) fondsen werving en  
2) expertiseversterking in de eigen organisatie. Tevens 
wordt in 2017 een start gemaakt met de programmering 
van het honderdjarig jubileum van Wageningen University 
& Research in 2018. De activiteiten van het jubileumpro-
gramma zijn vooral bedoeld om alle relaties, studenten, 
medewerkers, alumni en donateurs blijvend te verbinden 
aan WUR. Zo zal er een Wereldwijde Alumnidag worden 
georganiseerd op 23 juni 2018.

Op het gebied van fondsenwerving worden in 2017 de eerste 
resultaten van de crowdfunding campagne verwacht. 
Daarnaast zal er speciale aandacht worden gegeven aan 
internationale fondsenwerving via stichtingen en door het 
uitbreiden van het internationale netwerk van alumni in de 
Verenigde Staten en China. Tot slot wordt het team van 
UFW mogelijk uitgebreid op een of meer van de volgende 
gebieden: relatiesupport, fondsenwerving en alumnibeleid 
internationaal.

UFW in 2016

In 2016 is UFW aandacht blijven besteden aan de verbin-
ding met de samenleving in het Wageningse domein.  
Zo is er een voorstel geschreven om meer zichtbaarheid te 
verkrijgen voor de verschillende prijzen die gedurende het 
jaar door UFW worden uitgereikt. Voor de specifieke ver-
binding met alumnirelaties en leden zijn ook belangrijke 
stappen gezet. Zo vindt de oprichting en samenstelling 
plaats van vier nieuwe internationale chapters in Ethiopië, 
Kenia, de Verenigde Staten en België. Daarnaast is gestart 
met de ontwikkeling van een online alumni engagement 
platform WUR Connect. Dit online platform is in een pilot 
gestart voor KLV-leden en wordt in 2017 doorontwikkeld 
voor alle alumni van WUR. Er zijn in- en extern verschil-
lende presentaties gegeven om de zichtbaarheid van UFW 
te vergroten.

In 2016 maakten 2589 afgestudeerden, (oud-) medewerkers 
en andere betrokkenen een verschil voor de studenten en 
onderzoekers van Wageningen University & Research door 
bij te dragen aan UFW en de andere fondsen. Wat er is 
gedaan met deze donaties kunt u in dit jaarverslag lezen. 
Zo zijn er bijvoorbeeld twee nieuwe fondsen op naam 
ingesteld: het Gijsbert Oomen Fonds die Indonesische  
studenten ondersteunt die in Wageningen willen gaan  
studeren en het Marina van Damme Fonds. Verder is er 
een succesvolle crowdfunding campagne gestart, waarbij 
het idee is dat veel mensen een klein bedrag doneren en  
dat deze kleine donaties bij elkaar het project volledig 
financieren. Hiervoor is een online platform opgezet 
waarop verschillende aansprekende projecten staan  
die financiering zoeken. Daarnaast is er een Business 
Skills programma ontwikkeld en uitgevoerd met alumni 
voor studentenbesturen aan Wageningen University & 
Research.

Uitgelicht:
Nikolaos uit Griekenland kan 
zijn droom verwezenlijken

‘Ik ben Nikolaos Mylonas uit 
Griekenland. Studeren aan 
Wageningen University & Research 
was heel lang mijn droom, vooral 
omdat ik dan mijn technische 
Bachelor studie zou kunnen 
combineren met een landbouw-
georiënteerd Master programma. 
Door de crisis in Griekenland was 
het moeilijk om een baan te vinden 
en te sparen voor een master in 
Wageningen. Dankzij de studiebeurs 
van het Pavlos Condellis Fund kan ik 
nu toch Biosytems Engineering in 
Wageningen studeren en is mijn 
droom uitgekomen. 
De studiebeurs is een extra motivatie om de kennis en 
innovatieve methoden uit Wageningen in te voeren in 
mijn eigen land, zodat ik kan bijdragen aan de 
duurzame groei van de Griekse landbouwsector. Ik ben 
ontzettend dankbaar voor deze beurs. Het geven van 
deze kans aan iemand om zijn dromen waar te maken, 
is een inspirerend voorbeeld voor mij en de mensen om 
mij heen om ook iets voor anderen te betekenen.’
Het Pavlos Condellis Fund is in 2016 opgericht om 
getalenteerde Griekse studenten in staat te stellen een 
MSc opleiding aan Wageningen University & Research te 
laten volgen. Het fonds hoopt dat de studenten na hun 
studie terugkeren naar Griekenland om daar een bij-
drage te leveren aan de ontwikkeling van de landbouw-
sector. De voorkeur van het fonds gaat daarom uit naar 
studenten die Agricultural en Bioresource Engineering 
willen gaan studeren.

Nikolaos Mylonas

2014

1454 2288 2589

2015 2016

Totaal aantal donateurs

554 604 668

Totaal aantal vaste donateurs

2014 2015 2016

http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsenopnaam-1/Studiebeurzen/Pavlos-Fonds.htm
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Uitgelicht: 
Business Skills Programme

In 2015 zijn donaties geworven om een nieuw programma 
voor studenten te ontwikkelen, te weten het Business Skills 
Programma (BSP). In eerste instantie is het programma 
aangeboden aan Wageningse studentbesturen. De 
interactieve sessies leverden een waardevolle bijdrage aan 
de ontwikkeling van de Wageningse studentenbesturen  
en zijn door de studenten zeer positief ontvangen.  
Het programma was vooral bedoeld om studentenbesturen 
meer inzicht te geven in onderwerpen die niet standaard 

BSP is mogelijk gemaakt door enerzijds financiële steun 
van UFW, door donaties die zijn geworven in 2014 en 2015 
en anderzijds door inhoudelijke bijdragen van ervaren 
Wageningen alumni. Zij hebben de 52 deelnemende 
studenten deze vaardigheden en kennis bijgebracht.  
Het programma is opgezet als pilot met als doel dat (een 
aantal) vaardigheden in de toekomst worden opgenomen 
in het curriculum van WUR. Het programma is in nauwe 
samenwerking met de studenten en de directeur van het 
Onderwijsinstituut ontwikkeld. In 2017 wordt de pilot in 
de huidige vorm nogmaals aangeboden.

Twee deelnemers vertellen over hun ervaringen:
Ard Schakel, fulltime bestuurslid van de 
studentenroeivereniging WSR Argo: ‘Wat 
ik erg op prijs stelde, is de interactie tussen 
verschillende besturen. Samen discussiëren 
over uiteenlopende onderwerpen. Het is 
even iets anders dan de dagelijkse 
bestuurstaken. Bedrijfsleven op alle vlakken leren kennen.’

Minh Hoang, lid van de Student Council 
Wageningen namens Student Party 
Sustainability & Internationalisation: ‘UFW 
had organized a new pilot program called 
Business Skills Programme which 
empowers graduates from Wageningen 
University & Research to become more prepared for the 
life after university. I am proud to say I participated in all 
4 valuable sessions.’

 

De derde sessie vond plaats in het stadhuis van Wageningen. De studentbesturen kregen uitleg over algemeen recht en bestuurlijke begrippen.

zijn opgenomen in het curriculum van WUR terwijl deze 
‘business skills’ wel bijdragen aan een succesvolle loopbaan. 
De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

•  Netwerkvaardigheden, algemene omgangsvormen & 
etiquette

• Basale bedrijfskunde en financiële vaardigheden
• Primaire rechts- en bestuurlijke begrippen
• In gesprek met de media.

http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsen-opnaam-1/Talentontwikkeling-tijdens-de-studie/Business-Skills-Programme.htm
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Welke doelen zijn in 
2016 ondersteund?

Resultaten fondsenwerving

Het aantal mensen dat zich aangesproken voelt door  
de thema’s van Wageningen University & Research en  
hier uiting aan wil geven, groeit. Er is een toename van 
het aantal donateurs van University Fund Wageningen  
van 2288 in 2015 naar 2589 in 2016. Het aantal acties 
van derden en de inkomsten hieruit is ook gegroeid. Het  
is goed om te zien dat er een toenemende behoefte van 
individuen en groepen mensen bestaat om hun directe 
betrokkenheid te tonen door zelf in actie te komen.
Het afgelopen jaar is UFW gestart met een pilot voor 
crowdfunding, oftewel publieksfinanciering. Inmiddels 
hebben al zes onderzoeken financiering verkregen vanuit 
dit platform voor crowdfunding.  

Verder zijn er twee nieuwe fondsen op naam ingesteld: 
het Marina van Damme Fonds en het Gijsbert Oomen 
Fonds. Daarmee komt het totaal aantal fondsen op naam 
dat bij UFW is ondergebracht op 29. Het instellen van het 
Marina van Damme Fonds volgt uit de 4TU Federatie die 
afgelopen jaar is ontstaan. Bij de Universiteit Twente, TU 
Delft en TU Eindhoven bestond al een Marina van Damme 
beurs of fonds gericht op het ondersteunen van vrouwe-
lijke ingenieurs en gepromoveerden. Met de 4TU Federatie 
heeft Marina van Damme besloten om ook getalenteerde 
vrouwelijke WUR alumni te gaan ondersteunen bij een  
volgende stap in hun loopbaan.

