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teit. Elke gift (in tijd of in geld) stelt ons in staat om bij-
zondere 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 danken 
wij u bijzonder hartelijk voor uw betrokkenheid en steun.

Namens het bestuur van het Universiteitsfonds Wageningen,

Jan Karel Mak (voorzitter)

Voorwoord
Geachte donateurs en relaties,

In dit jaarverslag over 2017 van het Universiteitsfonds 
Wageningen (UFW) schetsen wij u met plezier hoe wij 
studenten in het afgelopen jaar hebben kunnen stimule-
ren in hun academische en maatschappelijke ontwikke-
ling, en hebben kunnen bijdragen aan het succes van 
Wageningen University & Research (WUR). 

Sinds 2016 kent het UFW een uitstekende samenwer-
king met de afdeling Alumnirelaties & Fondsen van de 
universiteit, het alumninetwerk KLV en de Wageningen 
Ambassadors. Alle werkzaamheden voor het fonds en 
voor deze organisaties worden uitgevoerd en gecoördi-
neerd door één werkorganisatie, onder leiding van het 
bestuur van de Stichting UFW waarin elke organisatie is 
vertegenwoordigd. Dankzij deze samenvoeging wordt 
er veel doelmatiger gewerkt, is de organisatie slag-
vaardiger 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.

Een groeiend aantal mensen 
voelt zich aangesproken door 
de thema’s van WUR – en wil 
hieraan uiting geven.  
Het aantal donateurs van het 
 Universiteitsfonds  Wageningen 
stijgt en het aantal inzame-
lingsacties van derden is ook 
toegenomen. Verder is de 
crowdfunding en de diversiteit 
aan projecten verder gegroeid. 
In 2017 is veel aandacht 
geschonken aan het komende 
jubileum van  Wageningen 
 University & Research. Jan Karel Mak

Voor alumni is een passend jubileumprogramma ontwik-
keld, en specifieke projecten daarbinnen zijn voorbereid, 
zoals een nieuw ‘Wageningen Borlaug Youth Institute’ voor 
scholieren, een bijdrage aan het ‘UniversiTrees-programma’ 
en de aanbieding, op 9 november 2018, van een prachtig 
jubileumgeschenk aan de WUR op de campus. 

Met de naamsbekendheid van UFW bij ‘onze’ WUR-studen-
ten neemt hun betrokkenheid ook geleidelijk toe. Zo was 
het Anne van den Ban Fonds dit jaar bestempeld tot het 
goede doel dat tijdens de Algemene Introductie Dagen 
aandacht krijgt. Hierdoor en door langs andere wegen 
aandacht te vragen voor het fonds worden studenten zich 
bewust van het belang van filantropie en van UFW voor de 
WUR.

Het jaar 2017 was ook het jaar waarin datzelfde Anne van 
den Ban Fonds jubileerde; in zijn 25-jarig bestaan heeft 
het fonds 276 buitenlandse studenten kunnen ondersteu-
nen bij hun studie in Wageningen. De oprichter van één 
van de andere fondsen op naam, Pavlos Condellis, is in 
2017 helaas komen te overlijden. Het Pavlos Condellis 
Fund zal door zijn echtgenote te zijner nagedachtenis 
worden voortgezet; het zal jonge Grieken blijven onder-
steunen die aan de WUR willen studeren. 

Tot zover een kleine greep uit de activiteiten en projecten 
van afgelopen jaar. Dit verslag biedt u meer informatie 
over de uitgevoerde activiteiten, de stand van zaken rond 
onderzoeksprojecten en 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 2017 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 bijdra-
gen aan activiteiten die studenten en onderzoekers van 
Wageningen University & Research ondersteunen en die 
bijdragen aan de maatschappelijke rol van onze universi-
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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 van WUR

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

Janna van Hoek

Mark Rietveld Tom van der Schaaf Delia de Vreeze

Fanny Castel

Cis Doorman Esther Dorland Daniëlle GrashuisAnnemarie Elbers

Simone Ritzer Denise Spiekerman

Arianne van Ballegooij Caroline Bijkerk Silvia Blok Saskia de Boer
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Fundamenteel onderzoek naar droogtetolerantie bij rijst ‘Rijst 

telen met minder water’. Onderdeel van de Food for Thought 

campagne.

Missie en doelstellingen 

University Fund 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, 
medewerkers 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.

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 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 speerpun-
ten 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, waarbij er naar verwachting een verlen-
ging van twee jaar volgt in 2018.

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 onderwerpen onder de aandacht bij alumni, 
donateurs en overige partners en faciliteert 
verbindingen tussen alumni, bijvoorbeeld door het 
organiseren van alumnibijeenkomsten in binnen- en 
buitenland.

c)  Steun en support: 
Het bieden van steun – in tijd en geld – aan activi-
teiten 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 28 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.
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2015

2288 2589 2257

2016 2017

Totaal aantal donateurs

604 668 753

Totaal aantal vaste donateurs

2015 2016 2017

UFW in 2017

UFW kijkt terug op een vruchtbaar jaar waarin is geoogst, 
maar eveneens is gezaaid. Het jaar 2017 heeft voor UFW 
deels in het teken gestaan van het 100-jarig bestaan van 
WUR in 2018. Dit jubileum raakt op tal van manieren aan 
de doelstellingen van UFW, namelijk het blijvend verbin-
den van alumni, studenten, medewerkers en donateurs 
aan WUR. Zo is er een aansprekende campagne ontwik-
keld waarmee online via crowdfunding donaties zijn 
geworven voor vijf bijzondere projecten. Daarnaast is voor 
het tweede jaar op rij het Business Skills programma uit-
gevoerd met alumni voor studentenbesturen aan WUR.  
De 100x100 campagne verwees naar de ‘100 mogelijk- 
heden om bij te dragen aan 100 jaar WUR’. Met de slogan 
‘Share your story, support a project’ werden naast giften 
ook bijzondere verhalen verzameld.
Het jaar 2017 was ook het jaar waarin het Anne van den 
Ban Fonds jubileerde, het fonds bestond 25 jaar. Sinds de 
oprichting in 1992 heeft het fonds 276 studenten kunnen 
ondersteunen. Helaas is er ook minder goed nieuws te 
melden, de oprichter van één van de fondsen op naam, 
Pavlos Condellis, is overleden. Het fonds zal worden voort-
gezet door zijn weduwe Ariane Condellis.

In totaal maakten 2257 afgestudeerden, (oud-) medewer-
kers en andere betrokkenen een verschil voor de studen-
ten en onderzoekers van WUR door bij te dragen aan UFW 
en de andere fondsen. Wat er is gedaan met deze dona-
ties kunt u in hoofdstuk 4 lezen.
Voor de specifieke verbinding met alumnirelaties en leden 
zijn ook belangrijke stappen gezet. Op 23 juni 2018 vindt 
de World Wide Wageningen Alumni Day plaats. Zowel in 
Wageningen als wereldwijd. Op het online alumni engage-
ment platform WUR Connect zijn inmiddels 7500 leden 
actief en zijn per land groepen gemaakt waardoor de 
 verbinding tussen alumni onderling nog eens extra wordt 
gestimuleerd. Betrokken internationale alumni hebben in 
2017 nieuwe alumninetwerken opgezet. Naast China, 
 Ethiopië, Indonesië, Kenia, Singapore, krijgen alumni in 
België naar verwachting in 2018 eveneens een officieel 
chapter.

Jaarplan 2018 

In 2018 staan drie doelstellingen centraal: 1) integraal bij-
dragen aan het jubileumprogramma 100 jaar WUR met de 
werkorganisatie UFW, 2) een hoger rendement van (inter-
nationale) fondsenwerving en3) een herijking van de stra-
tegie 2020 van KLV.
De werkorganisatie UFW is op meerdere terreinen actief 
betrokken bij diverse programmaonderdelen van het jubi-
leum. Zo vindt er een wereldwijde reünie voor alumni, 
zowel in Wageningen als naar verwachting op 50 locaties 
in de wereld plaats op 23 juni 2018.
Deze activiteiten van het jubileumprogramma zijn vooral 
bedoeld om alle relaties, studenten, medewerkers, alumni 
en donateurs blijvend te verbinden aan WUR.
De fondsenwerving richt zicht daarbij op ondersteuning 
van activiteiten gedurende het jubileumjaar. Daarnaast 
kijken we creatief en kritisch hoe o.a. regionale alumni- 
bijeenkomsten en de Wereldlezingen, verbonden kunnen 
worden met het jubileumprogramma. Dit om de werk- 
organisatie haar beschikbare capaciteit zo goed mogelijk 
in te zetten en te benutten.
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 in België. De herijking van KLV krijgt 
in 2018 vorm door het uitwerken van meerdere scenario’s 
voor de lange termijn toekomst van KLV.

