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Een alumnus aan het woord

Tijdens mijn studententijd in Rotterdam, toen nog de 
studie economie aan de Nederlandse Economische 
Hogeschool (NEH), las ik af en toe iets over het Trust-
fonds, met foto’s van een groep imponerende en keuri-
ge oudere heren in jacquet in het Rotterdamse (haven)
establishment, die dit fonds in 1913 hadden opgericht. 
Eerlijk gezegd, heb ik daar toen weinig aandacht aan 
besteed. Later, na mijn afstuderen en mijn promotie 
(ook in Rotterdam) ben ik lid geworden van het Trust-
fonds en heb ik jarenlang de zeer bescheiden contri-
butie betaald. Meer dan die bijdrage werd ook niet ge-
vraagd door het Trustfonds. Dat is onlangs veranderd!
Het Trustfonds heeft ruim 100 jaar lang een nuttig en 
solide maar niet erg dynamisch bestaan geleid.
Ik hoop en verwacht dat de nieuwe aanpak van split-
sing in een vereniging van leden en een stichting meer 
mogelijkheden biedt voor ondersteunende activiteiten 
ten behoeve van EUR. Aan de financiële kant is het 
plan om een groot endowment fonds op te richten am-
bitieus, nieuw voor Nederland en van potentieel gro-
te betekenis. Ik vind de twee nieuwe elementen van 
groot belang.
Ten eerste de omvang. Terwijl het ‘oude’ Trustfonds 
altijd een respectabele maar toch (te) beperkte omvang 
heeft gehad, is de nieuwe opzet ambitieus maar naar 
mijn mening juist: de huidige Erasmus Universiteit 
met al haar kwaliteiten, faculteiten en instituten, im-
mense omvang en plannen op de gebieden van zowel 
onderwijs als onderzoek, verdient een veel omvangrij-
ker ondersteunend fonds.

Het past ook bij het dynamische karakter, de ambi-
ties en de grootte van de stad Rotterdam. Het tweede 
nieuwe element betreft het karakter. Er komt een en-
dowment fonds dat tot doel heeft met behulp van gif-
ten een groot bedrag bijeen te brengen zonder al die 
gelden jaarlijks weer direct uit te geven maar ernaar 

streeft primair de latere opbrengsten van de beleggin-
gen van dat fonds aan te wenden voor universitaire 
doeleinden en daarmee het kapitaal van het fonds zelf 
in stand te houden.
Die opzet is nieuw voor een universiteit in Nederland 
maar wordt reeds decennia actief en voor imponeren-
de bedragen gehanteerd in de Verenigde Staten. Ik heb 
in mijn leven tweemaal lang in Amerika gewerkt en 
gewoond, in totaal 15 jaar, en heb toen kennis gemaakt 
met het succesvol functioneren van zulke endowment 
funds, vooral bij universiteiten maar ook bij grote zie-
kenhuizen, zelfstandige researchinstellingen en think 
tanks. Voor veel donors van Amerikaanse universitaire
endowment funds is een belangrijk motief: iets ‘terug 
doen’ voor de universiteit waar zij (lang) geleden zijn 
afgestudeerd en waar dikwijls de basis is gelegd voor 
hun carrière. Die ervaring heeft ook mij geïnspireerd 
en gestimuleerd om het Rotterdamse initiatief nauw 
te volgen.

Naar ik begrijp is het de bedoeling van het nieuwe Rot-
terdamse Trustfonds een hybride aanpak te hanteren 
door een combinatie van een nieuw endowment fonds 
(dat in zijn opbouwfase nog weinig uitgeeft maar ge-
leidelijk een toenemend kapitaal bijeenbrengt) en de 
voortzetting van het traditionele Nederlandse univer-
siteitsfonds dat ieder jaar bijdragen van zijn leden 
ontvangt en in principe ongeveer diezelfde bedragen 
weer uitgeeft aan lopende goede doelen ten behoeve 
van speciale activiteiten van de universiteit zelf of van 
studenten (zoals beurzen) of van studentenorganisa-
ties. Die combinatie lijkt mij zinvol.

Mijn conclusie is dat het recente initiatief van het 
nieuwe en ambitieuze bestuur van het Erasmus Trust-
fonds tot de oprichting van een vernieuwd en groter 
Trustfonds met een endowment karakter veel steun en 
succes verdient. Dat maakt het nodig dat velen financi-
ele (liefst omvangrijke!) bijdragen verstrekken. Bij die 
velen denk ik vanzelfsprekend aan alumni van de EUR 
en haar voorgangers zoals de NEH en de Medische 
Faculteit, maar ook aan anderen die de universiteit of 
de stad Rotterdam een warm hart toedragen en willen 
ondersteunen.
Ik heb zelf met groot enthousiasme besloten bij de eer-
ste donorgroep te behoren van financiële ondersteu-
ners van dit nieuwe EUR endowment fonds.

Dr. H.O.C.R. (Onno) Ruding,
EUR/NEH 1957

Dr. H.O.C.R. (Onno) Ruding
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Beste alumni, betrokkenen en belangstellenden,

In 1913 is de Nederlandsche Handels-Hoogeschool 
in Rotterdam opgericht door een groep voortvarende 
en vermaarde ondernemers, de heren A. Ruys, C.A.P. 
van Stolk en mr. W.C. Mees. De Handels-Hooge-
school groeide uit tot de huidige Erasmus Universiteit 
Rotterdam. De rechtsopvolger van het initiatief van de 
ondernemers is het huidige Erasmus Trustfonds.

Ook in deze tijd heeft de Erasmus Universiteit Rotter-
dam ondersteuning nodig en het Erasmus Trustfonds 
zet zich hiervoor met veel energie in. Vele topuniver-
siteiten in de wereld hebben belangrijke trustfondsen 
die gelden werven ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek en het bevorderen van onderwijs. Het Eras-
mus Trustfonds heeft zich ten doel gesteld om, naast 
haar functie als sociaal-maatschappelijk vermogens-
fonds, aan een meer ambitieuze fondsenwerving te 
gaan doen, in samenwerking met de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam. Hiertoe is de Visie Kennishaven Rot-
terdam als strategisch meerjarenplan geformuleerd, 
met als doel in de periode tot 2025 een bedrag van 
100 miljoen euro aan fondsen te verwerven. Tevens 
zijn met de Erasmus Universiteit Rotterdam ambiti-
euze doelstellingen geformuleerd om onze positie 
in de wereldtop verder te verbeteren en onder meer 
‘Nobelprijs-waardig onderzoek’ te doen.

Inmiddels wordt door het Erasmus Trustfonds flinke 
voortgang geboekt met de invulling van deze ambitie. 
2016 is het jaar van veranderingen geweest waarbij 
met veel inzet van het Bestuur en vele betrokkenen is 
gewerkt aan de herstructurering van de organisatie en 
de professionalisering van het vermogensfonds. Aan 
de wervingskant is met succes een begin gemaakt met 

de private fase voor de endowment campagne. Dit 
alles is behoorlijk nieuw voor academisch Nederland.

Om te borgen dat het onafhankelijke Erasmus Trust-
fonds haar middelen optimaal beheert en effectief en 
doelmatig kan besteden, en daarbij de ANBI-status 
kan handhaven, is in 2016 besloten de vereniging 
juridisch te splitsen in een nieuwe vereniging en de 
‘oude’ vereniging om te zetten in een stichting. Hier-
door zijn de ledenactiviteiten gescheiden van het 
sociaal-maatschappelijk vermogensfonds. Het Be-
stuur van de stichting focust op haar drie kerntaken: 
fondsenwerving, vermogensbeheer en aanwending 
van fondsen ten behoeve van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. De aanwending van de fondsen wordt op 
voordracht van een kundige adviescommissie ingezet 
voor de financiering van nauwkeurig geïdentificeerde 
en met name strategische onderwijs- en research-
projecten. 

Dat het vermogensfonds van het Erasmus Trustfonds 
zal gaan groeien, staat niet ter discussie. De ambi-
tieuze doelstelling wordt door alumni, betrokkenen en 
verenigingsleden van het Erasmus Trustfonds toege-
juicht en we ervaren in deze fase al grote steun. In de 
private fase zijn tot nu toe reeds toezeggingen ontvan-
gen voor meer dan 10 miljoen euro, waarlijk een goed 
begin van de campagne die tot 2025 zal lopen.

Het Bestuur en de Raad van Toezicht van het Erasmus 
Trustfonds onderschrijven de kernprincipes van goed 
bestuur, zoals deze zijn opgesteld voor de vermogens-
fondsen en fondsenwervende instanties. Het Erasmus 
Trustfonds zal toezicht uitoefenen op de aanwending 
van de toegezegde gelden en de financiële verant-
woording op zich nemen.

Chairman’s letter
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Samenvattend: het Erasmus Trustfonds maakt, met 
de Rotterdamse ondernemersgeest als inspiratie, 
voortgang met de uitvoering van haar vernieuwde en 
ambitieuze doelstelling en zal tevens concreter en con-
sistenter kunnen bijdragen aan de voorspoedige toe-
komst van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier-
voor zijn belangrijke interne processen en campagnes 
in werking gesteld teneinde de substantiële groei van 
het vermogensfonds te realiseren en de universiteit te 
ondersteunen. Het is maatschappelijk zeer relevant en 
het gaat gebeuren.

Namens de Raad van Toezicht spreek ik hierbij mijn 
oprechte dank uit aan de eerste donateurs van de nieu-
we ‘founders’ groep die de missie van het Erasmus 
Trustfonds hebben omarmd, de leden van de Vereni-
ging én alle betrokkenen die in 2016 hebben bijgedra-
gen aan de uitvoering van de visie van de Stichting 
Erasmus Trustfonds.

De Raad van Toezicht besluit dit bericht met een 
moment van bezinning, door stil te staan bij het onver-
wachte overlijden van Saskia Stuiveling op 20 april 
2017. Een bevlogen Rotterdamse is ons ontvallen. 
Saskia was lid van het Bestuur van het Erasmus Trust-
fonds en eerder lid van de Raad van Toezicht. Haar 
deskundigheid, bestuurlijke ervaring en jonge geest 
zette zij met hart en ziel in voor het wel en wee van 
haar alma mater. Wij zullen haar enorm missen.