Anne van den Ban Fonds
Het Anne van den Ban Fonds heeft in 2016 een bedrag 
opgehaald van 178.000 euro. Dit fonds stelt veelbelovende 
studenten uit ontwikkelingslanden in staat om een opleiding 
aan Wageningen University & Research te volgen door het 
uitgeven van studiebeurzen. De kracht van het fonds zit in 
de bijzondere combinatie van het steunen van een talent-
volle student met zijn eigen persoonlijke verhaal en het 
bijdragen aan de ontwikkeling van zijn land van herkomst 
middels de kennis en ervaring die deze student weer mee 
terugneemt.

Een bijzondere bijdrage voor het Anne van den Ban Fonds 
kwam dit jaar van ‘onze’ eigen studenten. Tijdens de  
Algemene Introductie Dagen deden zij mee aan het project 
‘Small Change for a Big Change’ waarmee zij zich inzetten 
om andere studenten te steunen. Dit soort projecten helpt 
om studenten bewust te maken van het belang van filan-
tropie voor de WUR. In dit geval om het andere studenten 
mogelijk te maken om een studie te volgen aan WUR.

Fonds Belmonte Arboretum
Het Fonds Belmonte Arboretum mag zich verheugen op 
een groeiend aantal donateurs. Met dit fonds ondersteunt 
UFW bijvoorbeeld de voormalige wetenschappelijke collectie-
tuin in Wageningen. Vorig jaar kon het Koetshuis in het 
Arboretum gerenoveerd worden dankzij bijdragen van 
alumni en anderen. Het is nu een prachtige locatie die te 
huur is voor recepties, vergaderingen en trouwplechtig-
heden en zorgt voor duurzame inkomsten waardoor 
beheer van deze hoogwaardige tuin mogelijk blijft.

Food for Thought Campagne
Het afgelopen jaar zijn ook een aantal projecten uit de 
Food for Thought campagne succesvol afgerond zoals het 
Fosfaat project en het Solarmal project.

Uitgelicht:
Jaarlijkse bijeenkomst van het 
European Foundation Centre
Het Universiteitsfonds 
Wageningen is sinds 2013 lid 
van de European Foundation 
Centre (EFC). Deze vereniging 
bestaat uit stichtingen en 
vermogens fondsen en speelt 
een cruciale rol in de 
filantropische sector en het 
onder de aandacht brengen 
van deze sector in Europa. 
Vanwege het EU-voorzitter-
schap van Nederland werd de conferentie in mei 2016 
georganiseerd en werden zo’n 650 professionals  
uit de filantropische sectors verwelkomt in Amsterdam. 
Het Universiteitsfonds Wageningen is actief betrokken 
geweest bij de organisatie die achteraf geprezen werd 
door de aanwezigen. Meer dan 60 deelnemers namen  
de boot naar Buiksloterham om een kijkje te nemen  
in het ‘living lab’ van circulaire economie dat daar 
opgebouwd wordt. Dit was een mogelijkheid om een 
Nederlands voorbeeld van Sustainable Urban Planning  
te presenteren en om Wageningen University & Research 
aan het internationale publiek te laten zien.

Dankzij het Solarmal onderzoek naar een nieuw ontwikkelde 
muggenval op basis van nabootsing van menselijke 
lichaamsgeur, is een werkzame, milieuvriendelijke en  
gifvrije oplossing gevonden voor de bestrijding van de 
malariamug. En het onderzoek naar fosfaat heeft inzicht 
gegeven in de wijze waarop beschikbaar fosfaat in de 
bodem beter benut kan worden, door middel van gewas-
selectie, aanpassen van bemestingsstrategie en verbeteren 
van biologische activiteit in de bodem.

816 831 771

Aan welke goede doelen hebben de donateurs hun gift gegeven?

Anne van den Ban 
Fonds 

Fonds Belmonte 
Arboretum 

University Fund 
Wageningen 

http://www.efc.be/organisation/wageningen-university-fund/
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Op 7 mei 2016 is dr. Anne van den Ban, oprichter van  
het gelijknamige fonds, op 88-jarige leeftijd overleden. 
Anne van den Ban was een inspirerend voorbeeld voor 
mede werkers van UFW en WUR, maar vooral ook voor  
de studenten met wie hij altijd intensieve contacten heeft 
onderhouden. De deur van zijn gastvrije woning stond  
open voor menig student. De studenten die studiebeurzen 
hebben ontvangen zijn daar dankbaar voor, maar laten  
in hun reacties vooral blijken geïnspireerd te zijn door  
de voorbeeldfunctie van Anne van den Ban. Steeds meer 
alumni van het Anne van den Ban Fonds steunen in hun 
eigen land studenten aan een lokale Hogere Agrarische 
School of een landbouw universiteit en sommige voormalige 
bursalen doneren inmiddels zelf aan het fonds. Het bestuur 
is op de begrafenis aanwezig geweest en heeft namens  
het fonds gesproken. Anne van den Ban laat een leegte 
achter maar blijft een voorbeeld voor velen.

Anne van den Ban Fonds

Honderden jonge mensen met talent en ambitie uit ont-
wikkelingslanden dromen van de mogelijkheid om zich 
verder te ontwikkelen en te studeren aan Wageningen 
University & Research. Studeren in Wageningen is voor 
sommigen 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 268 studenten kunnen helpen met een beurs.

In 2016 hebben de vele donaties ertoe geleid dat 28 studen-
ten met een beurs konden worden gehonoreerd. Van 15 van 
hen werd de steun voortgezet en 13 nieuwe studenten werd 
een beurs toegekend, waarvan 2 aan tweedejaars studenten.

Inzamelingen
Voor het Anne van den Ban Fonds zijn in 2016 ook twee 
speciale inzamelingsacties georganiseerd. In mei 2016 
werd de eerste Campus Charity Run georganiseerd waarbij 
de deelnemers 5 km over de Wageningen Campus liepen 
om geld in te zamelen. Daarnaast zijn er bij de introductie-
dagen van de universiteit hartvormige spaarpotten uitge-
deeld aan studenten en medewerkers onder het motto 
‘Small change for a Big Change’, hierin kon tot Valentijnsdag 
geld worden verzameld om studenten uit ontwikkelings-
landen te helpen.
In november is de jaarlijkse donateursdag gehouden 
waarbij ook drie studenten vertelden over hun studie in 
Wageningen en hun plannen voor de toekomst. Verder 
brachten inzamelingen bij jubilea, verjaardagen en  
pensionering €16.026 bijeen.

Bijzondere donaties waren van o.a. Ton Loman, CEO van 
Agrifirm ter gelegenheid van zijn pensionering en de gift 
voor twee studiebeurzen van de Edema Stichting.

vlnr alumni Elackiya Sithamparanatha, James Ajal en Kevin Yonathan

uit Indonesië (MSc Biotechnology). Na hun afstuderen 
keren de studenten terug naar hun land om daar bij  
te dragen aan duurzame ontwikkeling, oplossing van  
problemen in de voedselproductie, plattelandsontwikke-
ling, voedselvoorziening en milieu.

Studenten
We zijn verheugd te kunnen melden dat in 2016 drie  
door het fonds gesteunde studenten hun MSc-studie 
hebben afgerond aan WUR: James Ajal uit Uganda  
(MSc Plant Sciences), Elackiya Sithamparanatha uit Sri 
Lanka (MSc Environmental Sciences) en Kevin Yonathan 
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Fonds Belmonte Arboretum

Eén van de doelstellingen van UFW is om bij te dragen aan 
het behoud van het cultureel en academisch erfgoed van 
de universiteit. Om erfgoed te ondersteunen 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 kunst-
werk van Huub en Adelheid Kortekaas heeft het universi-
teitsfonds al een natuurlijke band met het Belmonte  
Arboretum.
Om het Belmonte Arboretum in Wageningen in al zijn 
schoonheid te kunnen behouden, zijn particuliere donaties 
van groot belang. 

In 2016 is het aantal donateurs met een machtiging of 
meerjarige schenking aan het Fonds Belmonte Arboretum 
gestegen naar 831. Voorbeelden van gezamenlijke giften 
zijn: een gift op de 50e jaars reünie voor alumni en een 
inzameling ter gelegenheid van de verjaardag van een 
donateur.
Het team van UFW heeft ook haar steentje bijgedragen en 
tijdens de teambuildingdag met veel plezier een dag vrij-
willig meegewerkt om de rozentuin en de rodondenderons 
te snoeien in het Belmonte Arboretum.