Business Skills programma najaar 2017.

https://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsen-opnaam/Talentontwikkeling-tijdens-de-studie/Business-Skills-Programme/Business-Skills-Programme-2017.htm
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Uitgelicht: Share your story, support a project, 
de 100x100 campagne voor het jubileum van WUR

De jaarlijkse campagne van het universiteitsfonds stond in het 
teken van het jubileumjaar in 2018. Onder het motto Share 
your story, support a project vroegen we alle alumni om een 
bijdrage voor vijf inspirerende jubileumprojecten. Voor de 
campagne was een aparte website ingericht waar alumni, 
medewerkers, studenten en anderen hun herinneringen 
konden delen en de projecten konden steunen. 
Er is in 2017 €44.755,57 euro aan giften binnengekomen via 
deze campagne. Deels via het platform, deels via het kerst- 

Een project voor een blijvend aandenken aan WUR in de vorm 
van een herinneringsbos van 100 bomen.

2. Wageningen Borlaug Youth Institute
Een scholierenproject om jongeren enthousiast te maken voor 
het domein Food & Agriculture. Deze toekomstige weten-
schappers en leiders wordt gevraagd naar creatieve en weten-
schappelijk onderbouwde oplossingen voor het wereldvoedsel-
vraagstuk. De bedenkers van de beste ideeën mogen naar het 
Global Youth & World Food Prize-event in oktober 2018 in Des 
Moines, VS. Een project om de toekomstige generatie onder- 
zoekers te motiveren voor het Agrofood domein!

3. GNSK
Voor het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK) 
op Wageningen Campus in 2018 ontbreekt een tenue voor alle 
Wageningse deelnemers. De bijdrage komt dan ook ten goede 
aan nieuwe tenues. Een project waardoor onze WUR sporters 
volgend voorjaar als One Wageningen aan de start staan.

4. Jubileumboek
In 1993 verscheen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van onze alma mater een prachtig naslagwerk over het ont-
staan en de ontwikkeling van WUR. Voor het eeuwfeest wordt 
deze geschiedschrijving gecompleteerd met een boek over de 
laatste 25 jaar. Een project om geschiedenis mee te schrijven.

5. Verwelkom alumni
Op 23 juni 2018 vindt de World Wide Wageningen Alumni Day 
plaats in Wageningen en in vele andere landen, een dag waar-
op het 100-jarig bestaan van WUR met alle alumni gevierd 
wordt. Door de grote afstand en hoge kosten kunnen helaas 
niet alle alumni in het buitenland de reis naar een bijeenkomst 
betalen. Een project waardoor alumni wereldwijd met elkaar 
verbonden worden.

100x100 campagne

geschenk van de medewerkers van WUR. 
De projecten waar het fonds steun voor vroeg, waren: 

1. UniversiTrees
100 bomen voor 100 jaar WUR. Door sponsoring kan een bos 
van UniversiTrees aangelegd worden. Ze zullen een blijvende 
én groeiende herinnering zijn aan 100 jaar WUR. De eerste 
boom wordt in Wageningen geplant, de andere 99 bomen 
verrijzen deels in Wageningen, deels in andere landen.  

http://www.100x100.wur.nl/
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H.4  Welke doelen zijn 
in 2017 ondersteund

Resultaten fondsenwerving

Het aantal mensen dat zich aangesproken voelt door de 
thema’s van Wageningen University & Research en hier 
uiting aan wil geven is dit jaar gelijk gebleven. Het aantal 
acties van derden en de inkomsten hieruit zijn wel 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.

In de campagne 100x100 vroegen we onder het motto 
‘Share your story, support a project’ om een bijdrage aan 
vijf verschillende jubileumprojecten in het kader van 100 
jaar WUR. Bijna 600 mensen brachten meer dan €40.000 
bij elkaar. Daarnaast konden alumni en anderen een her-
innering of verjaarswens voor de universiteit delen op 
een speciale website. WUR-alumni en studenten hebben 
70 herinneringsverhalen opgetekend; een aantal langere 
zijn gedeeld via de website van wur/100years. 

Het crowdfunding platform kende een rustig jaar met drie 
projecten. Het studententeam voor de iGEM-competitie 
was het meest succesvol. Zij ontvingen via crowdfunding 
98% van hun financiële doelstelling waarmee hun mobiele 
detectieapparaat voor tropische ziektes gefinancierd kon 
worden. Ook in de finale van de competitie in Boston, VS 
presteerden ze goed. Ze behaalden verschillende deel- 
prijzen. Zie voor uitgebreidere informatie ‘uitgelicht’ op 
pagina 19.

Anne van den Ban Fonds
Het Anne van den Ban Fonds ontving in 2017 een bedrag 
van €161.000 aan particuliere giften. Dit fonds van UFW 
stelt veelbelovende studenten uit ontwikkelingslanden in 
staat om een opleiding aan WUR te volgen door het uitge-
ven 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 bij-
dragen aan de ontwikkeling in zijn of haar land van her-
komst middels de kennis en ervaring die deze student 
weer mee terugneemt.
In 2017 werd stil gestaan bij het 25-jarig bestaan van 
het fonds. Zo is de eerste student van het fonds, 
dr. Rose Mongi, geïnterviewd. Zij schreef de jaarlijkse brief 
aan de donateurs met daarin haar verhaal en de oproep 
om het fonds te (blijven) steunen. Het jubileum werd 
gevierd met een bijeenkomst voor donateurs en oud 
bestuursleden. 

Fonds Belmonte Arboretum
Het Fonds Belmonte Arboretum mag zich verheugen op 
een groeiend aantal donateurs. Met dit fonds ondersteunt 
UFW de voormalige wetenschappelijke collectietuin in 
Wageningen. In 2017 is het aantal donateurs met een 
machtiging of meerjarige schenking aan dit fonds opnieuw 
gestegen.
Het fonds ontving in 2017 totaal ruim 900 giften.  
Een speciale actie onder de omwonenden van de tuin in 
samenwerking met de vrijwilligers, leverde veel nieuwe 
donateurs op. Voorbeelden van gezamenlijke giften zijn: 
de giften van de 50ste jaars reünisten van startjaar 1967 
en een inzameling ter gelegenheid van het afscheid in juli 
2017 van Tijs Breukink, lid van de raad van bestuur van 
WUR.

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. Dankzij het 
 Solarmal onderzoek naar een nieuw ontwikkelde muggen-

In memoriam 
Pavlos Condellis, de Griekse oprichter van het Pavlos 
Condellis Fund, één van de fondsen op naam van UFW, is 
in oktober 2017 op 86-jarige leeftijd overleden. Zijn 
werkzame leven heeft hij geheel gewijd aan landbouw in 
de breedste zin des woords. Na zijn 
pensionering bleef hij tot het laatst toe 
betrokken bij het stimuleren van  
nieuwe ontwikkelingen in de land-
bouwsector in Griekenland.
Met de oprichting van het Pavlos  
Condellis Fund wilde Pavlos onderwijs-
beurzen verstrekken aan excellente 
Griekse studenten om een opleiding 
aan WUR te volgen, bij voorkeur aan 
MSc-studenten Agricultural and  
Bioresource Engineering in de ver-
wachting dat zij na hun afstuderen 
bijdragen aan de ontwikkeling van de 
landbouwsector in Griekenland.
Pavlos hoopte zo zijn persoonlijke missie voor zijn land 
te volbrengen: Griekenland, met zijn enorme potentieel 
voor kwaliteitsboeren, zou een prominentere plaats in de 
wereld verdienen door innovatie in de landbouwsector.  
Het fonds zal door zijn echtgenote voortgezet worden in 
zijn nagedachtenis en zal jonge Grieken blijven onder-
steunen om te kunnen studeren aan WUR. 

val 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. Betere benutting is mogelijk door middel van 
gewasselectie, het aanpassen van de bemestingsstrategie 
en het verbeteren van biologische activiteit in de bodem. 

799 920 767

Aan welke goede doelen hebben de donateurs hun gift gegeven?