Hoogachtend,

Drs. Frans van Houten,
Voorzitter Raad van Toezicht

vlnr Frans van Houten, Onno Ruding, Michiel Muller
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Het jaar 2016 heeft zich gekenmerkt door belangrijke 
stappen voorwaarts in de ambitie van het Erasmus 
Trustfonds om te komen tot een endowment fonds 
dat uniek is in zijn grootte en opzet en dat recht doet 
aan de plaats die de Erasmus Universiteit Rotterdam 
wereldwijd inneemt, de hoge mate van betrokkenheid 
van alumni bij hun alma mater en de warme gevoelens 
die vele Rotterdammers met hun stad hebben.

De vele gesprekken met het College van Bestuur van 
de universiteit, de faculteiten en een groot aantal hoog-
leraren hebben geleid tot een Case for Support als ba-
sis voor het benaderen van potentiële donoren. De drie 
hoofdthema’s zijn: Healthy People & Health System, 
Inclusive Growth & Prosperity en Vital Cities & Vital 
Citizens. Deze thema’s dragen niet alleen bij aan een 
gezonde maatschappij en het welzijn van toekomstige 
generaties, maar bouwen ook op het feit dat Rotterdam 
een levend laboratorium is, waar wetenschappelijk on-
derzoek een belangrijke bijdrage kan leveren en we-
reldwijd zijn waarde kan hebben.

De samenwerking met de EUR was wederom uitzon-
derlijk goed. Iedereen is ervan overtuigd dat de inge-
slagen weg de juiste Rotterdamse ambitie in zich heeft 
en ook op het juiste moment komt.  Multidisciplinair 
onderzoek is de weg voorwaarts en de excellente pres-
taties van de faculteiten kunnen elkaar onderling ver-
sterken. Het heeft ertoe geleid dat Rector Magnificus 
Huibert Pols tijdens de Dies Natalis kon aankondigen 
dat het College van Bestuur de komende vier jaar ruim 
12 miljoen euro in drie overkoepelende onderzoeks-
thema’s zal investeren. Deze zogenaamde Erasmus 
Initiatives bouwen voort op de Case for Support van 
het Erasmus Trustfonds en tonen daarmee de nauwe 
samenwerking aan. De namen van deze drie EUR-pro-

gramma’s zijn: Smarter choices for better health, Vital 
Cities and Citizens en Inclusive Growth. Het Erasmus 
Trustfonds zal bij haar toekenningsbeleid aansluiten 
bij deze programma’s en de onderliggende deelgebie-
den en op die manier onderzoek en onderwijs onder-
steunen dat ertoe doet.

De endowment campagne bevond zich in 2016 in haar 
private fase. Op individuele basis zijn potentiële dono-
ren benaderd en zijn gesprekken gevoerd over moge-
lijke bijdragen. Op de universiteit zijn discovery days 
georganiseerd, waarbij het Erasmus Trustfonds en de 
EUR presentaties hebben gegeven om geïnteresseer-
den uit te leggen waar de endowment campagne voor 
staat. Geven aan een endowment fonds betekent een 
bijdrage leveren voor altijd. Dat bleek een belangrijk 
element te zijn in de gesprekken. Het Bestuur was 
dan ook buitengewoon verheugd dat in 2016 de eerste 
donaties konden worden bevestigd, waarbij voor het 
eerst in Nederland een universiteitsfonds zulke hoge 
bedragen toegekend kreeg in een private fase van 
een campagne. Het goede voorbeeld heeft goed doen 
volgen, want inmiddels hebben meerdere founding 
donors zich bereid verklaard aanzienlijke bedragen te 
doneren aan zelf gekozen doelen, die aansluiten bij de 
Case for Support.

Een en ander heeft ook geleid tot een andere inrichting 
van het Erasmus Trustfonds. De bestaande vereniging 
zal definitief worden omgezet naar een stichting om 
redenen van continuering van de ANBI-status, fisca-
liteit en governance. Een nieuwe vereniging is op-
gericht om de huidige verenigingsactiviteiten voort 
te zetten en ook te laten aansluiten bij hernieuwde 
ambities waar het gaat om het betrekken van alumni 
bij het wel en wee van hun alma mater.

Voorwoord
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In nauwe samenwerking met de universiteit en haar 
faculteiten, zijn ook de eerste voorbereidingen ge-
troffen voor de publieke campagne. Daarmee krijgen 
alumni en anderen die zich betrokken voelen bij stad 
en universiteit de mogelijkheid te doneren aan het 
campagnedoel. Inmiddels zijn er de eerste signalen 
dat (groepen van) alumni hiervoor warmlopen. In het 
kader van hun maatschappelijke betrokkenheid heeft 
Parthenon-EY ‘om niet’ de fondsenwervende plannen 
bekeken en nagerekend, verder onderbouwd en aan-
gescherpt. Het Erasmus Trustfonds en de betrokkenen 
zijn Parthenon-EY hiervoor veel dank verschuldigd.

In dit jaarverslag leest u in detail over de structuur-
wijziging en wie er allemaal aan hebben bijgedragen 

om deze in goede banen te leiden. Het Bestuur is aan 
allen veel dank verschuldigd. Ook het bureau heeft 
een enorme hoeveelheid werk verzet en de nieuwe 
endowment-medewerkers hebben laten zien dat een 
professionele aanpak zijn vruchten afwerpt.

Het jaar 2017 zal onze ambities verder vormgeven. Op 
weg naar een endowment fonds dat zijn gelijke niet 
kent en de positie van onze universiteit in binnen- en 
buitenland verder zal versterken.

Drs. Michiel Muller,
Voorzitter Bestuur

Werving Doelbesteding Beheer Vermogen

Bureau/secretariaat

Bestuur Stichting (1913)

RvT

Rector

ALV

Bestuur
Vereniging

(2016)Disbursement
Cie.

Investment
Cie.

Development
Board

Vereniging (1913) wordt Stichting Vereniging nieuw (2016)
rechtspersoon 1  rechtspersoon 2
Statutair orgaan  Statutair orgaan
Statutair orgaan  Statutair orgaan
Statutaire cie
Niet statutair
Scheiding van taken Statutaire organen
Linker zijde organogram Rechter zijde organogram

toezicht
bestuur
adviserend
adviserend
uitvoerend

Erasmus Trustfonds organogram
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Voor de ene persoon is het Erasmus Trustfonds een 
begrip vanwege betrokkenheid met de Nederlandsche 
Handels-Hoogeschool (NNH), de Nederlandsche Eco-
nomische Hoogeschool (NEH), Medische Faculteit 
Rotterdam (MFR) of de Erasmus Universiteit Rotter-
dam (EUR) en/of het lidmaatschap dat is aangegaan na 
het afstuderen. Voor de ander betreft het een eerste of 
een nadere kennismaking.

Dit jaarverslag is bestemd voor haar leden en dona-
teurs maar ook voor andere belangstellenden. Het biedt 
de organisatie naast het afleggen van verantwoording 
tevens de gelegenheid zich te presenteren. Uit onder-
zoek (2014) kwam naar voren dat de organisatie rela-
tief onbekend is in het Rotterdamse, wel actief is, maar 
meer op de achtergrond. Wat voor een organisatie zijn 
wij? Wat willen we met elkaar bereiken d.m.v. onze 
doelstelling en de middelen die we hiervoor hebben 
opgebouwd en hebben ontvangen van betrokkenen, 
die vertrouwen hebben in het Erasmus Trustfonds? 
Van harte nodigt het Bestuur u uit om kennis te nemen 
van de stand van zaken, de recente ontwikkelingen bij 
het Erasmus Trustfonds en daarmee ontwikkelingen 
voor de Erasmus Universiteit en de stad Rotterdam. 

Profiel, visie en toekenningsgrondslag 
van het Erasmus Trustfonds 
Het Erasmus Trustfonds (ETF), is de rechtsopvolger 
van de oprichter van het private hoger economisch on-
derwijs in Rotterdam, onze huidige Erasmus Universi-
teit Rotterdam (EUR). Het fonds is opgericht in 1913 
en is thans een vermogensfonds dat de groei en bloei 
van de EUR nastreeft. Het onafhankelijke Erasmus 
Trustfonds draagt vanuit haar organisatie bij aan het 
realiseren van de ambities van de EUR: het co-finan-
cieren van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, 
waarbij talent alle ruimte krijgt. Dit gebeurt door het 

verlenen van subsidies en garanties aan onderwijs- en 
wetenschappelijke projecten van de faculteiten en de 
instituten, aan wetenschappelijk medewerkers, aan 
collectieve studentenactiviteiten en projecten. Het 
ETF is de externe vestigingsinstantie voor het in-
stellen van bijzondere leerstoelen aan de EUR. Daar 
waar reguliere universitaire geldstromen nog niet of 
onvoldoende beschikbaar zijn, levert het Erasmus 
Trustfonds graag een vliegwielbijdrage om een eerste 
impact te realiseren. 

Daarnaast maakt het Erasmus Trustfonds zich sterk 
om de band met alumni te versterken en de verbinding 
met de universiteit te vernieuwen, te continueren en te 
verdiepen. Een organisatie die zich wil ontwikkelen 
tot een sociaal-maatschappelijk vermogensfonds met 
een toekomstvisie vanuit het oogpunt van de driehoek: 
Erasmus Universiteit Rotterdam, het Rotterdamse be-
drijfsleven en de stad Rotterdam. Deze trias wordt bin-
nen de organisatie gezien als belangrijk uitgangspunt 
in o.a. het meerjarenplan en het toezeggingsbeleid en 
wordt intern aangeduid als de ‘Kennishaven Rotter-
dam’, de universiteit van de toekomst.

De bestuurlijke en de algemene 
uitvoerende werkzaamheden 
Het Erasmus Trustfonds heeft naast haar werkzaamhe-
den zoals het beoordelen van financieringsaanvragen 
voor collectieve en individuele onderwijs- en onder-
zoekprojecten, het monitoren en afronden van aanvra-
gen, ook budget en inzet geleverd aan de financiële, 
organisatorische en juridische herinrichting van haar 
organisatie. Doel is de organisatie zo in te richten dat 
deze optimaal dienstbaar is aan de vastgestelde missie 
en visie van het Erasmus Trustfonds én haar leden. 
Onderdeel hiervan is de vorming van de Stichting 
Erasmus Trustfonds (SET) en de nieuwe richting die 

Verslag van het Bestuur



11www.trustfonds.nl

de vereniging zal kiezen. Daarnaast heeft het initiatief 
voor een endowment fonds tot veel activiteiten geleid.