Verder loopt de verhuur van het in 2015 verbouwde koets-
huis, boven verwachting. Daarmee is het beoogde doel 
van een blijvende inkomstenbron voor het Belmonte  
gerealiseerd.

Vera Sham heeft ook een beurs ontvangen van het Anne 
van den Ban Fonds en studeert sinds 2016 MSc Plant  
Sciences aan Wageningen University & Research. 
‘Een ongelooflijke droom is waarheid geworden. Studeren 
aan WUR is iets waarvan ik dacht dat het alleen in mijn 
dromen mogelijk was.

Maar het werd waarheid! In Kameroen studeerde ik af als 
beste studente aan de faculteit Agriculture and Veterinary 
Medicine. Als lid van de American Phytopathological 
Society reisde ik van dorp naar dorp om de behoefte van 
boeren in kaart te brengen. Ik realiseerde me toen dat ik 
meer expertise nodig had en verder wilde studeren. 

Financieel was dat echter niet haalbaar en ik werd  
geadviseerd door professoren om een beurs aan te vragen 
bij WUR. Toen ik naar Wageningen mocht voelde ik me 
uniek, dat ik, vanuit mijn eenvoudige achtergrond, toch 
deze kans heb gekregen.

Mijn doel is om hierna een PhD te doen en daarna in 
Kameroen mijn kennis te delen. Zo wil ik graag boeren 
onderwijzen in mijn thuisland en een maïsproductie-  
en maïsverwerkingsbedrijf opzetten zodat er werkgelegen-
heid komt. En tot slot zou ik graag een plantenlaborato-
rium opzetten waar ik kan werken als phytosanitary agent 
en onderzoeker. Dat alles leidt naar een hogere levens-
standaard in Kameroen.

Vera geeft een inspirerende toespraak bij de 25e jaars reünie in 2016

Uitgelicht:
Vera uit Kameroen studeert dankzij een beurs in Wageningen

http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsenopnaam-1/Cultureel-en-academisch-erfgoed/Fonds-Belmonte-Arboretum.htm
http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsenopnaam-1/Studiebeurzen/Anne-van-den-Ban-Fonds/jaargift/Show/Het-verhaal-van-Vera-Sham.htm
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‘iGem2016 - De bijen redden van de varroa mijt’, iGEM groep 2016

‘Keep PROTA4U in the air!’ Dr. ir. Jan Siemonsma

‘Muggenoverlast meten met de Muggenradar app’, Dr. ir. Sander Koenraadt 

‘Voedsel voor Mars en maan’, Dr. ir. Wieger Wamelink

‘Het raadsel van de gestrande potvissen’, Evert Mul MSc

‘Maak het mysterieuze bodemleven zichtbaar’, Prof. dr. ir. Gerlinde de Deyn

Uitgelicht: 
Dankzij crowdfunding kon het 
bodemleven in beeld worden 
gebracht

Eén van de projecten die middels crowdfunding is ge - 
financierd, is het in beeld brengen van bodemleven door 
onderzoekster Gerlinde de Deyn en collega’s Ingrid 
Lubbers en Jan-Willem van Groenigen in samenwerking 
met kunstenaar en fotograaf Wim van Egmond. Door 
middel van time-lapse opnames wilden zij de activiteit van 
bodemorganismen, inclusief groeiende plantenwortels 
zichtbaar maken. Om dit mogelijk te maken moest een 
opstelling worden gebouwd waarin flitsfoto’s van een 
onbelicht bodemprofiel gemaakt kunnen worden terwijl 
de bovengrondse delen van planten genoeg licht ontvan-
gen om te kunnen groeien. De film zal worden gebruikt 
bij onderwijs, wetenschappelijke presentaties en bij 
voorlichtingsactiviteiten om het bewustzijn over het 
bodemleven te vergroten. 
Bekijk hier de video waarin onderzoekster Gerlinde de 
Deyn en fotograaf Wim van Egmond het project nader 
toelichten en materiaal uit voorgaande bodemfilms 
tonen van onder andere regenwormen. 

Project ‘Groente telen op Mars’

Hoe teel je groente op Mars, de maan of een andere grond 
met veel zware metalen? En kun je de oogst veilig eten? 
Wageningse onderzoekers testten het uit door groente te 
telen op nagemaakte Mars- en maanbodems. De eerste 
resultaten zijn positief. Het bleek dat het veilig was om de 
planten en vruchten te eten. Er werd onderzocht of het 
zware metalen-gehalte voldoet aan de eisen die de Neder-
landse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Ameri-
kaanse ‘Food and Drug Administration’ (FDA) eraan stelt. 
Als het onderzoeksteam zeker wist dat het veilig is om de 
aardappelen, erwten, wortels, tuinkers, rucola, bonen, 
radijzen, erwten, rogge en tomaten te eten dan zouden ze 
een maaltijd organiseren. De eerste maaltijd is inmiddels 
bereid en gegeten. Het diner werd speciaal georganiseerd 

voor de mensen die het project ‘Food for Mars and moon’ 
sponsorden. Wieger Wamelink, de onderzoeker die groen-
ten samen met een onderzoeksteam had geteeld, was 
onder de indruk van de heerlijke smaak.
Het onderzoek levert kennis op voor de ontwikkeling van 
duurzame, gesloten systemen voor groenteteelt na bij-
voorbeeld een milieuramp of in onherbergzame gebieden. 
Tevens geeft het inzicht in landbouwsystemen en de inter-
actie tussen teelt, bodem, bodemleven en bestuivers, die 
allen nodig zijn voor een succesvolle teelt en niet alleen op 
de maan of Mars.
Een crowdfunding campagne van het universiteitsfonds 
maakte het onderzoek mogelijk.

Nieuw: Crowdfunding platform

Het afgelopen jaar is UFW gestart met een pilot voor 
crowdfunding, oftewel publieksfinanciering. Dat 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 aanspre-
kende projecten staan die financiering behoeven. Mensen 

kunnen zo laagdrempelig een concreet project steunen dat 
zij zelf belangrijk vinden en daarmee rechtstreeks bijdra-
gen aan de oplossingen voor een aantal essentiële uitda-
gingen in onze maatschappij. Inmiddels hebben zes pro-
jecten financiering verkregen vanuit het UFW platform 
voor crowdfunding. De twee laatst genoemde onderzoeken 
zijn reeds volledig gefinancierd.

https://crowdfunding.wur.nl/project/maak-het-mysterieuze-bodemleven-zichtbaar
https://youtu.be/V0lSd7A0fI8
https://crowdfunding.wur.nl/project/igem2016
https://crowdfunding.wur.nl/project/prota4u-2017
https://crowdfunding.wur.nl/project/muggenradar-app
https://crowdfunding.wur.nl/project/planten-kweken-op-mars
https://crowdfunding.wur.nl/project/maak-het-mysterieuze-bodemleven-zichtbaar
https://crowdfunding.wur.nl/project/potvissen
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Food for Thought campagne

De onderzoeksprojecten in deze campagne zijn erop gericht 
om de groeiende wereldbevolking op een gezonde en  
efficiënte manier te voeden, zonder het klimaat, de natuur 
of het milieu geweld aan te doen. De onderwerpen vragen 
om baanbrekend onderzoek onder leiding van topweten-
schappers, die natuurwetenschappelijke en sociaalweten-
schappelijke disciplines weten te verbinden. Zo kunnen we 
een brug slaan tussen noodzakelijk, fundamenteel onder-
zoek en toepassing van kennis in de praktijk. Met de 
ambitie om wetenschappelijke doorbraken zo snel mogelijk 
te vertalen naar concrete oplossingen die helpen om negen 
miljard mensen te kunnen voeden met ten minste de helft 
minder klimaat- en milieubelasting. 

Voortgang onderzoeksprojecten

Bestrijden van Phytophthora 
Meer dan 1 miljard 
mensen eten regelmatig 
aardappel. In 2020 is er 
370 miljoen ton aardap-
pel nodig. Maar oogsten 
worden bedreigd en soms 
zelfs compleet vernietigd 
door Phytophthora infes-
tans (aardappelziekte). Bestrijdingsmiddelen zijn geen 
duurzame oplossing. Daarom onderzoekt prof. Francine 
Govers met een onderzoeksteam hoe Phytophthora de 
afweer van de aardappelplant weet te doorbreken en daar-
door de plant ziek kan maken. Het resultaat is dat het 
infectiemechanisme van Phytophthora kan worden gevolgd. 
Verder zijn een aantal enzymen geïdentificeerd die een rol 
spelen bij het ontstaan van de aardappelziekte. Binnen het 
project zijn daarmee belangrijke stappen gezet die ervoor 
kunnen zorgen dat aard appelziekte geen kans meer krijgt 
wat van grote betekenis is voor de wereldvoedselvoorzie-
ning. Het project wordt eind 2017 afgerond.