Anne van den Ban 
Fonds 

Fonds Belmonte 
Arboretum 

University Fund 
Wageningen 

Pavlos Condellis

http://www.100x100.wur.nl/
https://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/100years.htm
https://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsen-opnaam/Studiebeurzen/Pavlos-Fonds.htm
https://www.wur.nl/nl/Donateurs.htm
https://wur.nl/upload_mm/d/d/4/2032db6b-46c7-49cb-9be2-4f684b79176b_WW2017_02_NL_UFW.pdf


10

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 WUR. Studeren 
in Wageningen is voor Nederlandse jongeren misschien 
vanzelfsprekend maar veel studenten uit ontwikkelings- 
landen hebben hier simpelweg de financiële middelen niet 
voor. Het Anne van den Ban Fonds is er voor deze studen-
ten. Sinds de oprichting van het fonds in 1992 heeft het  
in totaal 276 studenten kunnen helpen met een beurs.  
In 2017 hebben de vele donaties ertoe geleid dat 29 
 studenten met een beurs konden worden gesteund.  
Van 21 van hen werd de steun voortgezet en 8 nieuwe 
studenten werd een beurs toegekend. Om de donateurs te 
bedanken werd in het najaar een donateursdag gehouden 
met  speciale aandacht voor het 25 jarig bestaan. 
Hieronder een aantal voorbeelden waarop betrokkenen 
hebben bijgedragen aan dit UFW-fonds.

Het fonds was in 2017 het goede doel van de AID. 
 Vrijwillige giften bij de inschrijving, de verkoop van 
polaroid foto’s, cakejes en de donaties van statiegeld- 
bekers brachten bijna €2.700 bij elkaar voor het fonds. 
Maar net zo belangrijk was de bewustwording bij de 
 studenten van de goede doelen die aan de universiteit  
zijn verbonden. 
Ook brachten inzamelingen bij jubilea, verjaardagen en 
pensionering circa €10.000 bijeen. 

Eveneens bijzondere donaties waren o.a. inkomsten van 
de verkoop van een kalender door Stichting Durf (CERES), 
een inzameling bij de inauguratie van prof. dr. ir. Gerlinde 
de Deyn en een bijdrage van de 25ste jaars reünisten ter 
waarde van €1.300. Verder is het bestuur 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 studen-
ten uit Azië die zich specialiseren op het snijvlak van 
gezonde voeding en duurzame ontwikkeling.

UFW is blij te kunnen melden dat in 2017 elf 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 voedsel- 
productie, plattelandsontwikkeling, voedselvoorziening en 
milieu.

Het duurde maar vijf minuten’, vertelt Rose Mongi uit 
Tanzania over het gesprek waarin Anne van den Ban 
aanbood om haar bachelorstudie te betalen. Ze vroeg om 
zijn advies over het verder ontwikkelen van haar vaar-
digheden en uit het niets zei hij: wil je studeren? Ik kan 
je steunen. En zo gebeurde het dat Mongi in 1991 ging 
studeren aan de University of Missouri in Columbia (VS). 
Zonder de financiële steun van Anne van den Ban was dit 
voor haar niet mogelijk geweest. Inmiddels is Mongi 
hoofdonderzoeker van het Tanzaniaanse nationale tarwe-  
en gerstprogramma en promoveerde vorig jaar in Zuid-
Afrika in de plantenveredeling. Mongi was gedreven en 
deed haar studie niet in 4 maar in 2,5 jaar. Daar ging ze 
als masterstudent aan de Universiteit van Idaho aan de 
slag. Later kreeg ze elders een promotieplek aangebo-
den, maar ze besloot terug te gaan naar Tanzania om 
haar eigen mensen te helpen in hun werk. Inmiddels ziet 
ze de impact van haar werk. Ze heeft vier tarwe- en drie 
bonenvariëteiten op haar naam staan en ze coördineert 
dat veredelaars, landbouwkundigen en voorlichtingskun-
digen samen met boeren werken aan landbouwontwikke-
ling. ‘Ik geef mijn kennis door zoals Anne van den Ban 
dat altijd deed’, zegt ze. ‘Geen gift heeft zoveel effect als 
een bijdrage aan iemands opleiding. Iemand kan daar-
door op eigen benen komen te staan.’

Uitgelicht: Rose Mongi kreeg de beurs persoonlijk van de 
oprichter van het fonds

Dr. Rose Mongi, plant breeder bij het Agricultural Research Institute-Uyole.

https://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsen-opnaam/Studiebeurzen/Anne-van-den-Ban-Fonds/jaargift/Show/Het-verhaal-van-Rose-Mongi.htm
https://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsen-opnaam/Studiebeurzen/Anne-van-den-Ban-Fonds.htm
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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 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 Arboretum in Wageningen in al zijn 
schoonheid te kunnen behouden, zijn particuliere donaties 
van groot belang. 

2017 was het eerste volledige jaar waarin de stichting het 
Koetshuis kon exploiteren. De inkomsten uit de verhuur 
zijn, naast de donaties, een belangrijke bron van inkom-
sten en dragen zo bij aan het onderhoud van de tuin. De 
donateursdag wordt om het jaar gehouden; de volgende 
donateursdag zal in 2018 plaatsvinden.

Vele bezoekers genieten van het Belmonte Arboretum in bloei.

Als er rond 2030 mensen naar Mars gaan, moeten zij 
hun eigen eten op Mars verbouwen om in leven te 
blijven. Groenten kweken in marsgrond is al mogelijk 
gebleken. In dit project wordt onderzocht of wormen 
kunnen leven op kunstmatige Mars- en maanbodem 
(die door NASA geleverd is) en of ze hun werk goed 
kunnen doen. 

Wormen breken namelijk organisch materiaal (dode 
plantenresten en poep) af zodat er belangrijke voe-
dingsstoffen voor planten vrijkomen. Door wormen 
komt er lucht bij de wortels van de planten. Ook de 
wateropname en het vochtvasthoudend vermogen van 
de bodem worden verbeterd door het werk van de 
wormen.

Wormen zijn een essentiële volgende stap om een 
 volledig gesloten duurzaam ecosysteem te bouwen.  
Als wormen overleven en zich kunnen vermeerderen, 
wordt vervolgens ook onderzocht of dat geldt voor 
 bacteriën en hommels. De opbrengst van de groenten 
in marsgrond is tot nu toe lager dan op aardse pot-
grond. Als de wormen goed werken, is de opbrengst 
hoger en dan komt de Marsnederzetting weer een 
stapje dichterbij. 

Deze kennis is ook voor de landbouw op aarde van 
belang zodat woestijngebieden weer vruchtbaar en 
groen gemaakt kunnen worden. In de experimenten 
voor Mars en maan wordt namelijk gebruik gemaakt 
van zand uit een aardse vulkaan en woestijn.

Uitgelicht:
Project crowdfunding Wormen op Mars

Dr. ir. Wieger Wamelink, ecoloog en exobioloog bij Wageningen 

Environmental Research.

https://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsen-opnaam/Cultureel-en-academisch-erfgoed/Fonds-Belmonte-Arboretum.htm
https://crowdfunding.wur.nl/project/earthworms-for-mars
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Crowdfunding platform

UFW beheert het crowdfunding platform voor projecten 
van WUR. Crowdfunding is een alternatieve wijze om pro-
jecten 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 maatschap-
pij. Inmiddels hebben negen projecten financiering verkre-
gen vanuit het UFW platform voor crowdfunding waarvan 
vier projecten in 2017, te weten: 

• Wormen op Mars, dr. ir. Wieger Wamelink

•  iGEM 2017, een testkit voor het detecteren van  
tropische ziektes, iGEM-groep 2017

•  Must leave, een indrukwekkend kunstwerk voor 
 Wageningen Campus, prof. dr. Marten Scheffer

•  Keep PROTA4U in the air!, PROW Fonds, dr. ir. Jan 
 Siemonsma

Miljoenen mensen lopen het risico op een tropische 
ziekte, zoals de Afrikaanse Slaapziekte en Zikakoorts. 
Voor veel tropische ziekten zijn er geneesmiddelen 
maar een goede diagnose vraagt dure materialen en 
goed opgeleid personeel. Ook zijn bestaande testen 
vaak niet specifiek genoeg, of mobiele teams kunnen 
de mensen in nood niet bereiken. Daarom is er een 
nieuwe, snelle en betrouwbare test nodig die de patiën-
ten ter plekke kan diagnosticeren om direct met een 
eventuele behandeling te kunnen starten.

Een tienkoppig studententeam van WUR heeft voor de 
internationale wedstrijd iGEM in Boston waarbij honder-
den studententeams een maatschappelijk probleem 
proberen op te lossen met synthetische biologie, een 
diagnostische test ontworpen die tropische ziekten kan 
detecteren. De test van het WUR-team bestaat uit een 
levend bacterieel systeem dat ziektemerkers in het 
bloed detecteert en dat een zichtbaar signaal uitzendt 
als deze ziekte aanwezig is. Dit vormt een snelle en 
gevoelige test, die geen dure materialen vergt en ook 
gemakkelijk meegenomen kan worden in het veld.