Dit is in het verslagjaar o.m. tot uiting gekomen in het 
doortrekken van de visie ‘Kennishaven Rotterdam’ in 
het toezeggingsbeleid van het Bestuur, in het overleg 
met haar leden (individuele gesprekken, Taskforces en 
ALV’s) over de juridische inrichting, in de frequente 
overlegronden met het College van Bestuur en het 
College van Decanen, hoogleraren en EUR-medewer-
kers m.b.t. de Case for Support inrichting. Daarnaast 
is een groot onderzoek uitgevoerd onder EUR-alumni; 
dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Erasmus 
Alumni Vereniging (EAV) en de EUR. Dit onderzoek 
wordt gebruikt bij de herinrichting van de vereniging 
en de publieke campagne in de toekomst.

Het Erasmus Trustfonds heeft zich met hulp en het 
vertrouwen van haar leden, voorbereid op de borging 
van haar doelstellingen. Hiervoor zal zij:
1. een nieuwe rechtsvorm krijgen;
2. een strategie voeren die meer dan voorheen aan    
    sluit bij de strategie en behoefte van de EUR;
3. een nieuwe vereniging oprichten voor de leden-
    activiteiten.

Een andere rechtsvorm, een onafhankelijke stichting, is 
noodzakelijk in verband met het groeiende vermogen en 
de bijhorende noodzakelijke governance voor de direct 
en indirect betrokkenen. Een impact-strategie waar-
voor het noodzakelijk is intensiever samen te werken 
met alumni, de EUR, de faculteiten maar ook met an-
dere belangstellenden (bedrijfsleven en betrokkenen). 

Het Erasmus Trustfonds wil effectief bijdragen aan 
onderwijsprojecten en met name aan concreet ge-
formuleerde onderzoeksgebieden binnen specifieke 
geïdentificeerde multidisciplinaire thema’s. Thema’s 
waarmee onze universiteit zich internationaal kan 
onderscheiden en die maatschappelijk relevant zijn; 
dit ondanks het feit dat de uitkomst van wetenschappe-
lijk onderzoek zich niet laat voorspellen. Last but not 
least: een nieuwe vereniging om een belangrijke deel 
van de Erasmus alumni vanuit het Erasmus Trustfonds 
van dienst te blijven zijn.

De Taskforce Vereniging 2.0, bestaande uit leden van 
het Erasmus Trustfonds (inclusief de Hoogeschool-
raad en het Jong Erasmus Trustfonds) en vertegen-

woordigers van de EAV, hebben intensief input ge-
leverd voor de inrichting van de nieuwe Vereniging 
Erasmus Trustfonds (VET). Deze Taskforce heeft eind 
2016 een inrichtingsadvies opgesteld voor het Be-
stuur, op grond van de resultaten van het uitgevoerde 
alumnionderzoek, de gewenste cohesies van de leden 
in de vereniging en de toekomstige nieuwe leden. Het 
Bestuur zal het advies meenemen ter bespreking met 
haar leden in 2017.

De noodzakelijke herinrichting van het uitvoerende 
bureau van de organisatie is in gang gezet door wer-
ving van nieuwe medewerkers. Ook het nieuwe huis-
vestingproject is van start gegaan. Aan het einde van 
2016 heeft aan de uitvoerende kant een verdubbeling 
plaatsgevonden van het aantal medewerkers en er is 
een aantal studenten en tijdelijke externe adviseurs 
aangetrokken. Daardoor heeft de bestuurlijke en de 
noodzakelijke uitvoerende herinrichting geen vertra-
ging opgelopen.

Tevens is in 2016 een begin gemaakt met een aantal 
backoffice projecten: de automatisering om uitvoe-
rings- en controleprocessen te borgen. 
Automatisering betreft o.a. het aanvraag-/toekenning-/ 
controle-proces, de ledenadministratie, de toekomsti-
ge fondsenwervingsactiviteiten en alle hierbij horende 
communicatie. 

Het Erasmus Trustfondslid drs. Maarten van Duijn en 
zijn bedrijf New District zijn hierbij van grote toege-
voegde waarde gebleken. Daarnaast is er een overeen-
komst aangegaan met een externe governance admi-
nistrator (Orchestra Beheer) voor de borging van de 
financiële administratie. Tot slot laat het Bestuur zich 
tijdelijk ondersteunen door een externe professional 
die aan genomen besluiten in het kader van de her-
structurering, de praktische invulling geeft.

Met de herstructurering van de genoemde procesin-
richtingen zal onze organisatie voldoen aan de  hui-
dige (en voor zover te voorzien komende) wet- en 
regelgeving en de gedragscode die van toepassing is 
op het Erasmus Trustfonds. Het Bestuur en de uitvoe-
rende organisatie zal de inrichting hiervan in de loop 
van 2017 afronden.



Veel mensen denken dat je als telg uit een (Brabantse) 
ondernemersfamilie het zakendoen met de paplepel
ingegoten hebt gekregen. Voor een deel klopt dat 
ook. Maar er is thuis nooit sprake van geweest dat ik 
automatisch in de voetsporen van mijn ouders of grootou-
ders zou treden. Die keuze is altijd aan mij gelaten. 

Tijdens mijn studietijd aan de Erasmus Universiteit wilde ik 
mezelf ontdekken, persoonlijk én professioneel. Zo’n ‘ont-
dekkingsreis’ kun je pas echt goed ondernemen als je een 
tijdje wat afstand neemt van je achtergrond. Nu vraagt het 
volgen van een wetenschappelijke studie per definitie om 
enige afstand. Want op die manier ga je de zaken anders 
zien, waardoor je tot nieuwe inzichten komt.

Dat geldt ook voor studiereizen, waarvan ik er flink wat heb 
gemaakt, en voor alle andere activiteiten die je naast je 
studie onderneemt: van feesten tot bijbaantjes.

Dit alles heeft mij als ondernemer in sterke mate 
gevormd. De combinatie van een wetenschappelijke
studie – bedrijfseconomie in mijn geval – en het 
opdoen van praktijkervaring tijdens mijn reizen, 
stages en werk heeft mij een onmisbare bagage gege-
ven voor het steeds verder ontwikkelen van ons familie-
bedrijf Jumbo. Ik heb geleerd hoe we kunnen inspelen 
op de behoeften van de consument in een snel en sterk 
veranderende samenleving. Ik heb ook geleerd hoe we alge-
mene ontwikkelingen en trends in de wereld om ons heen, 
van mondiaal tot lokaal, op een relevante manier kunnen 
vertalen naar zoiets alledaags als boodschappen doen.

Naast dat ik de Erasmus Universiteit een warm hart 
toedraag, waren het de waardevolle ervaringen uit
mijn studententijd die mij direct deden besluiten om ‘ja’ te 
zeggen toen ik werd gevraagd om donateur te worden van 
het EUR Trustfonds. We moeten stimuleren dat zoveel mo-
gelijk mensen kunnen profiteren van het opdoen van kennis, 
inzichten, ervaringen en creativiteit. En dat huidige genera-
ties dit doorgeven aan hun opvolgers.

Ik kan me geen betere manier bedenken om te werken aan 
de toekomst van Nederland en de wereld om ons heen. 
Daarnaast vind ik het van groot belang dat de Erasmus Uni-
versiteit tot de top van Europa blijft behoren als broedplaats 
van talentvolle ondernemers. Mijzelf heeft dit heel veel 
goeds gebracht, en dat wens ik zoveel mogelijk aspirant-
ondernemers toe.

Colette Cloosterman-van Eerd

Een alumna aan het woord

Colette Cloosterman 
studeerde tussen 1985 en 
1991 aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam.
Zij is Chief Customer Officer 
(CCO) van Jumbo Super-
markten.
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Herstructurering nader toegelicht
Het Bestuur van het Erasmus Trustfonds heeft in goed 
overleg met haar Raad van Toezicht en in samenspraak 
met de leden, met het College van Bestuur van de 
EUR en met de faculteitsdecanen het plan van aanpak 
verder ontwikkeld. Deze samenwerking met de EUR 
is geborgd in een convenant met het thema ‘Together 
make it happen’ (2015).

Het zijn overwegingen van organisatorische, finan-
ciële en juridische aard die de aanleiding zijn tot de 
herstructurering van het Erasmus Trustfonds naar 
een sociaal-maatschappelijk vermogensfonds en een 
afsplitsing van de ledenactiviteiten van het Erasmus 
Trustfonds.

Dit met als doel de toekomst van de EUR te waarbor-
gen door een onafhankelijke geldstroom beschikbaar 
te maken die het beste door een eigen onafhankelijke 
organisatie kan worden verwezenlijkt en die vervol-
gens in samenwerking met de EUR tot financiering 
van projecten zal leiden.

Hier is ook een rol weggelegd voor een onafhankelij-
ke beheercommissie, een onafhankelijke development 
commissie en een onafhankelijke disbursement com-
missie. Deze commissies adviseren het Bestuur. Zo 
zal de juiste basis worden gelegd waarmee de verdere 
groei en bloei van de EUR op langere termijn gega-
randeerd blijft. Het Erasmus Trustfonds zal als onaf-
hankelijk sociaal-maatschappelijk vermogensfonds, in 
samenwerking met betrokkenen, deze ondersteuning 
blijven bieden aan de EUR, als toonaangevende, inter-
nationale universiteit in de stad Rotterdam.
De nieuwe structuur van het Erasmus Trustfonds -die 
mede is ingegeven door het initiatief om een endow-
ment fonds op te richten en door verscherpte ANBI-
regelgeving- krijgt gestalte door een juridische split-
sing in de zin van artikel 2:334a leden 1 en 3 van het 
Burgerlijk Wetboek waarbij het Erasmus Trustfonds 
een nieuwe vereniging ten behoeve van (met name) 
de ledenactiviteiten opricht en vervolgens zelf wordt 
omgezet in een stichting, waarbij is besloten dat beide 
rechtspersonen een handelsnaam zullen gebruiken die 
vrijwel gelijkluidend is.
2016 Is een belangrijk jaar geweest voor het Eras-
mus Trustfonds, de juridische herstructurering heeft 
het vertrouwen en daarmee de goedkeuring van haar 
verenigingsleden gekregen bij acclamatie. Met de in 

december 2016 ontvangen (noodzakelijk vereiste) 
rechtbankgoedkeuring wordt de juridische splitsing 
in 2017 een feit. Stichting en vereniging blijven nauw 
aan elkaar verbonden. Activiteiten van de vereniging 
hebben tot doel de stichting te ondersteunen in brede 
zin.