In 2016 heeft UFW heeft een cruciale rol gespeeld in de 
acquisitie van een grant van £500.000 (€585.000) van  
de Lloyd’s Register Foundation. Dankzij een alumnus 
heeft UFW contact kunnen leggen met deze nieuwe 
stichting.

LRF is een internationale stichting die dit bedrag ter 
beschikking heeft gesteld voor een multidisciplinair 
onderzoeksproject naar meervoudig gebruik van de zee. 
LRF houdt zich bezig met veiligheidsaangelegenheden en 
heeft als doel technisch onderzoek, trainingen en onder-
wijs te ondersteunen die de veiligheid vergroten van de 
vitale infrastructuur van de samenleving. De Britse stich-
ting wilde graag de samenwerking aangaan met Wage-
ningen als topinstelling op het gebied van duurzame en 
veilige voedselproductie.

In oktober is de overeenkomst voor de schenking gete-
kend. Eind 2016 is het project SOMOS, Safe production Of 
Marine plants and use of Ocean Space, gestart. Het heeft 
een looptijd van twee jaar en richt zich op hoe de pro-
ductie van voedsel en energie op zee veilig te integreren 
is. Zeewierteelt op open zee brengt bijvoorbeeld nieuwe 
risico’s met zich mee, zoals stormen die de zeewierboer-
derijen vernielen en werknemers die overboord kunnen 
slaan. Door participatie in het SOMOS-project helpt WUR 
mee aan een veilige productie van voedsel en energie.

UFW heeft een leidende rol gespeeld in het gehele proces 
van de advisering en totstandkoming van het onder-
zoeksvoorstel, tot en met de samenstelling van het  
multidisciplinaire onderzoeksteam.

Vanwege de diversiteit aan veiligheidsaspecten werken 
experts samen op het gebied van voedselveiligheid, 
bestuurlijke aspecten, offshore, zeewierteelt en de zee. 

Uitgelicht:
Lloyd’s Register Foundation, een nieuwe partner dankzij UFW

Dit is geheel in lijn met ‘One Wageningen’, de nieuwe 
koers die WUR voor ogen heeft in haar strategisch plan. 
Door interne samenwerking binnen WUR te bevorderen 
kan nog meer synergie gecreëerd worden.

Dat UFW via haar alumninetwerk in contact is gekomen 
met LRF, maakt het tot een mooi voorbeeld van wat UFW 
voor de universiteit kan betekenen.

Lees hier het artikel over de nieuwe partner in Wageningen 
World:

http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Investeer-in-wereldvoedselvraagstukken/Steun-baanbrekend-onderzoek.htm
http://edepot.wur.nl/402021
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Rijst telen met minder water 
Met de huidige rijstteeltmethode wordt 2000 tot 5000 liter 
water gebruikt voor de productie van 1 kg rijst. Voor andere 
min of meer vergelijkbare gewassen zoals tarwe ligt dat 
veel lager. Dr. Gerard van der Linden onderzoekt samen 
met zes PhD-studenten en hun begeleiders uit India, 
China, de Filippijnen en Wageningen de factoren die bepa-
lend zijn voor droogteresistentie van rijst. Het is een 
unieke geïntegreerde aanpak waarbij de zes PhD’s vanuit 
verschillende disciplines kijken naar uiterlijke kenmerken 
en naar fysiologische processen die de groei van de plant 
regelen.  
Door deze te koppelen aan genetische informatie zijn er  
al interessante ontdekkingen gedaan die kunnen leiden  
tot verbeterde droogteresistentie bij rijst. WUR werkt 
hierin nauw samen met het internationale rijst instituut 
IRRI en naar verwachting zullen er in 2017 een aantal 
belangrijke publicaties verschijnen, waardoor de kennis 
openlijk toegankelijk wordt en de kennis gebruikt kan 
gaan worden voor veredeling van rijstrassen.

Improving Fisheries Information and Traceability 
For Tuna (IFITT)
In dit project is een systeem ontwikkeld om duurzame 
tonijn die gevangen wordt door kleinschalige tonijnvissers, 
te traceren. Een complex proces waar veel partijen in de 
keten bij betrokken zijn zoals: vissers, verwerkende indus-
trie, overheden, handel en de consument. Consumenten 
kunnen met dank aan dit systeem nagaan waar de tonijn 
die zij kopen, is gevangen. Het systeem werkt goed en de 
volgende stap is om marktpartijen te vinden die het systeem 
willen gaan gebruiken. De afronding van dit project is in 
2017. Bekijk hier de video waarin hoofdonderzoeker 
Simon Bush het principe nader uitlegt.

Africa Agribusiness Academy project
De AAA is een internationaal netwerk van Afrikaanse MKB 
ondernemers (170 leden) in de agri-foodsector in vijf 
landen in Afrika. Dit netwerk brengt kleine en middelgrote 
ondernemers bij elkaar om ondernemersvaardigheden te 
verbeteren en kennis uit te wisselen, o.a. op het gebied 
van zuivel, honing, pluimvee of zaaizaad.

Dit zorgt voor groei van bedrijven waarvan ongeveer  
2 miljoen Afrikaanse boeren profiteren omdat ze aan deze 
AAA-bedrijven leveren of in sommige gevallen afnemers zijn.
De Academy is in de beginfase ondersteund door het CDI 
maar in 2016 zijn de eerste stappen gezet om op eigen 
benen te staan. Het dagelijks bestuur is overgedragen 
naar de lokale organisatie die nu onder leiding staat van 
de Oegandese directeur Farid Karama. Nieuw in 2016 is de 
AAA-app waarmee leden van AAA op een effectieve 
manier met elkaar kunnen communiceren.
Het project loopt eind 2017 af en er wordt hard gewerkt 
om de voortgang van AAA in 2018 mogelijk te maken.

Fosfaat
Fosfaat speelt een centrale rol in de ontwikkeling van 
meer duurzame voedselsystemen. In de toekomst dreigt 
er schaarste aan fosfaatmeststoffen (ruwfosfaat) en er 
gaat nu al te veel fosfaat uit ons voedselsysteem verloren. 
Verbetering van de benutting van bodemfosfaat was het 
thema van het onderzoek van Oene Oenema en Mart Ros. 
Zij hebben aangetoond dat de benutting van bodemfosfaat 
kan worden verbeterd door selectie van fosfaatefficiënte 
grassoorten en door het stimuleren van de biologische 
bodemkwaliteit (vooral de wormenactiviteit). De benutting 
van fosfaat in dierlijke mest kan worden verbeterd door 
andere bemestingsstrategieën. Het project is in 2016 
afgerond en in 2017 zullen de resultaten in artikelen en 
proefschrift worden gepubliceerd. De bevindingen dienen 
in de praktijk verder getoetst en geïntegreerd te worden. 
Slimme combinaties van bodemleven, mestkwaliteit en 
grassoorten kunnen de benutting van bodemfosfaat en 
mestfosfaat waarschijnlijk verder verbeteren.

Eetbaar stro zorgt voor meer melk en vlees
Lignine is de stof die zorgt voor de stevigheid van planten. 
Stro, dat veel lignine bevat, is daardoor niet eetbaar, maar 
door het stro te behandelen en de lignine af te breken  
wordt stro verteerbaar voor koeien en geiten. Prof. Wouter 
Hendriks onderzoekt met een team van drie PhD-studenten 
uit China, Indonesië en de Filippijnen en hun begeleiders de 
afbraak van lignine in stro op een duurzame manier met 
behulp van schimmels. Er is een schimmelsoort geselecteerd 
die zeer goed in staat is lignine af te breken en er zal nu 
onderzocht worden hoe de werking van deze schimmel 
verder verbeterd kan worden. Het behandelde stro blijkt 
zonder toevoegingen goed bewaard te kunnen worden en 
het materiaal wordt ook goed gegeten door geiten. De voe-
dingswaarde van het materiaal zal nog verder onderzocht 
worden en hiermee wordt de basis gelegd voor het eetbaar 
maken van stro met behulp van schimmels. De resultaten 
zijn veelbelovend en het project is een goed voorbeeld van 
samenwerking tussen Plant- en Dierwetenschappen.
Het onderzoek loopt nog tot medio 2018 en de eerste 
stappen zijn gezet voor vervolgonderzoek. 

https://www.youtube.com/watch?v=KKpEwfA0O1w
https://aa-academy.org/
http://www.wur.nl/nl/show/Zonder-fosfaat-geen-voedsel.htm
http://www.wur.nl/nl/show/Uit-stro-meer-vlees-en-melk.htm
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Door de inzet van een nieuw ontwikkelde muggenval met
menselijke lichaamsgeur is op het Keniaanse eiland
Rusinga in 1,5 jaar tijd de populatie van de belangrijkste
malariamug met 70% afgenomen. Na introductie van de
geurval op het eiland nam het aantal mensen met een
malaria-infectie af met 30%. De resultaten van het 4 jaar
durende onderzoek, werden in augustus 2016 gepubliceerd
in The Lancet, een vooraanstaand wetenschappelijk
tijdschrift. De publiciteit die daar op volgde in nationale en
internationale media was overweldigend. Professor Willem
Takken leidde het 4 jaar durende onderzoek met Wage-
ningse wetenschappers en onderzoekers van het Keni-
aanse ICIPE. Met de geurval, genaamd Sunaval, is een
werkzame, veilige oplossing gevonden voor de bestrijding
van de malariamug. Een prachtig resultaat waar we als
Universiteitsfonds trots op zijn.