Uitgelicht project crowdfunding: Studententeam ontwikkelt 
testkit voor het detecteren van tropische ziektes

Presentatie van de test die diverse prijzen in de wacht gesleept heeft.

https://crowdfunding.wur.nl/project/igem2017
https://crowdfunding.wur.nl/
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Food for Thought campagne

Food for Thought, Thought for Food is de campagne van 
het Universiteitsfonds Wageningen gericht op het werven 
van giften voor baanbrekend onderzoek dat een bijdrage 
levert aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem. 
Deze fondsenwervingscampagne startte in 2010. In 2017 
zijn de meeste projecten uit de Food for Thought campagne 
afgerond en met een slotbijeenkomst met alle onderzoe-
kers, gevers en andere betrokkenen in januari 2018 geëva-
lueerd en afgerond. Hieronder worden de de zes projecten 
kort toegelicht. 

Voortgang onderzoeksprojecten

In de aanval tegen aardappelziekte  
Wereldwijd is de aardappel één van de belangrijkste voed-
selgewassen. Aardappeloogsten worden echter voortdurend 
bedreigd door een agressieve ziekteverwekker: Phytopht-
hora infestans, in de volksmond ook wel ‘de aardappel-
ziekte’ genoemd. Chemische bestrijdingsmiddelen tegen de 
ziekte zijn duur en belastend voor het milieu. Bovendien 
wordt de ziekteverwekker resistent tegen deze middelen, 
waardoor bestrijding niet meer effectief is. “De huidige 
bestrijdingsmiddelensector focust in hun onderzoek niet op 
de oorzaak maar op snelle oplossingen. In dit project heb ik 
kunnen kijken naar de oorzaak: hoe het echt zit en waar 
het vandaan komt.” aldus prof. dr. ir. Francine Govers.  
Met dit fundamentele onderzoek is inzicht verkregen in het 
mechanisme waarmee Phytophthora interacteert met de 
plant en is een aanzet gegeven voor een alternatieve 
 strategie in de bestrijding. Het project is bijna afgerond.  
Er wordt nog gewerkt aan een aantal publicaties die volgen 
uit het onderzoek.

In 2010 startte Food for Thought. De eerste grote- 
giftencampagne van een Nederlandse universiteit voor 
baanbrekend onderzoek. De ambitie van Food for 
Thought was om projecten mogelijk te maken die 
helpen om de groeiende wereldbevolking op een 
gezonde en efficiënte manier te voeden, zonder het 
klimaat, de natuur of het milieu geweld aan te doen. 
Door nieuwe samenwerkingsverbanden met filantropi-
sche partners aan te gaan konden onderzoeksprojecten 
mogelijk worden gemaakt waarbinnen de ruimte bestaat 
voor de creativiteit en vrijheid die noodzakelijk is om  
tot potentieel baanbrekende oplossingen te komen. 
Deze belangrijke projecten kunnen over het algemeen 
niet via reguliere financieringskanalen worden gefinan-
cierd omdat ze moeilijk ‘in hokjes’ te plaatsen zijn.

In totaal zijn er elf projecten gestart die zich in meer 
dan tien verschillende landen afspeelden. Deze projec-
ten zijn mogelijk gemaakt door 18 filantropisch 
 partners. Eind 2017 is in het kader van de afsluiting van 
de Food for Thought gesproken met een groot aantal 
betrokkenen bij de campagne waaronder onderzoekers, 
filantropische partners en externe lokale partners.  
Uit deze gesprekken is gebleken dat Food for Thought 
voor alle betrokkenen een unieke ervaring is geweest. 
Door de verschillende onderzoeksprojecten zijn zaken in 
beweging gebracht, fundamenten gelegd voor vervolg-
projecten en waardevolle inzichten verkregen.

Afronding

De missie van de Food for Thought grote-giften campagne.

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 schim-
mels. 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 voedingswaarde 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 Dier-
wetenschappen. Het onderzoek loopt nog tot medio 2018 en 
de eerste stappen zijn gezet voor vervolgonderzoek.

‘Food for thought in cijfers’

11 projecten

18 filantropische partners

28 onderzoekers

10 internationale projectpartners

>10 landen

66 publicaties

60 MSc opgeleid

18 PhD opgeleid
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Improving Fisheries Information and Traceability 
For Tuna (IFITT)
Het project ‘Duurzame tonijn’ is afgerond in 2017 en heeft 
een waardevolle basis gelegd voor tal van opvolgingsmo-
gelijkheden. Prof. dr. Simon Bush en zijn team hebben in 
Indonesië aangetoond dat het traceren van duurzame, 
kleinschalig gevangen tonijn in de keten mogelijk is: 
“Naast grootschalige visserijbedrijven zijn er in Indonesië 
vele kleinschalige vissers en verwerkers. Er was geen zicht 
op wat deze groep ving: hoeveel tonijn, hoe groot of 
welke soort. Terwijl dat cruciaal is om de visstand duur-
zaam op peil te kunnen houden. Uiteindelijk hebben we 
sluitende informatiesystemen kunnen opzetten, op basis 
van bijvoorbeeld sensoren op boten en scanners bij 
 verwerkers. We hebben een heel technologieplatform 
gebouwd om vis langs de kust te kunnen volgen. Zo is er 
‘traceble fish’ ontstaan die bijvoorbeeld aan Australië 
wordt verkocht en onder een Fair Trade keurmerk aan 
 restaurants in de VS.”

Het onderzoek heeft belangrijke nieuwe kennis opgeleverd 
en daarmee een agenderende rol gehad en zaken in 
beweging gebracht. Een sterk punt van het project was de 
combinatie van wetenschap en implementatie met een 
lokale partner in Indonesië.

Africa Agribusiness Academy (AAA)
De Africa Agribusiness Academy (AAA) is een Afrikaans 
MKB ondernemersnetwerk in de agri-foodsector dat kleine 
en middelgrote ondernemers bij elkaar brengt om onderne-
mersvaardigheden te verbeteren, kennis uit te wisselen en 
samenwerking te bevorderen. 
“We feel the need to grow together. Our SME members are 
willing to share and willing to learn. They work with small 
holder farmers and improve their income as well” aldus de 
Oegandese directeur Farid Karama.
Het doel van AAA is om het platteland in brede zin te sti-
muleren, te komen tot meer productie en daarmee stappen 
te zetten richting voedselzekerheid. Het netwerk bestaat uit 
11 business clubs in Kenia, Tanzania, Oeganda, Rwanda en 
Malawi met 250 betalende leden, waardoor uiteindelijk 1 

miljoen Afrikaanse boeren participeren. In 2017 is gewerkt 
aan verdere versteviging van de ledenbasis van de organi-
satie, aan lokale samenwerkingsverbanden en fondsenwer-
ving, en aan het aangaan van internationale partnerschap-
pen om de organisatie toekomstbestendig te maken. Het 
project is inmiddels afgerond en de toekomst van AAA is 
verzekerd voor de komende drie jaar.

Zonder fosfaat geen voedsel
Fosfaat is een essentieel bestanddeel voor levende organis-
men. Het speelt een centrale rol in de ontwikkeling van duur-
zame voedselsystemen maar het is maar beperkt beschikbaar 
op de wereld. In de toekomst dreigt er schaarste aan fosfaat-
meststoffen (ruwfosfaat), bovendien gaat er nu al te veel 
fosfaat uit ons voedselsysteem verloren. Optimale benutting 
van het beschikbare fosfaat is dus een belangrijke voor-
waarde voor duurzame landbouwproductie. Dit project dat in 
2017 werd afgerond, heeft laten zien dat slimme combinaties 
van bodemleven, mestkwaliteit en grassoorten de benutting 
van bodemfosfaat en mestfosfaat verbeteren. Deze bevindin-
gen zijn opgepakt door andere partijen en worden in de prak-
tijk verder getoetst waarmee het onderzoek op verschillende 
manieren een vervolg krijgt. Prof. dr. ir. Oenema: “Dankzij 
onze gever hebben wij dit belangrijke eerste onderzoek 
kunnen doen. Daardoor kunnen wij nu verder met vervolgon-
derzoek waarvoor financiering via NWO wél mogelijk is.” 