In de loop van 2016 waren er dan ook tijdelijk twee 
verenigingen Erasmus Trustfonds:
- de nieuwe Vereniging Erasmus Trustfonds (VET), 
  een nog ‘lege rechtspersoon’ opgericht in oktober  
  2016 en
- de ‘oude’ Vereniging Trustfonds Erasmus Universi-
  teit Rotterdam (VTEUR, 1913).
Dit jaarverslag hoort bij deze laatste rechtspersoon, 
die in de toekomst doorgaat als Stichting Erasmus
Trustfonds (SET).

Als de organisatorische inrichting medio 2017 is af-
gerond, zullen de ledenactiviteiten daadwerkelijk 
worden afgesplitst van VTEUR naar de VET (oktober 
2016) en de overige werkzaamheden worden omgezet 
naar de Stichting Erasmus Trustfonds (SET, 1913). De 
Belastingdienst heeft eerder bevestigd dat de ANBI-
status voor de organisatie behouden blijft door de om-
zetting in de stichting.

Uitvoerende werkzaamheden t.b.v. 
endowment missie
Het Erasmus Trustfonds is nu al een van de grootste 
universitaire vermogensfondsen van Nederland. Zij 
verkrijgt haar inkomsten vooral uit lidmaatschapsgel-
den en beleggingsrendement en in mindere mate uit 
donaties en legaten. De behoefte aan grotere budgetten 
voor onderzoek- en onderwijsactiviteiten van de uni-
versiteit en voor studentsupport (scholarships) heeft 
mede geleid tot het initiatief om een endowment fonds 
op te richten, met de ambitie aanzienlijke donaties te 
verkrijgen van o.a. alumni en anderen die de universi-
teit een warm hart toedragen.

In nauwe samenwerking met de EUR is begonnen met 
de voorbereiding van een publieke campagne, het aan-
trekken van de banden met alumni en het benaderen 
van alumni en andere betrokkenen om de ambitieuze 
plannen te ondersteunen. Steeds meer betrokken
alumni en relaties van de stad Rotterdam, de universi-
teit en het Erasmus Trustfonds willen iets terug doen 
voor hun alma mater of bijdragen aan de toekomst van
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de universiteit en stad. Bijvoorbeeld door het bieden 
van financiële ondersteuning of kennisoverdracht, 
netwerken in te brengen of door mogelijkheden te 
creëren voor studenten en onderzoek. Het Erasmus 
Trustfonds zal deze beweging steeds actiever stimule-
ren en faciliteren.

De universiteit heeft het afgelopen jaar geïnvesteerd 
in een CRM-systeem, waardoor alle faculteiten en in-
stellingen hun alumnigegevens op een veilige en een-
duidige manier kunnen opslaan en van waaruit alumni 
benaderd kunnen worden. In samenwerking met alle 
faculteiten wordt gewerkt aan een verbreding van het 
aanbod aan activiteiten, kennis en netwerkmogelijk-
heden voor alumni en andere betrokkenen en het toe-
gankelijker maken van dit aanbod. 

Contributies en donaties
Het Erasmus Trustfonds verkrijgt haar inkomsten 
onder meer uit de contributies, donaties en andere bij-
dragen van gewone leden en derden. Gewone leden 
zijn zij, die als zodanig tot de vereniging zijn toege-
laten en jaarlijks tenminste een door de Algemene 
Leden Vergadering vast te stellen bedrag aan het 
Erasmus Trustfonds betalen. Dit bedrag is thans op 
€ 100 gesteld voor Erasmus Trustfonds-leden en op 
€ 19,13 voor Jong Erasmus Trustfonds-leden tot 30 
jaar. Contributies komen ten goede aan de verenigings-
activiteiten. In 2016 heeft het Erasmus Trustfonds 
totaal € 322.473 aan donaties mogen ontvangen; dit 
bedrag is inclusief de gelden die ontvangen zijn uit de 
Fondsen op Naam.

Fiscale aspecten en schenkingen
Het Erasmus Trustfonds is een zogenoemd Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status brengt 
in de sfeer van schenkingen en erfstellingen aanzien-
lijke belastingvoordelen met zich mee. Noch erfbelas-
ting ten laste van schenkers, noch schenkbelasting ten 
laste van ontvangers worden door de fiscus in rekening 
gebracht.

Gift
Een gift is een bijdrage uit vrijgevigheid. Er staat geen 
rechtstreekse tegenprestatie tegenover. Als er een gift 
wordt gedaan aan het Erasmus Trustfonds, is dit een 
schenking waar geen btw en/of schenkbelasting over 
betaald moet worden. De gelden worden toegevoegd 
aan het vermogen van het Erasmus Trustfonds en 

-indien aangegeven door gever- geoormerkt toege-
voegd. De fiscale aftrek geldt voor zover het bedrag 
meer is dan 1% (minimum € 60) en minder dan 10% 
van het verzamelinkomen op grond van de inkomsten-
belasting.

Schenking periodieke uitkering
Bij een schenking periodieke uitkering is het moge-
lijk giften via een vaste periodieke uitkering te doen, 
waartoe men zich via een onderhandse akte of via een 
notariële akte verplicht voor een periode van minimaal 
vijf jaar. Het secretariaat van het Erasmus Trustfonds 
kan de ‘Overeenkomst Periodieke Gift in geld’ con-
form de eisen van de Belastingdienst voor u opstellen. 
Het belastingvoordeel kan voor schenkers oplopen tot 
52% en heeft geen drempel voor een maximum be-
drag bij schenkingen afkomstig van particulieren. De 
gevende instantie kan ook een rechtspersoon zijn. We 
informeren u met genoegen over de mogelijkheden.

Het is mogelijk het Erasmus Trustfonds bij testament 
te begunstigen met een erfstelling of legaat. Deze 
vorm van toekomstige begunstiging moet vastgelegd 
zijn in het testament. Iedere notaris kan hierover de 
benodigde informatie verstrekken.

Het Erasmus Trustfonds is tevens bereid in bijzondere 
gevallen een fonds met de naam van een schenker, 
legataris of een andere rechtspersoon in haar admi-
nistratie op te nemen, te beheren en zorg te dragen 
voor de toewijzing van gelden op grond van overeen 
te komen c.q. vast te stellen criteria. De minimale 
inleg hierbij is € 100.000. Het is raadzaam het even-
tuele voornemen daartoe met het Erasmus Trustfonds 
te bespreken, waarbij afspraken kunnen worden ge-
maakt over uitvoering bij leven of over de toekomstige 
uitvoering van de wilsbeschikking, die vervolgens 
notarieel wordt vastgelegd.

Voor overleg en/of informatie over fondsen op naam, 
schenkingen, erfstellingen/legaten en de fiscale aspec-
ten, kunt u zich wenden tot de endowment director van 
het Erasmus Trustfonds, drs. Margot van Sluis-Barten, 
te bereiken via het secretariaat.

Samenwerkingen
Onze verenigingsleden zijn bijna allemaal alumni van 
de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (NNH), de 
Nederlandsche Economische Hoogeschool (NEH), 
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Medische Faculteit Rotterdam (MFR) en/of de 
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Naast deze 
gemene deler dragen zij allemaal de Erasmus 
Universiteit Rotterdam én de stad Rotterdam een 
warm hart toe. Dat komt tot uiting in de verschillende 
sociale cohesies, ‘het Erasmus-gevoel’, de haven en het 
Rotterdamse bedrijfsleven, de stad, de architectuur, 
het ‘bruggen willen bouwen met elkaar’ en de ken-
merkende mentaliteit van ‘de handen uit de mouwen’ 
en/of ‘dat kan alleen in Rotterdam…’

Ruim een eeuw draagt het Erasmus Trustfonds en haar 
rechtsvoorgangers bij aan de groei en bloei van het 
academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
aan de EUR. Het Trustfonds heeft dit altijd gedaan 
vanuit een solide structuur die overeenkwam met de 
tijdgeest, de blik op de toekomst gericht, naar ver-
betering en vooruitgang voor alle betrokkenen. Zij zal 
dit blijven doen. Het Erasmus Trustfonds, de oudste 
partner van de EUR, ziet uit naar een volgende stap in 
dit betrouwbare samenwerkingsverband.

Samenwerking leden
In 2015 zijn twee leden-taskforces van start gegaan, 
die in 2016 de juridische herstructurering en de oprich-
ting van de nieuwe Vereniging 2.0 hebben voortgezet. 
De juridische herstructurering stond onder leiding 
van mr. Willem van Hassel, drs. Saskia Stuiveling en 
mr. Mariëlle van Eesteren.

De oprichting van de nieuwe Vereniging 2.0 werd  
geleid door Jan-Paul Bruins MSc LLM en de 
leden drs. Rein Breeman, Niels Boerkamp, drs. 
Pieter ten Bosch, Niels van Deuren, drs. Philip van Dok, 
mr. Mariëlle van Eesteren, drs. Rutger Groot, drs. Bon 
de Jonge van Ellemeet, dr. Stephanie Klein Nagelvoort-
Schuit, Jules Maessen BSc, drs. Jeroen Meijering, 
Eline van Min, Ruben Mink MSc, drs. Michiel Muller, 
mr. Daniël Sikkens, drs. Harald Swinkels, prof.dr. 
Hence Verhagen, Rogier Wilmink, Stefanie Witte MSc 
en Lennart van der Ziel LLM en Erik Teichert.

De betrokkenheid was groot en de blik was gericht op 
de toekomst. Dit uitte zich met name door de sterke 
sociale samenhang, de bereidheid iets terug te doen en 
bij te dragen aan de transitie van de organisatie door 
inbreng van knowhow en actieve betrokkenheid in het 
daadwerkelijke ondersteunen van de missie binnen het 
Erasmus Trustfonds.

2016 Is mede daardoor een bijzonder jaar geworden, 
waarbij benadrukt moet worden dat het vertrouwen 
van de leden in het herstructureringsproces hierbij 
een hoofdrol heeft vervuld. De leden hebben met 
elkaar een belangrijke stap willen en kunnen 
zetten naar de toekomst; dit vertrouwen is kenmerkend 
voor het Erasmus Trustfonds. De leden zijn met grote 
regelmaat geïnformeerd en hebben in twee Algemene 
Ledenvergaderingen bij acclamatie besloten tot split-
sing en omzetting van de huidige vereniging.