Zika en Knokkelkoorts
De geurval biedt mogelijk ook een oplossing tegen
knokkelkoorts en Zika. De Aedes aegypti (gelekoortsmug),
is overdrager van deze virussen. Deze mug wordt aange-
trokken door dezelfde geurstof waarmee de malariamug-
gen worden gelokt. Ook Zika en Knokkelkoorts kunnen dus 
met de geurvallen worden bestreden.

Betere leefomstandigheden
Het succes van de nieuwe aanpak is de combinatie van de
geurval met klamboes, medicijnen en een grondige sociale
strategie. De geurvallen hebben elektriciteit nodig, maar op 
Rusinga, een eiland in het Victoriameer, is geen elektriciteits - 
net aanwezig. Daarom werden zonnepanelen op de daken 
van woningen geïnstalleerd. Hiermee wordt niet alleen de 
muggenval van stroom voorzien, ook geeft het de woningen 
licht en een oplaadpunt voor de mobiele telefoon.

Installatie van een muggenval op Rusinga Island

Uitgelicht:
Solarmal, doorbraak in malariabestrijding met geurval voor muggen

http://www.wur.nl/en/newsarticle/A-breakthrough-in-combating-malaria-with-odour-baited-trap-for-mosquitoes.htm
https://www.youtube.com/watch?v=3npryu_p5go
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Hoe houden we donateurs  
op de hoogte?

UFW organiseert regelmatig bijeenkomsten om donateurs 
te informeren over de doelen die zijn ondersteund en wat 
het effect van de donaties is geweest. Verder worden de 
donateurs regelmatig op de hoogte gehouden door middel 
van digitale nieuwsbrieven en informatie op de website.

In 2016 is de donateursmiddag van het Anne van den Ban 
Fonds georganiseerd op 19 november waarbij drie studen-
ten van het fonds aanwezig waren en vertelden wat het 
voor hen betekent om in Wageningen te studeren. Na het 
panel met de drie studenten was er een borrel met de 
nieuwe eerstejaars studenten.

Tim Tersmette en Simone Cremers
“We zijn nog steeds enthousiast over Wageningen, over 
het studieaanbod en de onderwerpen van onderzoek. 
Tim kende het Anne van den Ban Fonds, bedoeld voor 
studenten uit ontwikkelingslanden. Wat voor ons mede 
de doorslag gaf, is dat dankzij dit fonds buitenlandse 
studenten met de kennis die ze mee terugnemen een 
bijdrage kunnen leveren aan ontwikkelingen in hun land 
van herkomst. Daarom hebben we de gasten van het 
feest voor ons 25 jarig samenzijn gevraagd om een  
bijdrage aan dit fonds in plaats van cadeaus.”

Pieter & Françoise Oomen (ouders)  
en Agnes & Clasina Oomen (zussen)
“Wij, zijn ouders en beide zussen, willen graag dat onze 
overleden zoon en broer, Gijsbert Oomen, niet vergeten 
wordt. Daarom willen wij zijn naam graag verbinden aan 
een opleiding voor jonge mensen die een band hebben 
met zijn geboorteland Indonesië. Om deze reden hebben 
we het Gijsbert Oomen Fonds opgericht om veelbeloven-
de Indonesische studenten, die de intentie hebben om 
na hun studie naar hun geboorteland terug te keren,  
in staat te stellen om in Wageningen te studeren aan 
Wageningen University & Research.” 

Tineke van Achthoven- van Doorne 
“Zoals de Eiffeltoren hoort bij Parijs, zo hoort het Arbo-
retum bij Wageningen. Vanaf allebei heb je een mooi 
uitzicht maar het Arboretum is mij meer waard. Waar-
om? Het Arboretum herbergt veel verschillende planten 
en bomen en daar houd ik van. Helaas kan ik weinig 
van hen benoemen maar de bordjes helpen. Als student 
van 1971-1975 heb ik in het Arboretum veel van mijn 
examens voorbereid en bovendien de examens ook nog 
gehaald, met vlag en wimpel. Daarom ondersteun ik het 
Arboretum. Vanaf 2015 tot nu, geeft het Arboretum mij 
troost, na de dood van mijn man. Dat het Belmonte de 
culturele ANBI status heeft, is mooi meegenomen.“

http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsen-opnaam-1/Studiebeurzen/Steun-Indonesische-studenten-met-het-Gijsbert-Oomen-Fonds.htm
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Activiteiten UFW

Excellentie belonen

Excellentie en bijzondere prestaties verdienen het om 
beloond te worden met extra aandacht en maatschappe-
lijke erkenning. Daarom reikt University Fund Wageningen 
jaarlijks vier soorten prijzen uit.

Diesprijs
Deze prijs bestaat uit de Onderzoeksprijs, de Outstanding 
Alumnus Award en de Persprijs. Deze prijzen wisselen 
elkaar af in een driejaarlijkse cyclus en worden uitge-
reikt tijdens de Dies Natalis van de universiteit. In 2016 
werd de Outstanding Alumnus Award uitgereikt.  

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

Scriptieprijs
Deze jaarlijks terugkerende prijs is bedoeld voor WUR  
studenten 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. De prijs  
zal in 2018 weer worden uitgereikt. 

Uitgelicht:
Winnaars uit het verleden
De prijzen van UFW worden toegekend voor gedane 
prestaties. Tegelijkertijd zijn ze vaak aanleiding voor 
bewonderenswaardige vervolgprestaties. Zo ontving 
Daan Swarts, winnaar van de Research Award 2015, 
twee aanbiedingen van onderzoeksbeurzen na ontvangst 
van de prijs. Momenteel werkt hij aan een prestigieus 
onderzoeksinstituut in Zwitserland. 

De prijzen hebben niet 
alleen een groot effect op 
de persoon in kwestie maar 
kunnen ook bijdragen aan  
WUR als geheel. Zo is 
Teacher of the Year 2015, 
Roel Dijksma, nog steeds 
overweldigd door de aan-
dacht die hij kreeg.  
De Award geeft de docent 
een voorbeeldfunctie. “Je 
wordt ook veel gevraagd 
voor lezingen en werkgroe-
pen. Door het winnen van 
de award kun je meekijken 
en meedenken over excel-
lent onderwijs. Docenten 
hebben mij gevraagd mee 
te kijken met de feedback 
op vakken en mee te 
denken hoe hun onderwijs beter zou kunnen worden 
gemaakt.”  Het gaat niet alleen om het onderwijs maar 
juist ook om het delen van kennis. Met zijn prijzengeld 
zette Roel Dijksma de WURtalks op om docenten en 
wetenschappers een nieuw podium te geven om hun 
kennis te delen met zowel studenten als een breder 
publiek.

Teacher of the Year Award

Dit jaar ontving Jessica Duncan, werkzaam bij de leer-
stoelgroep Rurale Sociologie, de Teacher of the Year Award 
uit handen van de studentenjury. “Iemand die zoveel energie 
in studenten steekt en bijdraagt aan ontwikkelingen in 
zowel onderzoek als onderwijs, verdient deze award met 
volle overtuiging,” schrijft de jury in haar judicium. Jessica 
doceert met veel plezier en dat komt volgens de jury onder 
meer tot uiting in het gebruik van verschillende onderwijs-
methodes om studenten te bereiken. Een tussentijdse 
evaluatie is dan ook een vast onderdeel van haar vakken. 
De andere genomineerden voor de Teacher of the Year 
Award waren: John Beijer (Aquatische Ecologie en 
Waterkwaliteitsbeheer), Henry van den Brand (Adaptatie-
fysiologie), Marleen Buizer (Landgebruiksplanning), Frits 
Claassen (Operationele Research en Logistiek) en Gert 
Peek (Bodemgeografie en Landschap).