Rijst telen met minder water
Dit onderzoeksproject richtte zich op de factoren die bepa-
lend zijn voor de droogteresistentie van rijst. Met de huidige 
rijstteeltmethode wordt 2000 tot 5000 liter water gebruikt 
voor de productie van 1 kg rijst. En dit terwijl zoet water 
steeds schaarser wordt. Voor andere min of meer vergelijk-
bare gewassen zoals tarwe ligt de hoeveelheid benodigd 
water veel lager. De vraag is of ook rijst met minder water 
toe zou kunnen. Vier wetenschappelijke instituten en vijf 
PhD-studenten uit onder meer India, China en de Filippijnen 
hebben aan dit onderzoek gewerkt waarmee waardevolle 
kennisuitwisseling kon plaatsvinden en de basis is gelegd 
voor internationale lange termijn samenwerking op dit 
gebied. Dr. Gerard van der Linden: “Het is bijzonder om 
mensen uit verschillende landen op te leiden en tot een 
gezamenlijk resultaat te komen. Over de grenzen van cultu-
ren heen, wereldwijd. Verschillen vallen weg. Het enthousi-
asme is eenduidig.” Dit project bevindt zich in de laatste 
fase. De PhD’s werken aan verschillende publicaties en zijn 
bezig met de afronding van hun proefschriften. Het onder-
zoek heeft belangrijke kennis opgeleverd voor het ontwerpen 
van droogtetolerante rijst. Daarnaast start IRRI (Internatio-
naal Rijst onderzoeksinstituut) met een veredelingspro-
gramma voor droogteresistente rijst op basis van de uitkom-
sten van dit onderzoek. 

Projectteam op veldbezoek.

Afrikaanse boeren krijgen uitleg van een lokale ondernemer.

https://www.youtube.com/watch?v=KKpEwfA0O1w
https://aa-academy.org/
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In de landbouw, tuinbouw en voedselketen gaat veel orga-
nisch materiaal verloren. Veel van dit materiaal, zoals stro, 
bevat lignine, een stof die zorgt voor de stevigheid van de 
plant. Lignine zorgt er tevens voor dat de waardevolle kool-
hydraten (cellulose en hemicellulose) door herkauwers 
zoals koeien en geiten, slecht wordt afgebroken. Al deze 
organische afvalstromen afkomstig van planten kunnen in 
principe worden omgevormd tot waardevol veevoer als de 
lignine kan worden afgebroken. Schimmels zijn de enige 
organismen in de wereld die lignine kunnen afbreken.  
Door de schimmels komen de koolhydraten beschikbaar 
voor afbraak door andere micro-organismen in de pens van 
koeien en geiten. De behandelde biomassa verandert 
hiermee in waardevol veevoer. Zo zou jaarlijks alleen al 
2.000 miljoen ton stro dat wordt geproduceerd als bijpro-
duct van humane voeding, geschikt kunnen worden 
gemaakt als veevoer en kan er substantieel meer ruimte 
voor de productie van voedsel voor mensen worden gecre-
eerd. Op dit moment wordt namelijk 70% van het land- 
bouwareaal wereldwijd gebruikt om veevoer te produceren.

Verdubbelde voederwaarde
Dankzij dit onderzoeksproject zijn twee schimmelsoorten 
geselecteerd die het best in staat zijn om lignine af te 
breken terwijl ze nauwelijks waardevolle koolhydraten 
afbreken. 
Prof. dr. ir. Wouter Hendriks: “In ons project hebben we 
een systeem ontwikkeld dat nu als pilot kan dienen.  
Wij hebben onzekerheden uitgebannen, zoals: wat is de 
beste manier om de schimmels aan stro toe te voegen? 
Hoe maak je het in grotere hoeveelheden? Willen de dieren 
het überhaupt wel eten? Wat dat laatste betreft: ze blijken 
het te prefereren boven ‘gewoon’ stro. De voedingswaarde 
van het bewerkte product blijkt niet alleen dubbel zo hoog 
als onbewerkt stro, maar ook nog eens tien procent hoger 
dan gras. Bovendien is het goed houdbaar en prima op te Voedingsproef met behandeld stro.

Uitgelicht:
Met stro meer melk en vlees

slaan. Dit onderzoek is een ultiem voorbeeld van onze 
interdisciplinaire kracht: een WUR-plantenwetenschapper 
en -dierwetenschapper vormen de basis van het project.” 
Het project wordt eind 2018 afgerond. 

Vervolgonderzoek
Prof. Hendriks: “Met de goede resultaten die we hebben 
geboekt, gaan we nu verder. Dat begint met vervolgonder-
zoek naar de praktische toepasbaarheid: de technologie 
implementeren op een boerderij. Daarbij richten we ons in 

eerste instantie op Indonesië en Thailand. Daarnaast 
willen we via fundamenteel onderzoek komen tot een 
‘superschimmel’ met de best mogelijke eigenschappen 
voor de toepassing op stro. Het is fantastisch dat bijna  
al onze financiers hebben aangegeven ook in deze nieuwe 
fase deel te willen blijven uitmaken van ons project.  
Ze zijn heel enthousiast en betrokken op basis van de 
mooie resultaten van het eerste onderzoek en willen 
samen met ons ontdekken hoe de reis verder gaat.” 

https://www.wur.nl/nl/artikel/Schimmels-maken-stro-tot-goed-verteerbaar-veevoer.htm
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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. 
Voor donateurs van het Anne van den Ban Fonds is op 24 
november de jaarlijkse donateursdag gehouden die in het 
teken stond van het 25-jarig bestaan van het fonds. Prof. 
dr. ir. Cees Leeuwis vertelde deze middag over de ontwik-
kelingen in de Voorlichtingskunde vanaf de tijd van Anne 
van den Ban. De huidige studenten van het fonds zongen 
een speciaal geschreven lied en een alumnus van het 
fonds vertelde via Skype over zijn werk en loopbaan.
De donateursdag voor het Fonds Belmonte Arboretum 
wordt om het jaar gehouden. De volgende donateurs-
dag zal in 2018 plaatsvinden.

Gonja Hikspoors - Fonds Belmonte Arboretum
Gonja (alumna huishoud- en consumentenwetenschappen) vind het Arboretum Belmonte 
een unieke plek vanwege de grote variatie aan bomen en planten en de weidse uitzichten. 
“Hier voel ik de dichtregel van Hendrik Marsman (“Denkend aan Holland zie ik brede rivieren 
traag door oneindig laagland gaan”) tot leven komen. Met of zonder hond, ik ben altijd wel-
kom. Ook waardeer ik het dat het park het decor vormt voor vele activiteiten. Vanzelfspre-
kend vergt het onderhoud van de tuin veel werk en geld. Daar draag ik graag mijn steentje 
aan bij, zodat het Arboretum nog vele generaties kan blijven groeien en bloeien.”

Gert van Santen – Anne van den Ban Fonds
“Ik heb bijna dertig jaar in ontwikkelingslanden gewerkt en dan is het niet meer dan logisch 
dat je mensen de gelegenheid biedt om te kunnen studeren.” Van Santen (alumnus ontwik-
kelingseconomie) begon het fonds te ondersteunen toen hij met zijn vrouw in Washington 
woonde en bij de Wereldbank werkte. “Daar ontmoette ik mensen die net als ik vroeger in 
de tropen hadden gewerkt, vrijwel allemaal Wageningers, en aan het Anne van den Ban 
Fonds gaven. Zeker studenten die al in Wageningen zijn en door financiële problemen zonder 
diploma naar huis dreigen te moeten gaan, verdienen steun. Daarnaast houdt Wageningen 
via de Anne van den Ban Fonds-studenten contact met mensen in ontwikkelingslanden, en 
dat vind ik ook belangrijk.” 