Samenwerking EAV
Naast de betrokkenheid van de EAV binnen een van 
de hiervoor genoemde taskforces hebben de EAV, de 
EUR en het Erasmus Trustfonds een groot alumni-
onderzoek laten uitvoeren. Aan dit onderzoek werk-
ten in totaal bijna 1200 alumni om niet mee. Het 
onderzoek bestond uit een inside-out en een outside-
in gedeelte. Doel was het verkrijgen van inzicht in 
wat alumni verwachten van hun alma mater, in welke 
mate zij verbonden willen blijven aan de EUR, of juist 
actief betrokken wensen te zijn, of ze diensten wil-
len afnemen van de EUR, en of ze daadwerkelijk iets 
terug willen doen voor de EUR. Met deze nuttige 
input kan concreet invulling worden gegeven aan 
de rol voor de EAV, het Erasmus Trustfonds en de 
EUR, inclusief haar faculteiten, ieder afzonderlijk of 
gezamenlijk. Het Bestuur zal met behulp van o.a. de 
resultaten uit dit onderzoek aan haar leden een aantal 
opties voorleggen hoe het Erasmus Trustfonds invul-
ling zal gaan geven aan haar nieuwe vereniging.

Samenwerking EUR 
Samenwerking met de EUR vindt plaats op zowel 
bestuurlijk als op uitvoerend niveau. Afgelopen jaar is 
er frequent overleg geweest in de Strategic Campaign 
Group (SCG) door het Bestuur en de RvT van het Eras-
mus Trustfonds met het College van Bestuur en het 
College van Decanen. Tijdens deze bijeenkomsten is 
o.a. gesproken over de voortgang van het endowment 
initiatief, de professionalisering van het alumnibeleid 
en de introductie van een centraal CRM-systeem. 
Vanuit de uitvoerende organisatie was er gedurende 
het jaar regelmatig overleg met de decanen, betrokken 
hoogleraren, de alumnimanagers, de projectleiders 
en de studentenorganisaties. Dit om aanvullende in-
formatie te krijgen over mogelijke projecten, lopende
projectaanvragen, om de betrokkenheid te vergroten 
bij elkaars organisatie en om draagvlag te behouden



Rector Magnificus aan het woord

Het ‘Rotterdam’-gevoel van onze alumni
De Vereniging Trustfonds, de Erasmus Alumni Vereni-
ging en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben in 
2016 een intensief onderzoek onder onze alumni ge-
organiseerd. Daarbij was de vraag of men zich nog 
betrokken voelt bij de alma mater en zo ja, welke 
verwachtingen men dan heeft van de universiteit.

Een van de verrassende uitkomsten was dat de meesten zich 
trots voelde op het feit dat zij in Rotterdam hadden gestu-
deerd. Zij voelden zich een echte Rotterdammer, ondanks 
het feit dat de meesten niet meer in de Maasstad wonen 
en werken. Het imago van een Rotterdammer - nuchter, hard 
werkend, niet zeurend maar doorpakkend waar het moet - 
voelt als een karaktertrek. Men herkent zich daarin. Dit is 
verrassend omdat wij altijd dachten dat er meer betrokken-
heid was met de faculteit/opleiding. Men voelt zich daar ook 
toe verbonden, echter pas in tweede instantie.

Trots op de stad en trots op de universiteit is wat overheerst. 
Maar als we zien wat men van ons verwacht, dan is het in-
formatie over wat er binnen de universiteit en het vakgebied 
gebeurt en wat de laatste ontwikkelingen op wetenschap-
pelijk terrein zijn. Dat de beide gebouwencomplexen op Ho-
boken en Woudestein ingrijpend veranderen, blijkt bij onze 
alumni eveneens in de belangstelling te staan.

Het was heel plezierig te constateren dat een niet onaan-
zienlijk deel van de geïnterviewde alumni bereid was iets 
terug te doen. Het principe van ‘learn, earn and return’ wordt 
niet direct omarmd, maar wel onderschreven. Vooral toen 
werd toegelicht dat terugdoen bijvoorbeeld ook kan bete-
kenen: een student telefonisch te woord te staan over het 
beroep wat iemand nu uitoefent, of bereid zijn te bemidde-
len bij een stageplaats in bedrijf of instelling, etc. Dit is van 
even grote waarde als een financiële bijdrage.

Dit onderzoek is dus een rijke bron aan informatie om de 
contacten met de alumni te vergroten en te versterken. Zo 
kan een goede basis worden gelegd voor de ‘giving-back’ 
campagne die in 2017 van start gaat. Het Erasmus Trust-
fonds en de EUR zijn druk bezig daarvoor de fundamenten te 
leggen, zodat we in gezamenlijkheid optrekken voor de groei 
en bloei van onze universiteit. 

Prof.dr. Huibert Pols,
Rector Magnificus
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op grond van de individuele facultaire/instellings-
onderdelen en wensen van betrokkenen die ‘terug 
willen geven’ aan hun alma mater. 

Samenwerking t.g.v. gesubsidieerde projecten en 
Fondsen op Naam
Jaarlijks maakt het Erasmus Trustfonds uit haar 
beleggingsrendement een bepaald percentage vrij als 
besteedbaar budget voor projectaanvragen. Afgelo-
pen jaren heeft het Erasmus Trustfonds een restrictief 
toezeggingsbeleid gevolgd als gevolg van tegenval-
lende beleggingsrendementen en met het oog op 
een verandering van het uitgavebeleid in de nabije 
toekomst, waarbij de focus meer zal komen te liggen 
op co-financieren van projecten behorende tot de stra-
tegische thema’s dan op de algemene studiereizen en 
de individuele projecten. Vooralsnog stonden bij de 
toekenningen in 2016 het beoogde vliegwieleffect en 
de impact van het project op de Kennishaven Rotter-
dam centraal. Dit staat los van de uitgaven van budget-
ten uit de Fondsen op Naam, waar het om geoormerkte 
doelbestedingen gaat. Het ligt in lijn der verwachtin-
gen dat door de herstructurering en de missie er meer 
middelen beschikbaar zullen komen.

Samenwerking Stichting AA van Beek Fonds. 
Sinds jaren verzorgt het bureau van het Erasmus Trust-
fonds de uitvoerende werkzaamheden voor deze stich-
ting. Het gaat om subsidieverstrekking aan individuele 
studenten die binnen hun opleiding aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam naar het buitenland gaan. 
Door de knowhow en de contacten die het Erasmus 
Trustfonds heeft, kan het bureau de stichting optimaal 
ondersteunen om haar doelstellingen te realiseren.

Samenwerking externen
Om de fiscale, juridische en de financiële (her)struc-
turering binnen de nieuwe organisatie daadwerkelijk 
vorm te kunnen geven, werkt het ETF samen met een 
aantal externe partijen op basis van een contractover-
eenkomst. De samenwerking op fiscaal gebied is met 
PwC. Zij adviseren onze organisatie desgevraagd over 
lopende fiscale situaties en mogelijke oplossingen. 
Voor het juridische (vooral notarieel advies) wordt 
samengewerkt met Ploum Lodder Princen (PLP). De 
herinrichting van de boekhoudadministratie is medio 
2016 aangepakt door Orchestra Beheer. Zij maken ook 
de jaarstukken op. Hun platform OFIS biedt daarnaast 
een persoonlijke en veilige online kantooromgeving, 
waarin alle relevante informatie van de financiële ad-

ministratie is terug te vinden. Het vermogensbeheer 
ligt sinds enige jaren bij ABNAMRO Triodos Mees-
Pierson en Wealth Management Partners. Als accoun-
tant is Mazars aangesteld en ontvangt onze organisatie 
advies van de ANBI-desk van Mazars. In 2016 is het 
Trustfonds een samenwerking aangegaan met een IT 
partner, New District voor het inrichten van de (geau-
tomatiseerde) uitvoerende processen en om zo te kun-
nen voldoen aan de huidige en komende (voor zover te 
voorzien) wet- en regelgeving die op onze vernieuwde 
organisatie van toepassing zullen zijn. Onze backof-
fice is digitaal ingericht in een standaard Microsoft 
Dynamics cloud omgeving.
Begin 2017 wordt een Private Impact Assessment 
(PIA) uitgevoerd op het in gebruik genomen systeem 
en wordt gestart met inrichten van de bijhorende 
interne en externe protocollen. Tot slot is aan het einde 
van 2016 begonnen met doorrekenen, onderbouwen 
en aanscherpen van de fondsenwervende plannen en 
geven van strategisch- en financieel advies voor de 
nieuwe organisatie door Parthneon-EY.

Gedragscode
Het Erasmus Trustfonds is een vermogensfonds 
met een sterk sociaal-maatschappelijk karakter en 
is aangesloten bij de Financiële Instellingen Neder-
land (FIN). De gedragscodes stimuleren instellin-
gen hun maatschappelijke activiteiten zo effectief 
en zo efficiënt mogelijk in te richten en uit te voe-
ren. De ingezette discussie op landelijk niveau door 
de vermogensfondsen en de fondsenwervende in-
stellingen over het validatieproces heeft inmiddels 
concreter vorm gekregen; er is daadwerkelijk een 
regulering tot stand gebracht van gedragsregels vanuit 
de fondsen en instellingen. Het is niet ondenkbaar dat 
deze door de nieuw aan te treden regering, na een derde 
opschorting, algemeen bindend verklaard zal worden 
door de overheid. Naleving van de gedragscode van 
vermogensfondsen komt tot uiting in de procesinrich-
tingen omtrent de herstructurering. Vooralsnog blijft 
het Trustfonds zich -gezien de structuur van ons huidi-
ge vermogensfonds en de beperkte fondsenwervende 
activiteiten waarbij de focus ligt op de bouw van een 
endowment structuur-, richten op de gedragscode van 
de FIN en anticipeert (daar waar noodzakelijk voor 
betrokkenen) op de code van de fondsenwervende in-
stellingen. Tevens zal het Erasmus Trustfonds blijven 
voldoen aan de ANBI-vereisten.
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Overige
Mandeville Lezing
Aan de Mandeville Lezing, vernoemd naar de in Rot-
terdam geboren filosoof en arts Bernard Mandeville 
(1670-1733), is vanaf 2016 een eredoctoraat verbon-
den van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De ere-
doctor ontvangt de kappa met speld en een bul. Tot 
en met 2015 was aan de lezing het maatschappelijk 
equivalent van een eredoctoraat verbonden, als blijk 
van waardering voor de grote maatschappelijke ver-
diensten van een persoon uit binnen- of buitenland. 