Jessica Duncan

Roel Dijksma

http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/University-Fund-Wageningen-1/Teacher-of-the-Year-Award.htm
http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/University-Fund-Wageningen-1/Prijzen-1/Onderzoeksprijs.htm
http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/University-Fund-Wageningen-1/Prijzen-1.htm
http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/University-Fund-Wageningen-1/Teacher-of-the-Year-Award.htm
http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/University-Fund-Wageningen-1/Scriptieprijs.htm
http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/University-Fund-Wageningen-1/Mansholt-Business-Award-for-Sustainable-Entrepreneurship-M-BASE.htm
http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/University-Fund-Wageningen-1/Teacher-of-the-Year-Award.htm
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Outstanding alumnus award

De Outstanding Alumnus Award wordt toegekend 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. In 2016 werd de Out-
standing Alumnus Award gewonnen door Niels Louwaars, 
directeur van Plantum, de branchevereniging voor bedrijven 
uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal. De jury kent 
Louwaars onder andere de prijs toe voor zijn rol als brug-
genbouwer en rolmodel voor professionals en onderzoekers 
in de zaadsector. Vooral vanwege de manier waarop  
hij stakeholders kan verbinden in deze voor Nederland 
belangrijke sector. Louwaars onderschrijft dat hij een 
hekel heeft ‘aan loopgravenoorlogen in maatschappelijke 
discussies’ en dat hij zich actief inzet om instituten bij 
elkaar te brengen. Mede daarom is hij na zijn tropenjaren 
naar Wageningen teruggekeerd met als doel de universiteit 
en instituten te verbinden op het gebied van veredelings- 

Niels Louwaars

en zaaizaadonderzoek. Ook op internationaal gebied is  
hij daarbij betrokken. Louwaars vraagt aandacht voor  
de rol van de zaadsector binnen wereldwijde duurzame 
ontwikkeling en voor meer gebalanceerd intellectueel 
eigendom van plantaardig materiaal. 

“De voordracht voor de prijs vond ik een enorme verrassing 
en een geweldige eer, vooral toen ik de lijst van onder-
steuners onder ogen kreeg. Ik heb mijn werk altijd met 
veel plezier en energie gedaan maar of dat nou ‘outstanding’ 
was? De uitreiking werd een mooi feestje. De felicitaties die 
ik kreeg representeerden Wageningen op een mooie manier: 
vanuit Nederland en de hele wereld, en vanuit publieke, 
private en maatschappelijke organisaties.” Het beeld ‘Vrij-
heid’ dat hij ontving, prijkt op het bureau in Gouda, “het 
herinnert mij aan mijn verbondenheid met de opdracht om 
het motto van WUR verder uit te dragen. En dat uitdragen 
zal ik blijven doen - nu met extra plezier en energie!”

Scriptieprijzen

Justin Tauber schreef voor zijn MSc studie Moleculaire 
Levenswetenschappen een scriptie over ‘Dopant dynamics 
in weak crystals’ bij de leerstoelgroep Physical Chemistry 
and Soft Matter onder begeleiding van dr. ir. Joris Sprakel. 
Naast winnaar in het domein Agrotechnologie en Voedings-
wetenschappen, ontving Justin eveneens de overall  
scriptieprijs 2016 van de jury voor zijn uitmuntende scriptie. 
De door Justin geschreven scriptie gebruikt een originele en 
creatieve benadering om te onderzoeken waarom high-tech 
materialen zich niet gedragen volgens de klassieke theorie 
van vaste stoffen. De verkregen uitkomsten vormen een 
cruciale stap in de ontwikkeling van nieuwe technologieën.  
Justin is momenteel promovendus bij de leerstoelgroep 
waar hij zijn scriptie schreef. De prijs is een belangrijke 
stimulans. 

“De prijs is een bevestiging dat ik mijn passie voor weten-
schap om kan zetten in interessante resultaten zowel voor 
de wetenschap als voor het algemene publiek. Het beeldje 
(De Wageningse Boom van Sjoerd Buisman) inspireert mij 
om onderzoeks problemen op eigenzinnige en creatieve 
wijze aan te pakken. Deze prijs benadrukt dat de MSc 
thesis niet alleen een afsluiting is van de studie, maar, als 
je doorzet, ook kan dienen als introductie tot de weten-
schappelijke wereld.”

De overige winnaars per domein, zijn:

Environmental Sciences: Annemerel Mol, Environmental 
Technology, scriptie: ‘Bioelectro chemical battery’

Social Sciences: Jorieke Vaanhold MSc, Economics, 
Environment and Governance, scriptie: ‘Price determination 
in the electricity imbalance market’

Life Sciences: Joëlle Janssen, Nutrition and Health, scriptie: 
‘A new immune regulatory role of isoleucine and valine: 
Shaping macrophage polarization states’.

vlnr Justin Tauber, Jorieke Vaanhold, Joëlle Janssen, Annemerel Mol

http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/University-Fund-Wageningen-1/Prijzen-1/Diesprijs/Outstanding-Alumnus-Award.htm
http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/University-Fund-Wageningen-1/Scriptieprijs.htm
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Deelname aan de finale van de IUFoST 
productontwikkelings wedstrijd – Ierland
In augustus 2016 hebben twee Indo-
nesische MSc studenten, Accestia 
Christy en Stella Alinneshia, deel-
genomen aan de “Fighting Hunger 
Food Product Development Competi-
tion”, georganiseerd door de International Union of Food 
Science and Technology (IUFoST). Begeleid door een 
PhD-student van WUR werd een koek ontworpen om de 
eiwit- en energie-ondervoeding tegen te gaan in Indonesië. 
De stimuleringsregeling maakte het voor Accestia en Stella 
mogelijk om het hele congres bij te wonen en hun eind-
presentatie voor de juryleden te houden.

Thesispresentatie op de Universiteit van  
Pennsylvania, Philadelphia – VS
Marit Noest wilde met haar thesis over 
het kustlandschap van New Jersey na 
de komst van de superstorm ‘Sandy’ 
meer bereiken dan een stuk dat in een 
la zou belanden. Om die reden besloot 
zij om met een filmmaker aan de slag te gaan en een 
videoproductie te maken. Dit resulteerde in de mogelijk-
heid om in februari 2016 haar thesis als gastdocent te 
presenteren in het vak ‘Designing with Risk’ aan de  
Universiteit van Pennsylvania.
UFW heeft het voor Marit mogelijk gemaakt om terug te 
reizen naar Pennsylvania en daar als gastdocent haar 
thesis te presenteren.

Excursie Resource Ecology – Zuid Afrika
Afgelopen zomer is een groep dier-
wetenschappers en biologen van 
WUR afgereisd naar Zuid-Afrika en 
Swaziland om meer te leren over de 
Afrikaanse natuur en wilde dieren in 
hun habitat. Eline Steinbusch, Britt Albers, Christiaan 
Vossen, Jori Noordenbos en Thomas Remmits hebben 
inzicht gekregen in hoe de politiek en cultuur van Afrika 
ook van invloed is op de opvang, rehabilitatie en stroperij 
van dieren. 
Door de stimuleringsregeling van UFW is het voor deze  
5 WUR studenten financieel mogelijk geworden om diep-
gaande en uitgebreide kennis te vergaren voor hun studie.
Bekijk hier een filmpje van de reis.

Thesis presentaties – Roemenië en Finland
Hanne Wiegel mocht begin september 
2016 op twee internationale congres-
sen haar thesis presenteren over  
initiatieven van burgers om hun huizen 
beschikbaar te stellen aan mensen in 
een asielprocedure. Doordat de focus van de twee con-
gressen verschilde, was Hanne in de gelegenheid om twee 
onderdelen van haar thesis te presenteren. “De positieve 
en steunende sfeer bij beide conferenties, de goede feed-
back en opmerkingen over mijn presentatie en het ont-
moeten van onderzoekers in hetzelfde vakgebied heeft het 
presenteren op de conferenties extra speciaal gemaakt.”
UFW heeft het voor Hanne financieel mogelijk gemaakt 
om op beide congressen te kunnen presenteren.Ierland

Philadelphia – VS

Zuid Afrika

Roemenië

Finland

Stimuleringsregeling – ondersteunen  
van internationale studenten-
activiteiten

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 universiteitsfonds subsidieert daarom activiteiten die 
inhoudelijk georiënteerd zijn maar geen onderdeel zijn 
van het curriculum van WUR. Dankzij deze stimulerings-
regeling kunnen studenten bijvoorbeeld een studiereis 
naar het buitenland maken en zo internationale ervaring 
opdoen en contacten leggen. In 2016 zijn 37 aanvragen 
toegekend voor in totaal € 29.128,83 voor presentaties  
op congressen, studiereizen, symposia en samenwerkings-
verbanden.

http://www.wur.nl/nl/artikel/Deelname-aan-de-finale-van-de-IUFoST-voedselproduct-ontwikkelingswedstrijd-Ierland.htm
http://www.wur.nl/nl/artikel/Excursie-Resource-Ecology-Zuid-Africa.htm
http://www.wur.nl/nl/artikel/Thesispresentatie-op-de-Universiteit-van-Pennsylvania-Philadelphia-VS.htm
http://www.wur.nl/nl/artikel/Thesispresentaties-Roemenie-en-Finland-.htm
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Overzicht fondsen op naam en projecten
Fonds op naam Activiteiten 2016 Missie en doelstelling

Storm - van der Chijs Fonds 1988 Geen activiteiten, wel kosten betaald die nog betrekking hadden 
op 2015.