Ad Loos, CEO De Heus - filantropisch partner project: Zonder fosfaat geen voedsel
“De familie De Heus heeft vijf jaar geleden in het kader van het honderdjarig bestaan van  
De Heus een gebaar willen maken, ook specifiek naar Wageningen University & Research.  
Die universiteit houdt zich immers bezig met onderwerpen die ons als bedrijf ook raken.  
Wij hebben heel veel mensen in dienst met een Wageningse achtergrond, ook dat heeft wellicht 
een rol gespeeld. Veel Nederlanders beseffen het niet, maar WUR is wereldberoemd als universi-
teit en dat draagt nadrukkelijk bij aan het internationale imago van onze land- en tuinbouw.  
En aan dat van ons. De waarde van WUR reikt voor ons verder dan die van leverancier van 
hoogopgeleide mensen. Zoals niemand in de wereld ter discussie zal stellen dat Johan Cruyff een 
groot voetballer was, zal ook niemand in de wereld onze positie als Nederland landbouwland ter discussie stellen. Een postzegel op 
de wereldkaart is de grootste op het gebied van producten uit de agri business. Daar speelt WUR een centrale rol in. De boodschap 
bij onze gift was: je mag het naar eigen inzicht besteden, maar het liefst aan iets wat ons als branche verder brengt. Uiteindelijk 
heeft WUR gekozen voor onderzoek naar het beschikbaar maken van fosfaat vanuit de bodem, en daar waren wij blij mee.  
Het is een onderwerp dat onze business in veevoeder niet direct raakt, maar wij hebben er wel belang bij dat fosfaat uiteindelijk 
een circulaire grondstof wordt. Daar past zo’n onderzoek perfect in: hoe gaat het nu in de bodem, wat kan het gewas daarmee, 
hoe komt het fosfaat in het dier en hoe kunnen we het terugbrengen in de cyclus? Wij proberen het fosfaatgehalte in mengvoer 
verder te verlagen, zonder dat het negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid van het dier of het productievermogen ervan.  
Dat is een kwestie van zoeken naar het optimum. Het onderzoek van Oene Oenema en zijn team heeft geholpen om dat te vinden, 
door beschikbare fosfaten in de bodem beter te benutten.”

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 het 
Universiteitsfonds 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 moge-
lijk, 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.

https://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Fondsen-opnaam.htm
https://www.wur.nl/nl/Donateurs/Hoe-doneren.htm
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Excellentie belonen

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

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

Onderzoeksprijs
Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker van WUR, 
jonger dan 40 jaar, die een uitstekend en origineel wetenschappe-
lijk artikel heeft gepubliceerd in het kalenderjaar voorafgaand aan 
de uitreiking. 

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

Persprijs 
Deze prijs wordt eens per drie jaar uitgereikt aan de beste 
 populair-wetenschappelijke publicatie die de wetenschappelijke 
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 voorbeeld is voor studen-
ten 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 zal in 2018 weer worden uitgereikt.

Dr. Jessica Duncan krijgt het beeldje ‘De Leermeester’ overhandigd door een studentjurylid.

H.5  Activiteiten UFW Teacher of the Year Award

De Teacher of the Year Award van UFW is op 6 april in 2017 
uitgereikt aan dr. Jessica Duncan die als universitair docent 
werkzaam is bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie. De stu-
dentenjury besloot unaniem dat zij de prijs verdiende 
vanwege haar betrokkenheid bij studenten, de duidelijke 
link die ze weet te leggen tussen onderzoek en onderwijs en 
haar innovatie van onderwijsmethoden. “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 heeft plezier in het doceren, iets dat volgens de jury 
tot uiting komt in de moeite die ze steekt in het gebruik van 
verschillende onderwijsmethodes om studenten te bereiken 
en de evaluatiemomenten die ze geïntroduceerd heeft. Ze is 

actief betrokken bij haar studenten en zorgt ervoor dat ze 
hen ondersteunt in het overwinnen van de obstakels die ze 
tegenkomen onderweg naar een toekomst in onderzoek. 
Een trip naar een conferentie in Rome, een dag in het veld 
of fungeren als coauteur voor een artikel zijn geen uitzonde-
ringen. Jessica heeft het prijzengeld dat ze ontving voor 
haar uitverkiezing tot beste docent van het jaar gebruikt 
voor ‘Diversity Chronicles’, storytelling workshops. 
Ze wil daarmee verhalen voor het voetlicht brengen van 
studenten die het vertrouwen of de vaardigheden missen 
om dat te doen, de nieuwe generatie wetenschappers leren 
hoe ze goede verhalenvertellers worden en een dialoog 
beginnen over diversiteit op de campus. ‘Als docenten 
kunnen we die verhalen gebruiken om onze vakken meer 
inclusief te maken, zodat iedere stem wordt gehoord.’

https://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Prijzen-1.htm
https://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Prijzen-1/Teacher-of-the-Year-Award.htm
https://www.youtube.com/watch?v=2w9DsbeEtoo
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Onderzoeksprijs 

De Onderzoeksprijs ging in 2017 naar voedingsweten-
schapper Martin N. Mwangi PhD MSc. Mwangi haalde in 
2009 zijn master Nutrition & Health aan WUR en promo-
veerde in 2014. Hij kreeg de prijs voor zijn opzienbarende 
wetenschappelijke publicatie over het effect van verrijking 
van maaltijden met ijzer voor zwangere Keniaanse 
vrouwen, wat leidt tot een hoger geboortegewicht van het 
kind en zo tot een betere start van het jonge leven.  
Hij voerde zijn baanbrekende onderzoek uit bij de Leer-
stoelgroep Celbiologie en Immunologie van WUR. Over het 
winnen van deze prijs voor zijn onderzoek schrijft hij:  
“De Onderzoeksprijs heeft geleid tot veel meer erkenning 
in mijn onderzoeksgebied. Maar niet alleen dat: recentelijk 
ben ik naar aanleiding van deze prijs gevraagd als hoofd 
van de afdeling onderzoek voeding en infectieziekten van 
het TRUE (Teaching and Research Unit of Excellence) pro-
gramma van College of Medicine aan de Universiteit van 
Malawi. Hier zal ik voor een periode van tweeëneenhalf 
jaar aan de slag gaan”. 

Martin wordt gefeliciteerd door juryvoorzitter prof. dr. ir. Imke de Boer

Scriptieprijs

Tijdens de 99e Dies Natalis op 9 maart 2017 ontvingen 
vier studenten van WUR die hun MSc-scriptie met een 9 of 
hoger hebben afgerond in het collegejaar 2016-2017, de 
Scriptieprijs. 

vlnr: Justin Tauber (overall winner), Jorieke Vaanhold, Joëlle Janssen en 

Annemerel Mol 

Justin Tauber mocht zich naast winnaar in het domein 
Agrotechnologie en Voeding ook overall winnaar noemen. 
De scriptie “Dopant dynamics in weak crystals” werd door 
de jury geroemd om de originele en creatieve aanpak en 
slim gebruik van computersimulaties en algoritmen. 
De inzichten in zijn scriptie zijn een cruciale stap in het 
ontwerpen van nieuwe technologieën en zijn gepubliceerd 
in het goed aangeschreven tijdschrift: Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States of 
America. Justin zegt over zijn prijs: “De prijs is een beves-
tiging dat ik mijn passie voor wetenschap 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 onderzoeksproble-
men 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 wetenschappelijke wereld.”

De overige winnaars per domein, zijn:
•  Environmental Sciences: Annemerel Mol, Environmental 

Technology, scriptie: Bioelectro chemical battery
•  Social Sciences: Jorieke Vaanhold, 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.

Uitgelicht: Hidde Boersma, 
winnaar Persprijs 2017
Wetenschapsjournalist Hidde Boersma heeft de UFW 
Persprijs gewonnen voor zijn drieluik van de documen-
taire Well Fed, die hij samen met regisseur Karsten de 
Vreugd en cameraman Philip Fountain heeft gemaakt.  
In Bangladesh gingen zij op zoek naar antwoorden op 
kwesties over genetisch gemodificeerd voedsel. 

Jury
Hidde Boersma en zijn team 
verdienen de Persprijs voor 
hun uitzonderlijk goede pro-
ductie en de diversiteit van 
uitwerking van het onder-
werp aldus de jury. De jury 
waardeert met name het 
gebruik van verschillende 
media en de belichting van 
het thema uit verschillende 
invalshoeken met behoud 
van een constante, hoge kwaliteit. De productie blinkt uit 
in toegankelijkheid, en sluit aan bij de huidige maat-
schappelijke discussie.

Uitreiking
Tijdens de opening van het Academisch Jaar van WUR in 
september 2017 ontving hij het beeldje ‘De Wageningse 
Boom’, een judicium en een bedrag van €2.500 uit handen 
van de voorzitter van UFW.

Hidde Boersma
Boersma (1980) is freelance wetenschapsjournalist.  
Als gepromoveerd moleculair bioloog richt hij zich met 
name op biotechnologie, landbouw, ecomodernisme en 
bio-ethiek. Hij schrijft voor onder andere de Volkskrant, 
De Correspondent, Quest en VICE. Daarnaast maakt hij 
onderdeel uit van het journalisten collectief Bureau 
Wibaut. Hij debuteerde in 2017 met het boek 
Ecomodernisme dat met collega-auteurs tot stand kwam.