Bij de 20ste Mandeville Lezing, 9 juni 2016 ontving 
voormalig Hoge Commissaris Mensenrechten bij de 
VN en mensenrechtenadvocaat mevrouw Navanethem 
‘Navi’ Pillay vanwege haar jarenlange strijd tegen on-
gelijkheid, onrecht en geweld een EUR-eredoctoraat 
en de Mandeville-penning met de daarbij behorende 
oorkonde. In haar lezing ‘Current Migration Challen-
ges: A Human Rights Perspective’ ging Navi Pillay 
in op de uitdagingen met betrekking tot het huidige 
vluchtelingenvraagstuk. De lezing is een initiatief van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Rotterdamse 
bedrijfsleven (Club Rotterdam) en het Erasmus Trust-
fonds. Pillay gaf voorafgaand aan de Mandeville 
Lezing een masterclass voor studenten van de EUR.

Lecture Cycle
Het Erasmus Trustfonds en de Hoogeschoolraad 
hebben samen met het Erasmus University College 
(EUC) en de Bachelor Honours Class van de Erasmus 
School of Economics de Erasmus Trustfonds Lecture 
Cycle opgezet. Dit vanuit het principe ‘learn, earn and 
return’. Alumni, EUC- en economiestudenten werk-
ten samen aan vier cases waarin praktijkvragen van 
alumni centraal stonden. Zo werd voor het EUC prak-
tijkgericht onderwijsmateriaal ontwikkeld. Het Case 

Development Centre (CDC) van de Rotterdam School 
of Management (RSM) begeleidde het traject. Betrok-
ken partijen willen zo een brug slaan tussen studenten 
en alumni. Het EUC krijgt daarmee de beschikking 
over een unieke case-database. Alumni en Hooge-
schoolraad-leden hebben hun medewerking verleend.
De cases worden toegevoegd aan de case database 
van de EUR. Ook in de toekomst zullen het Erasmus 
Trustfonds en de Hoogeschoolraad hun medewerking 
hieraan blijven verlenen. In 2016 is de case uit 2015 
(NRC-NOS) genomineerd voor een case-prijs.

Promovendi
Jaarlijks steunt het Erasmus Trustfonds een groot 
aantal promovendi en aio’s bij hun onderzoeksstage 
aan een buitenlandse universiteit. Financiële onder-
steuning is tevens mogelijk bij actieve deelname aan 
een congres of symposium. Het Erasmus Trustfonds 
blijft na de herstructurering een selecte groep promo-
vendi ondersteunen. In 2016 hebben 191 PhD’s voor 
een congresbezoek steun ontvangen van het Erasmus 
Trustfonds (2015 225 PhD’s).

Bijzonder hoogleraren
De faculteiten van de EUR zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering van hun takenpakket op het gebied van 
onderwijs en onderzoek en zijn dan ook de initiatief-
nemers bij het instellen of vestigen van een (bijzonde-
re) leerstoel; passend bij de strategie van de faculteit, 
de financiële ruimte en aansluitend bij de EUR-brede 
strategie. De bijzondere leerstoelen worden gevestigd 
door een rechtspersoon, waarbij de EUR de vestig-
ingsbevoegdheid verleent. De EUR heeft categorieën 
bijzondere leerstoelen ingevoerd waarbij het beleid 
is bepaald ten aanzien van het doel van de leerstoel, 
de duur van de vestiging van de bijzondere leerstoel, 
de duur van de benoeming, de werving van bijzonder 
hoogleraren en de financiering van de bijzondere leer-
stoel.
Categorieën bijzondere hoogleraren:
− Personeelsbeleid (carrièreleerstoel) *1

− Ontwikkeling van een nieuw vakgebied **
− Studie van een ‘ideëel’ vakgebied **
− In standhouden of tot stand brengen van een relatie    
    netwerk **

Om de bijzonder hoogleraar die door de EUR wordt 
benoemd in staat te stellen zijn wetenschappelijke 
werkzaamheden uit te voeren, is het van belang dat 

1 * Daar waar het Erasmus Trustfonds de vestigende instantie kan zijn.
** Daar waar een ander rechtspersoon en/of het Erasmus Trustfonds de vestigende instantie kan zijn.
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de vestigende instantie, niet zijnde het Erasmus Trust-
fonds, naast de kosten van het dienstverband met 
de bijzonder hoogleraar, financieel bijdraagt aan de 
kosten van de aan de bijzondere leerstoel gekoppelde 
activiteiten, voornamelijk op onderzoeksgebied (hier-
voor geldt een richtlijn van € 50.000 per jaar). Voor wat 
betreft de carrièreleerstoelen geldt uiteraard dat de 
kosten van het dienstverband bij de EUR liggen van-
wege de aanstelling als UHD. In dit jaarverslag is een 
overzicht opgenomen van de aangestelde bijzondere 
hoogleraren die in 2016 zijn benoemd en/of herbe-
noemd vanwege het Erasmus Trustfonds. Dit zijn 
vooralsnog alleen de carrière leerstoelen. Zie de bij-
lage IV pag. 70.

Erasmus Trustfonds Scholarship
In 2016 heeft het Erasmus Trustfonds op verzoek van 
de faculteitsdecanen en het College van Bestuur een 
eerste stap gezet in het beschikbaar maken van gelden 
die kunnen bijdragen aan het realiseren van een full 
scholarship, om hiermee excellente studenten aan te 
trekken voor de EUR. Het ligt in de lijn der verwach-
tingen hiervoor middelen te werven via de samen-
werking met de EUR en uit het rendement van het R. 
Mees & Zoonen Fonds 1920 (RMZ Fonds) aanvullen-
de middelen beschikbaar te stellen. Deze beursgelden 
stelt het Erasmus Trustfonds beschikbaar aan de EUR 
onder door haar opgestelde vereisten. De verdeling 
over de faculteiten geschiedt door de Rector Magnifi-
cus en de selectie van de studenten wordt gedaan door 
de decanen. Voor het academisch jaar 2016-2017 is de 
eerste Erasmus Trustfonds Scholarship toegekend aan 
mevrouw EunJeong Lee, master studente ESE.

Bestemmingsfondsen
Het vermogen van het Trustfonds bestaat naast het 
stichtingskapitaal uit een aantal bestemmingsfondsen. 
In 2016 heeft het Bestuur besloten dat het RMZ Fonds 
zal worden omgezet naar een Fonds op Naam, in de 
toekomst zal dit fonds naar rato meedelen in het posi-
tieve/negatieve resultaat van de beleggingen. Een ge-
deelte van het beschikbare rendement zal als een last 
resortlening verstrekt kunnen worden aan studenten en 
een gedeelte zal beschikbaar worden gemaakt voor de 
Erasmus Trustfonds Scholarship in de vorm van een 
gift. Zie de bijlage II pag. 56.

Fondsen op naam
Het Erasmus Trustfondsvermogen heeft een aantal 

specifieke bestemmingen, de zogenaamde Fondsen op 
Naam (FON). Bij deze fondsen is door de schenker 
een doel geformuleerd waaraan het vermogen dient 
te worden besteed. Er zijn 20 fondsen op naam. Het 
Trustfonds biedt alumni, particulieren, stichtingen, 
faculteiten, bestaande fondsen en bedrijven de moge-
lijkheid om een eigen fonds op naam op te richten of 
geoormerkt te participeren in een bestaand fonds. 

Velen verbinden zo een familie- of bedrijfsnaam aan 
een goed doel binnen de EUR. De oprichter bepaalt 
naar welk (deel)gebied haar/zijn steun gaat. Het Eras-
mus Trustfonds beheert het geld dat is toegevoegd aan 
het vermogen van de organisatie, waarborgt de beste-
dingen zoals vastgelegd in een overeenkomst binnen 
de FON-doelstelling en legt financiële verantwoor-
ding af in haar jaarverslag. Een uitgebreid overzicht is 
opgenomen in dit jaarverslag. Zie de bijlage II pag. 56.

Overdracht van bestaande fondsen
Er zijn in Nederland vele goede doelen en ondersteu-
nende fondsen waarmee maatschappelijk en sociaal 
veel is bereikt. Voor het ene fonds is het gemakkelijker 
dan voor het andere fonds om in de loop der tijd haar 
doelstellingen te blijven realiseren. Allerlei aspecten 
kunnen hieraan ten grondslag liggen: de veranderende 
maatschappelijke en sociale behoefte, de verandering 
van wet- en regelgeving, de bestuurlijke continuïteit, 
de operationele inrichtingsbehoefte, kostenoverwe-
gingen of het realiseren van de doelstelling(en) in 
zijn geheel. Indien opereren onder de oorspronkelijke 
structuur niet meer haalbaar is, is het raadzaam om 
naar een zo goed mogelijke oplossing te zoeken voor 
een fonds. Door de jaren heen is een aantal stichtingen 
ondergebracht bij het Erasmus Trustfonds, al dan niet 
geoormerkt. 

De redenen van overdracht waren divers: het wegval-
len van de doelstelling of juist de borging voor de toe-
komst, ontbreken van tijd om het fonds te managen, 
waardoor de betrokkenheid verandert en vooral om 
het geheel verantwoord te organiseren. Het Erasmus 
Trustfonds komt graag in gesprek met bestaande fond-
sen om te bezien welke mogelijkheden of raakvlakken 
er zijn binnen de doelstellingen. Binnen het domein 
wetenschappelijk onderzoek en -onderwijs heeft de 
EUR een grote verscheidenheid aan (sociale, medi-
sche, economische, juridische, bedrijfskundige, histo-
risch en culturele) maatschappijrelevante thema’s.
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Website
Op de website van het Erasmus Trustfonds staat de 
meest actuele algemene informatie over garantie- en 
subsidierichtlijnen. Daarnaast informeert het Bestuur 
de leden via de site over de grotere co-gefinancierde 
wetenschappelijke- en onderwijsprojecten van de 
EUR. En over sociale en maatschappelijke activiteiten 
die op de EUR plaatsvinden, waarvan een klein aan-
tal een bijdrage ontvangt van het Erasmus Trustfonds. 
De laatste zijn veelal toegankelijk voor leden van het 
Erasmus Trustfonds. Op de website is ook een over-
zicht gepubliceerd van alle Fondsen op Naam en hun 
doelstellingen.