Stimuleren van vrouwelijke wetenschappers van Wageningen University & Research 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 28 studenten uit ontwikkelingslanden. Beurzen voor getalenteerde studenten uit ontwikkelingslanden voor MSc-opleiding aan Wageningen University.

Middelhoven Fonds 1995 iGEM-project en studiereizen: J. Bakker, L. Pennemann,  
J. Sloothaak, D. Odoni, C. Sales Santos Loureiro.

Subsidies aan studenten, jonge onderzoekers en medewerkers voor stages of studiereizen o.g.v. microbiologie.

Wageningen Ambassadors 2004 5 Wereldlezingen, Africa Agribusiness Academy, Aalt Dijkhuizen 
Fonds, 2 WA bijeenkomsten.

Brug slaan tussen Wageningen University & Research en samenleving, 'Wageningen' op de kaart zetten d.m.v.  
projectondersteuning aan o.a. ondernemerschap, wereldvoedselvraagstuk, studentenwerving, corporate identity.

Nico Buisman Fonds 2004 Geen uitgaven. Verstrekken van beurzen aan studenten Milieutechnologie uit ontwikkelingslanden.

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

Fonds Kennisoverdracht Genetica 2006 Bijdrage onderzoeksproject rijst. Bijdragen aan een objectief beeld van genetische modificatie in de landbouw.

ECAF Fonds 2008 Studiereis G. Melandri. Bevorderen kennis van granen door mogelijk maken van deelname van jonge onderzoekers aan congres- en  
werkbezoeken.

Fonds Leniger Bruin Kühn 2008 Congresdeelname A. Schröder en F. van der Veer. Stimuleren van levensmiddelentechnologie. Nederlandse MSc-studenten ondersteunen bij colloquia en  
sabbaticals van gerenommeerde onderzoekers.

Hans de Jong Fonds 2009 Bijdrage verbetering extruder lsg. Diervoeding. Bijdrage leveren aan ontwikkeling en implementatie van kennis op het gebied van stortgoed.

Rob Goldbach Fonds 2009 Steun DARN workshop. Bevorderen van virologie door faciliteren van congres- en werkbezoeken voor studenten en onderzoekers. 

Fonds 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 Restant sportbeurs E. Donkers; nieuwe beurzen voor  
E. Hovenkamp en M. de Voogt.

Steun aan student-topsporters: laatste zetje om droom te kunnen realiseren.

Huub & Juliënne Spiertz Fonds 2011 Restant stipendia M. van Leeuwen en D. Bustos Korts; nieuwe 
stipendia voor M. Mohd Nadzir, A. Cusumano en D. Voorburg.

Bevorderen agrobiologie, gewaskunde en duurzame voedselproductie. Ondersteunen van buitenlandse  
studiereizen.

CWF Fonds 2012 Onderwijsbeurs aan 1 student in Vietnam. Talenten met beperkte financiële middelen kans bieden humane voeding en/of levensmiddelentechnologie te 
studeren.

M-BASE Prijs 2012 Geen uitgaven. Zichtbaar maken van bijdrage alumni en ondernemers aan duurzaam ondernemerschap met grote internationale 
invloed in relatie tot Wageningen University & Research. Prijs voor succesvolle en enthousiaste ondernemer.

L. Bos Fonds voor Ecologische Plantenvirologie 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 Arboretum en  
[bijzondere activiteiten?]

Beheer Belmonte Arboretum Wageningen als botanisch, cultuur-historisch en landschappelijk hoogwaardige tuin.

Aalt Dijkhuizen Fonds 2014 Restant stipendia W. Geurts en L. Melsen; nieuwe stipendia  
voor R. Barth en M. Corstens.

Bevorderen van relevante kennis voor de vraag hoe in de toekomst 9 miljard mensen slim en duurzaam gevoed 
kunnen worden.
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Fonds op naam Saldo 1/1 Inkomsten begroot Inkomsten gerealiseerd Uitgaven begroot Uitgaven gerealiseerd Saldo 31/12

Storm - van der Chijs Fonds 1988 € 5.097 € 6.580 € 3.109 € 3.600 € 485 € 7.721

Wellensiek Fonds 1990 € 233.172 € 1.750 € 944 € 47.000 € 47.000 € 187.116

Anne van den Ban Fonds 1992 € 38.076 € 105.000 € 178.091 € 105.000 € 175.305 € 40.862

Middelhoven Fonds 1995 € 5.596 € 1.530 € 1.523 € 2.500 € 2.250 € 4.869

Wageningen Ambassadors 2004 € 182.615 € 107.100 € 100.556 € 39.200 € 39.207 € 243.964

Nico Buisman Fonds 2004 € 2.862 € 2.525 € 2.218 € 2.500 € 0 € 5.080

DST Fellowships 2005 € 26.395 € 200 € 119 € 0 € 0 € 26.514

Fonds Kennisoverdracht Genetica 2006 € 14.194 € 0 € 0 € 0 € 14.194 € 0

ECAF Fonds 2008 € 119.400 € 1.000 € 535 € 5.000 € 803 € 119.132

Fonds Leniger Bruin Kühn 2008 € 46.881 € 375 € 209 € 1.040 € 1.028 € 46.062

Hans de Jong Fonds 2009 € 18.502 € 150 € 65 € 9.000 € 8.000 € 10.567

Rob Goldbach Fonds 2009 € 97.486 € 9.349 € 9.036 € 12.500 € 9.257 € 97.265

Fonds Biologische Plantenveredeling 2010 € 8 € 23.000 € 23.025 € 23.000 € 11.799 € 11.234

Paul Speijer Fonds 2010 € 62.579 € 30.500 € 30.354 € 20.000 € 20.000 € 72.933

Fonds Niels Smith 2010 € 6.894 € 50 € 25 € 2.500 € 2.500 € 4.419

Huub & Juliënne Spiertz Fonds 2011 € 29.610 € 2.530 € 2.413 € 1.800 € 2.263 € 29.760

CWF Fonds  2012 € 86.760 € 25.900 € 25.446 € 500 € 500 € 111.706

M-BASE Prijs 2012 € 81.224 € 0 € 366 € 0 € 0 € 81.590

L. Bos Fonds voor Ecologische Plantenvirologie 2013 € 75.754 € 500 € 285 € 25.000 € 25.000 € 51.039

Fonds Belmonte Arboretum 2014 € 5.838 € 25.000 € 33.126 € 25.000 € 33.381 € 5.583

Aalt Dijkhuizen Fonds 2014 € 10.599 € 5.075 € 5.045 € 6.000 € 6.180 € 9.464

Overzicht fondsen op naam en projecten (vervolg)
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Overzicht fondsen op naam en projecten (vervolg)
Fonds op naam Activiteiten 2016 Missie en doelstelling

PROW Fonds 2014 Investering in Prota4U webdatabase. 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 T. Hofmeester. Het domein van vectorziekten aan WUR bevorderen. 

Lucie Timmermans Fonds 2015 Steun schrijven NWO-projectvoorstel K. Suijker. Het domein van de dierkundige biologie aan WUR bevorderen en binnen dit domein de positie van jonge vrouwen 
stimuleren.

Project Kunstwerk Herman de Vries 2015 Aanschaf beeld 'Veritas Existentiae'. Aanschaf kunstwerk Herman de Vries ter plaatsing op Wageningen Campus.

Food Security Fund 2015 Bijdrage onderzoeksproject over de impact van technologie en 
productiviteit 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 Steun MSc-student N. Mylonas. Steun aan Griekse MSc-studenten aan WUR die willen bijdragen aan de ontwikkeling van de landbouw  
in Griekenland.

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

Marina van Damme Fonds 2016 Geen uitgaven. Mogelijk maken dat getalenteerde vrouwelijke alumni van een bètastudie aan WUR ondersteund kunnen  
worden bij een volgende stap in hun loopbaan.

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

Meer rijst met minder water Onderzoek naar eigenschappen van rijst die bepalend zijn voor 
droogteresistentie.

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

De zwakke plek van phytophthora Experimenteel onderzoek naar infectiemechanismen van  
Phytophtora.

Onderzoek naar alternatieve bestrijdingsmethode van Phytophthora bij aardappel.

Africa Agribusiness Academy Overdracht Africa Agribusiness Academy naar locale staff,  
training van ondenemers en uitwisseling op sectorniveau.

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

Effectieve, gifvrije malariabestrijding Onderzoek naar werking van muggenvallen voor malaria-
bestrijding afgerond, publicatie artikel in the Lancet.