Uitreiking van de Persprijs aan 
Hidde Boersma door de voor- 
zitter van UFW.

https://www.wur.nl/nl/Donateurs/Doelen/Prijzen-1/Scriptieprijs.htm
http://wellfed.nl/
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Wageningse-Persprijs-voor-wetenschapsjournalist-Hidde-Boersma-en-collegas.htm
https://youtu.be/BpPfaV9x_bM
https://www.youtube.com/watch?v=kUGNhLIb3Og
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Studententeam van WUR wint verschillende 
prijzen op de iGEM Boston – VS

Het iGEM Wageningen 
team heeft in 2017 
hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van 
Mantis, de modulaire 
antigen-gebaseerde 
test voor infectie-
ziekten. “Afgelopen 
november hebben 

we ons project gepresenteerd in Boston gedurende de 
Giant Jamboree, een conferentie waaraan meer dan 300 
andere iGEM-teams deelnamen. Jullie hebben ons project 
dit jaar financieel gesteund waarvoor we dankbaar zijn.  
Wij zouden niet zo ver gekomen zijn zonder jullie hulp!  
We zijn trots te kunnen meedelen dat, met jullie steun, we 
de Best Wiki Award, de Safety and Security Commendation 
en de iGEMers Prize gewonnen hebben. Daarnaast zijn we 
ook nog genomineerd voor de Best  Integrated Human 
Practices, Best Composite Part, Best Presentation,  
Best Hardware en Best Applied Design.  
Al onze bevindingen en prestaties kunnen jullie bekijken  
in onze wiki.
Dankzij de bijdrage van UFW is het voor ons mogelijk 
geworden om samen te werken aan een ‘once in a lifetime’ 
project en daarmee (inter)nationale contacten op te doen 
in vele onderzoeksvelden van de biotechnologie. 
Deze ervaring zal zeker bijdragen aan onze 
toekomstige carrières”.

Thesispresentatie wint de tweede prijs bij de 
‘Netherlands Annual Ecology Meeting’ (NAEM) 
Lunteren - Nederland
Masterstudenten Esther Bügel en Bob Hendrikx schreven 
hun thesis over aan elkaar gerelateerde ecologische onder-
werpen. De masterstudenten zijn samen de uitdaging aan-
gegaan om hun resultaten te combineren in één posterpre-
sentatie. 

Met de financiële 
ondersteuning van 
UFW hebben zij hun 
onderzoeksresulta-
ten kunnen presen-
teren tijdens de 
jaarlijkse bijeen-
komst van de 
 ecologiesector, de 

NAEM. Tijdens het evenement zijn beide  masterstudenten 
ook aanwezig geweest bij presentaties van internationale 
gastsprekers op het gebied van het beleid omtrent ecolo-
gie. Aan het einde van het tweedaagse evenement was de 
prijsuitreiking en tegen de verwachting van de WUR- 
studenten in, wonnen zij de tweede prijs voor de beste 
presentatie van de NAEM.

WUR-studenten winnen Honorary Award - IFT 
2017 Las Vegas - VS

UFW heeft het voor 
Saffiera Karleen en 
Max Wijkamp moge-
lijk gemaakt om deel 
te nemen aan de IFT 
2017 conferentie 
(Institute of Food 
Technology) in Las 
Vegas. IFT organi-

seert jaarlijks een conferentie waarbij voedsel het centrale 
thema is. Saffiera en Max ontwikkelden het product 
PeRoti, een roti instantmix, die is ontwikkeld om onder-
voeding in India tegen te gaan waarbij gebruik gemaakt 
wordt van restproducten uit de pinda-industrie. Met hun 
idee mochten ze als één van de zes finalisten deelnemen 
aan deze internationale conferentie. De deelname aan het 
IFT-evenement was voor Max en Saffiera een geweldige 
ervaring en ze hebben nieuwe inspiratie opgedaan op het 
gebied van internationale voedseloplossingen voor ontwik-
kelingslanden. 

Stimuleringsregeling – 
ondersteunen van internationale 
studentenactiviteiten

UFW stimuleert contacten tussen studenten. Deze contac-
ten ontstaan door deelname aan internationale activiteiten 
in Nederland en daarbuiten, door onderlinge samenwer-
king tussen studenten, en door onderlinge contacten 
tussen Nederlandse en buitenlandse studenten. Het uni-
versiteitsfonds subsidieert daarom activiteiten die inhou-
delijk georiënteerd zijn maar geen onderdeel zijn van het 
curriculum van WUR. 
Dankzij deze stimuleringsregeling kunnen studenten bij-
voorbeeld een studiereis naar het buitenland maken en zo 
internationale ervaring opdoen en contacten leggen.  
In 2017 zijn 28 aanvragen toegekend voor in totaal 
€25.386 voor presentaties op congressen, studiereizen, 
symposia en samenwerkingsverbanden.

Bulgarije, China, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, India, Italië, 

Nederland, Oostenrijk, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, 

VS (Boston, Las Vegas), Zuid-Afrika, Zwitserland

Activiteiten die door UFW 
gesubsidieerd zijn

http://2017.igem.org/Team:Wageningen_UR
https://www.wur.nl/nl/artikel/Studententeam-van-WUR-wint-verschillende-prijzen-op-de-iGEM-in-Boston-.htm
https://www.wur.nl/nl/artikel/Thesispresentatie-wint-de-tweede-prijs-bij-de-Netherlands-Annual-Ecology-Meeting-NAEM.htm
https://www.wur.nl/nl/artikel/WUR-studenten-winnen-Honorary-Award-IFT-2017-Las-Vegas.htm
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H.6 Overzicht fondsen op naam en projecten
Fonds op naam Activiteiten 2017 Missie en doelstelling

Storm - van der Chijs Fonds 1988 In 2017 zijn er 2 beurzen verleend en er was 1 bijeenkomst. Stimuleren van vrouwelijke wetenschappers van Wageningen University & Research 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 29 studenten uit ontwikkelingslanden. Beurzen voor getalenteerde studenten uit ontwikkelingslanden voor MSc-opleiding aan Wageningen University.

Middelhoven Fonds 1995 Steun aan iGEM-project en Phd studiereis. 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, Branding WUR, Executive Education, GreenfieldCities, 
Leadership Skills programma, 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.

ECAF Fonds 2008 Geen uitgaven. Bevorderen kennis van granen door mogelijk maken van deelname van jonge onderzoekers aan congres- en  
werkbezoeken.

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

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

Rob Goldbach Fonds 2009 Ondersteuning jubileum seminar Virologie en afossing lening. 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. Het fonds is gestopt in 2017.

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. Hovenkamp en M. de Voogt.; nieuwe 
beurzen voor D. van Oostrom en H. Jager. 

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

Huub & Juliënne Spiertz Fonds 2011 nieuw stipendium voor F. E. Lutz. 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 Geen uitgaven. 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.
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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 € 7.721 € 1.575 € 57 € 6.250 € 3.582 € 4.196

Wellensiek Fonds 1990 € 187.116 € 500 € 205 € 47.000 € 47.000 € 140.321

Anne van den Ban Fonds 1992 € 40.862 € 112.700 € 271.727 € 112.700 € 161.689 € 150.900

Middelhoven Fonds 1995 € 4.869 € 1.510 € 1.506 € 2.500 € 1.700 € 4.675

Wageningen Ambassadors 2004 € 243.964 € 102.600 € 99.904 € 189.200 € 101.382 € 242.486

Nico Buisman Fonds 2004 € 5.080 € 2.865 € 2.858 € 2.500 € 100 € 7.838

DST Fellowships 2005 € 26.514 € 30.100 € 30.052 € 12.500 € 0 € 56.566

ECAF Fonds 2008 € 119.132 € 400 € 149 € 5.000 € 0 € 119.281

Fonds Leniger Bruin Kühn 2008 € 46.062 € 75 € 257 € 800 € 389 € 45.930

Hans de Jong Fonds 2009 € 10.567 € 0 € 13 € 10.567 € 0 € 10.580

Rob Goldbach Fonds 2009 € 97.265 € 8.949 € 8.717 € 12.500 € 14.201 € 91.780

Fonds Biologische Plantenveredeling 2010 € 11.234 € 23.000 € 23.000 € 29.500 € 34.234 € 0

Paul Speijer Fonds 2010 € 72.933 € 300 € 129 € 20.000 € 20.000 € 53.062

Fonds Niels Smith 2010 € 4.419 € 10 € 493 € 3.000 € 3.000 € 1.912

Huub & Juliënne Spiertz Fonds 2011 € 29.760 € 75 € 36 € 1.200 € 1.200 € 28.596

CWF Fonds 2012 € 111.706 € 23.250 € 25.651 € 3.200 € 6.860 € 130.497

M-BASE Prijs 2012 € 81.590 € 0 € 102 € 0 € 0 € 81.692

L. Bos Fonds voor Ecologische Plantenvirologie 2013 € 51.039 € 100 € 64 € 25.000 € 0 € 51.103

Fonds Belmonte Arboretum 2014 € 5.583 € 20.600 € 32.287 € 15 € 30.857 € 7.012

Aalt Dijkhuizen Fonds 2014 € 9.464 € 5.030 € 5.015 € 0 € 56 € 14.423

Overzicht fondsen op naam en projecten (vervolg)
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Overzicht fondsen op naam en projecten (vervolg)
Fonds op naam Activiteiten 2017 Missie en doelstelling

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 Zika GOH. 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.