Nieuwsbrieven
In 2015 is het Bestuur begonnen haar leden te infor-
meren door middel van nieuwsbrieven. In 2016 is 
dit gecontinueerd. Doel van de nieuwsbrieven is het 
verstrekken van informatie over lopende zaken, met 
name de herstructurering, het verder vergroten van de 
betrokkenheid en het verschaffen van de mogelijk-
heid om feedback te geven. Het Bestuur waardeert de 
betrokkenheid van haar leden zeer en dankt op deze 
plaats iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Vermogensbeleid en Beheer
Het vermogensbeheer is op basis van discretionaire 
mandaten uitbesteed aan Wealth Management Partners 
(WMP) en ABNAMRO Triodos MeesPierson (ABN/
TMP). Overigens is recent aangekondigd dat het ge-
combineerde optreden van ABNAMRO en Triodos 
niet zal worden voortgezet. WMP voert bovendien de 
regie uit voor beide mandaten zodat duidelijk inzicht 
wordt verschaft over de gecombineerde mandaten in 
relatie tot de vastgestelde vereisten vanuit het beleg-
gingsbeleid en over de performance van beide man-
daten t.o.v. de benchmark. Het beheer en het beleid 
zijn erop gericht om op lange termijn het vermogen 
tenminste in stand te houden. Kern van het vermo-
gensbeleid van het Erasmus Trustfonds is het reali-
seren van een redelijk rendement met in achtneming 
van een aanvaardbaar beleggingsrisico. Het door deze 
partijen gehanteerde profiel is hierbij matig defensief. 
Het Erasmus Trustfonds streeft naar duurzaam beleg-
gen en naar beleggingen waarbij mens en natuur wor-
den gerespecteerd.

Het aanvaardbaar risicoprofiel is bepaald op basis 
van de volgende strategische asset allocatie: zakelijke 
waarden 30% en risicomijdende beleggingen 70%. 
Bovendien bestaat de ruimte om in de categorie ‘Al-
ternatieven’ een deel te beleggen binnen vastgelegde 
randvoorwaarden. Een beheerder kan naar eigen in-
zicht op tactisch niveau hiervan afwijken, met een 
maximale bandbreedte van 15% (naar boven en naar 
beneden). Het Erasmus Trustfonds kent weliswaar een 
zeer lange beleggingshorizon maar acht het in stand 
houden van haar vermogen gecorrigeerd voor inflatie 
bij een neergaande markt belangrijker dan het bijhou-
den van de benchmark in een opgaande markt. Gezien 
de negatieve ontwikkelingen van het rendement in het 
beleggingsjaar 2016 (op enig moment was het rende-
ment van de portefeuille zelfs negatief), is gedurende 
2016 door het Bestuur besloten enige terughoudend-
heid te betrachten bij de uitdelingen.

Gezien de ontwikkelingen van het Erasmus Trust-
fonds, zal in 2017 een Investment Committee (IC) 
worden ingesteld. Het IC zal in 2017 het huidige be-
leggingsbeleid opnieuw vaststellen in het licht van de 
verdere ontwikkelingen. Bovendien zal er een tender 
worden uitgeschreven voor het beleggingsmandaat 
van de gehele portefeuille.

Financiële beleid
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Inkomstenbeleid
Het Erasmus Trustfonds verkrijgt haar inkomsten uit 
vermogen, schenkingen, erfstellingen, legaten en uit 
bijdragen van leden en donateurs. Het Erasmus Trust-
fonds biedt de mogelijkheid tot het vestigen van een 
fonds op naam binnen de structuur van het Erasmus 
Trustfonds. Het fonds zal haar ANBI-status verder uit-
dragen en zorgen dat dit op zoveel mogelijk plekken 
tot uiting komt. Het Erasmus Trustfonds beoogt actief 
samen te werken met de Erasmus Universiteit en de 
alumniverenigingen, om zo gezamenlijk meer gelden 
te werven bij alumni, instellingen en bedrijfsleven..

Wervingsbeleid
In 2016 is begonnen met de uitvoering van beleid van 
het Erasmus Trustfonds waarbij de vorming van een 
substantieel endowment fonds een belangrijke extra 
inkomstenstroom voor de EUR kan worden. De in-
richting hiervan vindt plaats in nauwe samenwerking 
met betrokken alumni en met de EUR. Streven is dat 
een groot deel van de verworven bedragen wordt ge-
structureerd in een endowment structuur en dat een 
gedeelte geoormerkt wordt uitgeven conform de wen-
sen van de gever en binnen de doelbestedingen van 
het Erasmus Trustfonds. Gelden die niet geoormerkt 
binnenkomen, worden toegevoegd aan het endow-
ment fonds; hiervan zal het rendement kunnen worden 
besteed.

Begrotingsbeleid
Vanaf boekjaar 2014 is gekozen voor een forfaitair 
rendement op het belegde vermogen per aanvang van 
een boekjaar van 3 tot 3,5%. Dit bedrag wordt in het 
begin van het verslagjaar in liquiditeiten omgezet 
waardoor dit bedrag feitelijk niet meer onder invloed 
staat van koersschommelingen. Helaas kreeg het Eras-
mus Trustfonds in 2016 slechts een kleine vergoeding 
over haar liquide middelen. In het verslagjaar heeft het 
Erasmus Trustfonds een bedrag van € 600.000, zijnde 
3% van het forfaitair rendement, beschikbaar gemaakt 
voor subsidies en garanties. Het beschikbare restant-
bedrag van bestemmingsfonds endowment campagne/ 
organisatie is in 2016 besteed aan de bestemming. 

Gezien de uitputting van het bestemmingsfonds, is be-
sloten om alle kosten ‘gewoon’ in de Staat van Baten 
en Lasten te verantwoorden. Benadrukt wordt nog-
maals dat gegeven de beperkte beleggingsresultaten in 
2016 aan de uitgavenkant enige terughoudendheid is 
betracht. Op deze wijze is het totale vermogen van het 
Erasmus Trustfonds t.o.v. 2015 stabiel gebleven.

Uitgavenbeleid
Het Erasmus Trustfonds is voorstander van een voor-
spelbaar uitgavenbeleid. Het doel blijft echter om op 
langere termijn tenminste het huidige vermogen in 
stand te houden en bij voorkeur te laten groeien door

Kengetallen Erasmus Trustfonds

 2016 2015 2014 2013 2012

Totaal eigen vermogen €  21.277.711 €  21.455.566 €  21.867.823 €  20.759.576 €  20.584.049 
 
Toezeggingen* 597.983 1.026.763 1.015.000 1.048.144 1.138.122  
Vermogensopbrengsten 119.236 174.838 170.449 241.088 276.639
Beheerskosten** 444.940 206.527 195.126 313.672 184.401
Waardeverandering effecten €  696.523 €       398.809   €    1.678.865 €       887.688 €   1.534.796  
 
Aantallen subsidies aangevraagd 395 443 430 425 449
Aantallen subsidies toegekend 343 392 372 394 375
Aantal leden 504 513 505 514 497
Aantal Jong Erasmus Trustfonds-leden 98 93 85 74 37

* inclusief de betalingen/toezeggingen vanuit fondsen op naam en de betalingen aan bijzonder hoogleraren 
** in nieuwe opzet jaarrekening (2016) bestaat deze post uit personeels- en bestuurskosten en overige lasten
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fondsenwerving. Om uitputting van de financiële mid-
delen in de eerste helft van een kalenderjaar te voor-
komen, wordt met een voorzichtige systematiek en 
over het jaar gespreide subsidieverdeling gewerkt. Het 
uitgavenbudget voor het nieuwe jaar zal in de laatste 
vergadering van het voorafgaande kalenderjaar door 
het Bestuur worden goedgekeurd. Gezien de aanhou-
dend lage rente, heeft het Bestuur ervoor gekozen om 
wederom voor 2017 een forfaitair rendement van 3% 
te begroten. Onze beide vermogensbeheerders zijn 
van mening dat dit een marktconforme verwachting 
is die past bij de gekozen strategische asset allocatie.

In 2016 ontving het Erasmus Trustfonds 395 aanvra-
gen (tegenover 443 in 2015) waarvan er 343 (392 in 
2015) werden gehonoreerd. In 2016 werd voor een 
totaalbedrag van € 453.483 (€ 595.948 in 2015) aan 
subsidies en garanties toegezegd. Een bedrag van 
€ 115.677 (€ 71.636 in 2015) van in vorige jaren ge-
dane toezeggingen viel vrij ten gunste van de rekening 
Baten en lasten. De bijdragen 2016 worden gespecifi-
ceerd in bijlage 3.1. Subsidies en garanties. 

Beleggingsresultaat 2016
Gedurende het jaar vond regelmatig overleg plaats 
met beide beheerders waarbij de portefeuilles en het 
beleggingsbeleid werden getoetst aan de vastgelegde 
richtlijnen. In oktober 2016 is Orchestra Beheer aan-
gesteld om de regiefunctie over te nemen van WMP. 
Daarmee is een zuiverdere situatie ontstaan.

Het totale netto rendement (na alle kosten) kwam uit 
op 4,3%. De totale kosten als percentage van het ge-
middelde belegde vermogen bedragen 0,65% inclusief 
btw, waarmee het bruto rendement op zo’n 5% uit-
komt. Het netto rendement is 1,5% lager dan de bench-
mark die wordt gehanteerd op basis van onze strate-
gische asset allocatie, die 5,8% was. Van deze 1,5% 
wordt 0,65% bepaald door de kosten van beheer het 
overige deel door allocatiekeuzes van de twee beheer-
ders. Deze specifieke allocatiekeuzes en de gevolgen 
daarvan voor het resultaat worden hierna toegelicht. 

De benchmark is als volgt samengesteld: Aandelen 
30% MSCI AC World, Staatsobligaties 35% FTSE 
Eurozone IG Govt Bond 5-7 Index en Bedrijfs-
obligaties 35% Barclays Capital Euro Aggregate 
Corporate Bond.

In het verslagjaar is door WMP een bruto rendement 
van 5,01% gerealiseerd. Na aftrek van kosten (zijnde 
de fondskosten, beheerfee en vaste kosten) resteert 
een netto rendement van 4,3%. Een underperformance 
t.o.v. de benchmark van 1,5%. 0,9% daarvan is te 
alloceren aan de obligatiebeleggingen en 0,6% aan 
de aandelenbeleggingen. Binnen deze laatste catego-
rie heeft de regiokeuze (bijv. Europa vs. de VS) een 
belangrijke negatieve invloed gehad. WMP was tijdens 
de Brexit stemming overwogen in Europa met alle 
nadelige gevolgen van dien. De overweging in Eu-
ropa heeft er bovendien toe geleid dat de rally die in 
de VS ontstond na de verkiezing van Trump deels is 
gemist. Tevens heeft de defensieve positionering in de 
aandelenbeleggingen (i.c. een keuze voor dividend-
strategie) negatief bijgedragen. M.b.t. de obligatiebe-
leggingen kan worden vastgesteld dat de onderweging 
van staatsobligaties -vanwege een mogelijke rentestij-
ging- een belangrijke negatieve invloed heeft gehad 
op de performance. Dit, ondanks de kortere duration 
van de gehele portefeuille. De in het verlengde hiervan 
gekozen overweging van bedrijfsobligaties heeft ook 
niet goed uitgepakt.