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

Fosfaat Afronding onderzoek kwaliteit van mest en beschikbaarheid  
van fosfaat en relatie fosfaattoediening en -benutting.

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

Met stro meer melk en vlees Onderzoek afbraak van lignine door schimmels: selectie van  
de best werkende schimmels, analyse voedingswaarde en 
houdbaarheid.

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

Duurzame tonijnvangst Implementatie van volgsysteem voor tonijnvangst, zoeken naar 
marktpartijen die het systeem kunnen adopteren en schrijven 
van artikelen.

Ontwikkelen van marktgedreven informatiesystemen voor duurzame tonijnvangst in Indonesië en de Filippijnen.
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Fonds op naam Saldo 1/1 Inkomsten begroot Inkomsten gerealiseerd Uitgaven begroot Uitgaven gerealiseerd Saldo 31/12

PROW Fonds 2014 € 12.327 € 5.075 € 5.082 € 6.750 € 11.590 € 5.818

Fonds Vector Borne Diseases 2014 € 10.087 € 10.080 € 10.060 € 10.000 € 10.000 € 10.147

Lucie Timmermans Fonds 2015 € 29.126 € 25.250 € 25.176 € 5.000 € 5.000 € 49.302

Project Kunstwerk Herman de Vries 2015 € 8.814 € 0 € 9.220 € 0 € 18.000 € 34

Food Security Fund 2015 € 24.104 € 0 € 54 € 24.104 € 24.000 € 158

Pavlos Condellis Fund 2015 € 49.993 € 350 € 218 € 12.500 € 3.300 € 46.911

Gijsbert Oomen Fonds 2016 € 0 € 0 € 20.000 € 0 € 0 € 20.000

Marina van Damme Fonds 2016 € 0 € 0 € 10.000 € 0 € 0 € 10.000

Projecten Food For Thought

Meer rijst met minder water € 261.018 € 0 € 0 € 179.547 € 167.546 € 93.472

De zwakke plek van phytophthora € 570.882 € 0 € 0 € 353.026 € 353.024 € 217.857

Africa Agribusiness Academy € 201.625 € 410.000 € 410.001 € 465.244 € 611.625 € 0

Effectieve, gifvrije malariabestrijding € 531.981 € 1.700 € 2.036 € 533.681 € 534.017 € 0

Fosfaat € 135.011 € 0 € 0 € 92.570 € 135.011 € 0

Met stro meer melk en vlees € 386.697 € 165.285 € 165.285 € 278.192 € 278.192 € 273.790

Duurzame tonijnvangst € 10 € 245.136 € 201.492 € 245.136 € 201.491 € 10

Overzicht fondsen op naam en projecten (vervolg)
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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 reserves 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 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 door Schuurman & de Leeuw Accountants te Wageningen waarvoor een beoordelings-
verklaring is ontvangen. 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 2016 en van het resultaat over 
2016 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.

De verkorte jaarrekening geeft een beeld van 
de baten en lasten van de stichting over het 
jaar 2016, vergeleken met het voorgaande 
boekjaar 2015. Tevens is de begroting voor 
2017 opgenomen. Het financieel beheer van 
stichting University Fund Wageningen (UFW) 
bestaat uit drie delen.

1. Algemene groei en bloei
Algemene inkomsten van de stichting UFW 
bestaan uit het totaal aan algemene dona-
ties en het rendement op eigen vermogen. 
Deze inkomsten komen ten goede aan de 
groei en bloei van de universiteit, zoals het 
stimuleren van internationale studentenac-
tiviteiten en het belonen van excellentie 
door uitreiking van prijzen.

De inkomsten van de stichting UFW bestaan 
uit het totaal aan ongeoormerkte giften, 
baten uit beleggingen en rente over spaar-
tegoeden. In 2016 is een positief resultaat 
van €59.640 behaald. Eind 2016 betreft 
het bedrag aan meerjarige toezeggingen 
t/m 2021 in totaal €66.360.

2. Bijzondere en geoormerkte giften
Deze categorie betreft het beheer van de 
bijzondere en geoormerkte giften die een 
specifieke bestemming hebben en beschre-
ven zijn in een Fonds op Naam en/of 
project. In sommige gevallen wordt er een 
project aangemaakt, te weten Kunstwerk 
Herman de Vries en de MBASE award.  
In 2016 bedroeg het aantal Fondsen op 
Naam 29.

De totale inkomsten uit donaties en rente 
in 2016 bedroegen €635.316. De totale 
uitgaven waren €495.103. Het saldo van 
alle Fondsen op Naam en projecten bedraagt 
per 31 december 2016 €1.469.206. Eind 
2016 betreft het bedrag aan meerjarige toe-
zeggingen t/m 2021 in totaal €638.156.3. 
Baanbrekend onderzoek stimuleren.

Deel drie is het beheer van de baanbrekende 
onderzoeksprojecten, onderdeel van de 
grote giften campagne ‘Food for Thought, 
Thought for Food’. 
Het totaalbedrag aan inkomsten (giften en 
rente) in 2016 was €778.813. De totale 
uitgaven waren €2.280.908.  
Het saldo eind december is €585.128. Eind 
2016 betreft het bedrag aan meerjarige 
toezeggingen t/m 2021 in totaal €350.000.

Financiën Beleggingsbeleid
Het rendement op het vermogen vormt de vaste basis voor de inkomsten van het Universiteits-
fonds Wageningen. Dit vermogen wordt gevormd uit het stichtingskapitaal en de vrije reserve 
zoals die jaarlijks door het bestuur wordt goedgekeurd, en uit ongeoormerkte schenkingen, erf-
stellingen 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 worden waar mogelijk uitgesloten. UFW heeft haar 
bancaire diensten ondergebracht bij ABN AMRO.

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 het Uni-
versiteitsfonds Wageningen of door een 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 invul-
lingen 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.

http://www.universiteitsfondswageningen.nl/jaarrekening
http://www.universiteitsfondswageningen.nl/jaarrekening
http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Hoe-doneren.htm
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Verkorte jaarrekening 2016  (alle bedragen in euro’s)

Balans per 31 december 2016
Activa   Passiva
Financiële vaste activa 867.409  Reserves & fondsen
Vorderingen 153.135  Stichtingskapitaal 552.731
Liquide middelen 2.467.804  Continuiteitsreserve 674.521
    1.227.252
   Fondsen 2.054.334

   Kortlopende schulden 206.762
 3.488.348   3.488.348

Staat van baten en lasten over 2016   2015
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving  28.483   36.723
Baten uit acties van derden 1.519.043   3.065.925
Subsidies van overheden 0   0
Overige baten 2.499   5.000
Baten uit beleggingen 66.540   209.222
Som der baten  1.616.565   3.316.870

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Bijzondere doeleinden 495.103   2.443.766
Food for thought 2.280.908   1.946.341
Overige projecten 48.266   26.430
Totaal  2.824.278   4.416.537

Beheer en administratiekosten  94.529   84.448
Som der lasten  2.918.807   4.500.986

Saldo van baten en lasten  -1.302.242   -1.184.118

Toevoeging/ontrekking aan:
Bestemmingsfonds bijzondere doeleinden  140.214   -1.134.473
Bestemmingsfonds food for thought (fft)  -1.502.096   -249.561

Mutatie continuïteitsreserve  59.640   199.916

Verloop fondsen
 Bijzondere doeleinden   Food for Thought
Saldo per 1 januari  1.328.993   2.087.224
Bij: ontvangen donaties  509.794   776.777
Bij: rente  5.522   2.036
Af: gift fee ufw  -252   -99.662
Af: uitgaven/ voorschot  -494.851   -2.181.246
Bij/af: ontvangen renteloze lening  120.000
Saldo per 31 december  1.469.206    585.128

Begroting 2017

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving  14.000
Baten uit acties van derden 1.157.000
Baten uit beleggingen 28.800
Som der baten 1.199.800

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Bijzondere doeleinden 300.000
Food for Thought 525.000
GG Campagne 300.000
Overige projecten 57.000
Subtotaal 1.182.000

Beheer en administratiekosten
Kosten beheer en administratie 100.571
Subtotaal 100.571
Som der lasten 1.282.571
Saldo van baten en lasten -82.771

Toelichting op het negatieve saldo
1)  Het negatieve saldo in de begroting wordt veroorzaakt  

doordat de kosten van projectbeheer (opgenomen onder  
‘kosten beheer en administratie’) hoger zijn dan de ont-
vangsten vanuit projectbeheer, de zogenaamde projectfee 
(opgenomen onder ‘baten uit acties van derden’). Dit is 
naar verwachting: in de afgelopen jaren is meer ontvangen 
dan uitgegeven en hiervoor is geld gereserveerd. 

2)  Daarnaast is onder ‘overige projecten’ een reservering  
opgenomen van €25.000 voor een geschenk in het  
kader van 100 jaar Wageningen in 2018.
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