Project Kunstwerk Herman de Vries 2015 Geen uitgaven. Aanschaf kunstwerk Herman de Vries ter plaatsing op Wageningen Campus.

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 Steun MSc-student N. Mylonas en E Lakita. 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?’

Rijst telen 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.

In de aanval tegen aardappelziekte 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.

Onderzoek naar alternatieve bestrijdingsmethode van Phytophthora bij aardappel.

Africa Agribusiness Academy (AAA) Afronding van het AAA project in december 2017. Focus lag op 
versterken van de ledenbasis van de organisatie en werven van 
nieuwe fondsen, lokaal en internationaal, voor continuering AAA. 
Voor de periode 2018-2020 is voldoende financiering gevonden 
om door te gaan. 

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

Eetbaar stro zorgt voor meer melk en vlees Er zijn twee schimmelsoorten geselecteerd 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 voedingswaarden van stro door afbraak van lignine door schimmels.

Improving Fisheries Information and Traceability For 
Tuna (IFITT)

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 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 € 5.818 € 5.020 € 1.508 € 6.250 € 0 € 7.326

Fonds Vector Borne Diseases 2014 € 10.147 € 10.030 € 10.016 € 10.000 € 4.435 € 15.728

Lucie Timmermans Fonds 2015 € 49.302 € 25.100 € 25.077 € 5.000 € 0 € 74.379

Project Kunstwerk Herman de Vries 2015 € 34 € 0 € 0 € 0 € 34 € 0

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

Pavlos Condellis Fund 2015 € 46.911 € 50.100 € 50.882 € 13.200 € 15.206 € 82.587

Gijsbert Oomen Fonds 2016 € 20.000 € 20.050 € 20.038 € 12.500 € 0 € 40.038

Marina van Damme Fonds 2016 € 10.000 € 10.025 € 10.019 € 0 € 0 € 20.019

Projecten Food For Thought

Rijst telen met minder water € 93.472 € 0 € 0 € 100.000 € 0 € 93.472

In de aanval tegen aardappelziekte € 217.857 € 0 € 0 € 157.611 € 87.622 € 130.235

Africa Agribusiness Academy (AAA) € 0 € 360.000 € 360.000 € 344.270 € 360.000 € 0

Eetbaar stro zorgt voor meer melk en vlees € 273.790 € 51.526 € 50.526 € 164.407 € 91.071 € 233.245

Improving Fisheries Information and Traceability For 
Tuna (IFITT)

€ 10 € 56.344 € 56.344 € 56.000 € 31.235 € 25.119

Overzicht fondsen op naam en projecten (vervolg)
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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 beoordelingsver-
klaring 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 ver-
mogen van Stichting University Fund Wageningen (UFW) 
per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslag-
geving, 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 2017, vergeleken met 
het voorgaande boekjaar 2016. Tevens is de begroting 
voor 2018 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 donaties en het rendement op 
eigen vermogen. Deze inkomsten komen ten goede 
aan de groei en bloei van de universiteit, zoals het 
 stimuleren van internationale studentenactiviteiten en 
het belonen van excellentie door uitreiking van prijzen. 
De inkomsten van de stichting UFW bestaan uit het 
totaal aan ongeoormerkte giften, baten uit beleggingen 
en rente over spaartegoeden. In 2017 is een negatief 
resultaat van €31.094 behaald. Eind 2017 betreft het 
bedrag aan meerjarige toezeggingen t/m 2022 in 
totaal €65.725.

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, te weten 100 jaar WUR en de 
Klokkentoren. In 2017 bedroeg het aantal fondsen op 
naam 33. De totale inkomsten uit donaties en rente in 
2017 bedroegen €1.473.414. De totale uitgaven waren 
€505.036. Het saldo van alle fondsen op naam en pro-
jecten bedraagt per 31 december 2017 €2.437.585. 
Eind 2017 betreft het bedrag aan meerjarige toezeg-
gingen t/m 2022 in totaal €633.976.

3. Baanbrekend onderzoek stimuleren 
Deel drie is het beheer van de baanbrekende onder-
zoeksprojecten, onderdeel van de grote-giften cam-
pagne ‘Food for Thought, Thought for Food’. Het totaal-
bedrag aan inkomsten (giften en rente) in 2017 was  
€466.870. De totale uitgaven waren €569.926. Het 
saldo eind december is €482.071. Eind 2017 betreft 
het bedrag aan meerjarige toezeggingen t/m 2022 in 
totaal €0.

H.7 Financiën Beleggingsbeleid

Het rendement op het vermogen vormt de vaste basis 
voor de inkomsten van het Universiteitsfonds Wageningen. 
Dit vermogen wordt gevormd uit het stichtingskapitaal en 
de vrije reserve zoals die jaarlijks door het bestuur wordt 
goedgekeurd, en uit ongeoormerkte schenkingen, erfstel-
lingen 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 na-
druk op risicobeheersing en het verkrijgen van een daarbij 
passend rendement. Beleggingen in organisaties die zich 
bezighouden met wapenhandel, illegale houtkap en kin-
derarbeid worden waar mogelijk uitgesloten. UFW heeft 
haar bancaire diensten ondergebracht bij ABN AMRO.

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 nomina-
le waarde. De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen 
beurswaarde. Vorderingen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorzie-
ning voor oninbaarheid. Binnen het eigen vermogen wordt 
onderscheid gemaakt in reserves en fondsen. De bestem-
mingsfondsen 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.

http://www.universiteitsfondswageningen.nl/jaarrekening
http://www.wur.nl/nl/Donateurs/Meer-informatie/Over-University-Fund-Wageningen.htm
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Verkorte jaarrekening 2017  (alle bedragen in euro’s)

Balans per 31 december 2017
Activa   Passiva
Financiële vaste activa 927.270  Reserves & fondsen
Vorderingen 21.793  Stichtingskapitaal 552.731
Liquide middelen 3.208.308  Continuiteitsreserve 643.426
    1.196.157
   Fondsen 2.919.657

   Kortlopende schulden 41.557
 4.157.371   4.157.371

Staat van baten en lasten over 2017   2016
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving  21.084   28.483
Baten uit acties van derden 1.974.431   1.519.043
Overige baten 0   2.499
Baten uit beleggingen 41.707   66.540
Som der baten  2.037.222   1.616.565

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Bijzondere doeleinden  505.036  495.103
Food for Thought  569.926  2.280.908
Overige projecten  35.919  48.266
Totaal  1.110.880   2.824.278

Beheer en administratiekosten  92.114   94.529
Som der lasten  1.202.994   2.918.807

Saldo van baten en lasten  834.228   -1.302.242

Toevoeging/ontrekking aan:
Bestemmingsfonds bijzondere doeleinden  968.378   140.214
Bestemmingsfonds Food for Thought (fft)  -103.056   -1.502.096

Mutatie continuïteitsreserve  -31.094   59.640

Verloop fondsen
 Bijzondere doeleinden   Food for Thought
Saldo per 1 januari  1.469.206   585.128
Bij: ontvangen donaties  1.471.805   466.870
Bij: rente  1.609   0
Af: gift fee UFW  0   -24.297
Af: uitgaven/ voorschot  -505.036   -545.629
Bij/af: ontvangen renteloze lening  0
Saldo per 31 december  2.437.584    482.072

Begroting 2018

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving  14.000
Baten uit acties van derden 692.000
Baten uit beleggingen 21.400
Som der baten 727.400

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Centennial en Klokkentoren 40.000
Food for Thought 650.000
Overige projecten 59.500
Subtotaal 749.500

Beheer en administratiekosten
Kosten beheer en administratie 96.071
Subtotaal 96.071
Som der lasten 845.571
Saldo van baten en lasten -118.171

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

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

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