ABN/TMP realiseerde in het verslagjaar een bruto ren-
dement van 4,3% en na aftrek van de beheerfee 3,9%. 
Een underperformance van 1,9% t.o.v. de benchmark.
Binnen de aandelenportefeuille is het rendement ach-
tergebleven op de benchmark. ABN/TMP was in 2016 
net als WMP onderwogen in Amerikaanse aandelen 
t.o.v. de specifieke benchmark; 33% versus 54%. 
Amerikaanse aandelenindices stegen met 14,3% aan-
zienlijk harder dan de Europese aandelen die met 2,6% 
stegen. Deze onderweging is deels het gevolg van het 
beleggingsbeleid van ABN/TMP en deels het gevolg 
van duurzaamheidskeuzes. Een tweede negatieve ge-
volg van het specifieke duurzaamheidsmandaat hangt 
samen met een aantal specifieke sectoren. ABN/TMP 
belegt niet in de sectoren mijnbouw en fossiele energie. 
In 2016 waren deze sectoren met koersstijgingen van 
respectievelijk 33% en 62% outperformers in de index. 

Ook was er een onderweging in de financiële sec-
tor terwijl deze juist in de tweede helft van 2016 
ook een goed rendement heeft laten zien. De sterke 
resultaten van deze sectoren zijn nauw verbonden aan 
de ook door ABN/TMP niet voorziene verkiezings-
overwinning van Trump. Daarnaast heeft ABN/TMP 
gekozen voor een focus op ‘groei’- aandelen terwijl 
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Begroting 2017

Begroting 2017 ETF excl. VET   Eénmalig  
  2017 2017 2016

Lasten     
 
Personeelskosten € 365.000 - 246.300
Diverse kantoorkosten  32.867 - 27.700
Huisvesting  56.517 26.000 22.708 
ICT en Operations  74.010 60.565 64.670
Afschrijvingen  8.200 - -
Diverse adviseurs  97.800 77.800 50.134
Kosten endowment  83.760 - 199.700
Accountant  18.000 - 28.000
Overig  3.000 - 26.193

Totaal eenmalig   164.365 667.421
Totaal doorlopend  739.154 
Totaal (incl. eenmalig)  903.519  

     
Baten     
 
Vrijval € 115.000 
beleggingsresultaat 3%  600.000 
 
Saldo excl. Uitdelingen € -188.519 

sinds juni het sentiment juist richting ‘waarde’-aan-
delen is gedraaid. Net als WMP was ook ABN/TMP 
in haar obligatieportefeuille onderwogen t.o.v. de 
strategische weging en daarmee de benchmark. 

Binnen de portefeuille werd een bovengemiddeld 
resultaat behaald door posities in Ierse Staatsobliga-

ties en bedrijfsobligaties. Deze laatste categorie wordt 
gesteund door het opkoopprogramma van de ECB. 
Tot slot heeft de keuze voor een alternatieve beleg-
ging (passend binnen het beleid) in twee microfinan-
cieringsfondsen minder goed uitgepakt dan verwacht. 
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 FINANCIEEL RISICO

Beleggingen

De gelden die aan het fonds ter beschikking worden en zijn gesteld, worden grotendeels belegd. 
Negatieve resultaten hebben impact op de geldstroom die beschikbaar is voor uitdelingen.

 RISICO
 
 OMSCHRIJVING 
 

 
 BEHEERS-
 MAATREGELEN

 RESTRISICO

• Het fonds heeft een defensief beleggingsbeleid dat o.a. ingaat op de asset allocatie, de kwaliteit 
van geselecteerde beleggingen en de liquiditeit ervan en gericht is op duurzaamheid.

• Het fonds werkt met twee geselecteerde vermogensbeheerders. 
• In januari van enig jaar wordt een bedrag op basis van een forfaitair gesteld rendement liquide 
 gemaakt zodat de begrote uitdelingen niet ‘at risk’ zijn.
• Een FON dat haar middelen vastrentend wenst te beleggen, krijgt één op één de vergoede rente 

door.

HOOG; ondanks de getroffen maatregelen, zal een neergaande beleggingsmarkt ook impact hebben 
op het rendement van het fonds. 

Vooruitblik financieel
Het economische beeld is positief. De Amerikaanse 
economische groei zet flink door en ook Europa en 
Japan hebben de weg omhoog hervonden. Drijvende 
krachten zijn: een soepel monetair beleid, de eerder 
versoepelde financieringscriteria van banken, het 
herstel van olie- en andere grondstoffenprijzen, suc-
cesvolle gerichte stimuleringsmaatregelen in China, 
het kerende tij van de voorraadcyclus (in de VS) en 
hogere IT-uitgaves. In de VS komt daar de voorgeno-
men stimulering door de regering Trump nog bij, maar 
de mate daarvan is nog onzeker. De inflatie zal stijgen 
door hogere groei en grondstoffenprijzen, maar op een 
bescheiden niveau. Wereldwijd wordt de productie-
capaciteit nog altijd niet ten volle benut en dat kan een 
drukkend effect hebben op de inflatie. Wij verwachten 
dat de FED in 2017 de rente drie keer zal verhogen 
en dat de ECB een pas op de plaats maakt. De obliga-
tierente is voorbij het dieptepunt, maar zal niet in een 
rechte lijn stijgen.

Risicomanagement
Het Erasmus Trustfonds opereert in een omgeving die 
sterk in beweging is. De wereld van de goede doelen 
wordt geprofessionaliseerd. Daarbij horen wet- en 
regelgeving. Enerzijds door de wetgever opgelegd en 
anderzijds door zelfregulering vanuit de branche zelf. 
Een goed inzicht in de risico’s en een daarop afge-
stemd adequaat systeem van maatregelen is een be-
langrijke voorwaarde voor een succesvolle endowment 
campagne. Immers donoren verlangen een optimale 
inzet van hun donatie waarbij eventuele risico’s zo-
veel mogelijk gemitigeerd zijn. In onderstaand over-
zicht staan de verschillende risico’s die het fonds 
onderkent, gecategoriseerd in een aantal groepen: 
financieel risico, operationeel risico en reputatierisico. 
Per risico staan de beheersmaatregelen genoemd 
en een inschatting van het ‘restrisico’ (hoog, laag of 
gemiddeld) zijnde de combinatie van de kans op het 
manifesteren van het risico en de impact ervan op het 
fonds.
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 FINANCIEEL RISICO

Fiscaliteit

Het fonds heeft een ANBI-status waardoor schenkingen fiscaal gunstig gedaan kunnen worden. 
Het wegvallen van deze status maakt het schenken aan het fonds minder aantrekkelijk.

 RISICO
 
 OMSCHRIJVING 
 

 
 BEHEERS-
 MAATREGELEN

 
 RESTRISICO

• De opzet van de nieuwe structuur van het fonds is begeleid door PWC. De fiscus heeft vooraf het 
behoud van de ANBI-status in de voorgelegde structuur bevestigd.

• Het fonds geeft op hoofdlijnen aan potentiële donoren aan welke fiscale geef-structuren bestaan. 
Het fonds zal echter nooit een bindend advies geven.

• Het fonds is lid van het FIN en volgt deze gedragslijnen en anticipeert daar waar van belang voor 
betrokkenen op de regeling voor fondsenwervende instellingen.

LAAG; het fonds is in het bezit van de ANBI-status en heeft een uitstekend track record.

 FINANCIEEL RISICO

Fraude

Daar waar (grote) geldstromen voorkomen, bestaat de kans op fraude. Zowel door medewerkers, 
door derden, als een combinatie daarvan. Forensisch onderzoek leert dat bij 1 op de 3 bedrijven 
fraude plaatsvindt.

 RISICO
 
 OMSCHRIJVING 
 

 
 BEHEERS-
 MAATREGELEN

 
 RESTRISICO

• In 2016 is begonnen met een professionalisering van de financiële en operationele administratie. 
De financiële administratie, van betalingsverkeer tot het opmaken van de jaarrekening is onder-
gebracht bij Orchestra Beheer. Hiermee zijn deze handelingen traceable.

• Jaarlijkse toetsing ervan vindt plaats door de accountant.
• Betaalverkeer blijft ingeregeld met een gelaagdheid in autorisatie.
• Uitdelingen worden in bestuursvergaderingen genotuleerd indien deze vastgestelde bedragen te 

boven gaan.
• Het Bestuur werkt aan het afsluiting van een fraudeverzekering.

GEMIDDELD; het is een gegeven dat daar waar mensen werken de kans op fraude bestaat. Bij 
verder groeiend vermogen zullen aanvullende controlemaatregelen worden genomen.
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 OPERATIONEEL RISICO

Data

Het fonds zal in toenemende mate beschikking krijgen over privacygevoelige data. Als gevolg van de 
Wbp en wetgeving inz. datalekken rust er een plicht op het fonds om een robuuste infrastructuur in 
te richten die deze data beschermt

 RISICO
 
 OMSCHRIJVING 
 

 
 
 BEHEERS-
 MAATREGELEN

 
 

 RESTRISICO

• In 2016 is begonnen met een professionalisering van de operationele administratie. De data is af-
geschermd in een systeem van Microsoft Dynamics in een gesloten cloud omgeving binnen een 
veilige, gestructureerde en controleerbare wijze.

• Een deel van de gegevens wordt doorgestuurd naar een ‘bewerker’ (administratiekantoor), met 
wie er een bewerkersovereenkomst zal moeten worden afgesloten.

• Aan de samenwerking met de EUR m.b.t. CRM en alumni (data)strategie zal een bewerkersover-
eenkomst ten grondslag moeten komen te liggen.

• Het Bestuur hoopt in 2017 een zgn. cyber-risk polis af te sluiten.

LAAG; met name de impact van een mogelijk data-lek op het fonds zorgt voor een bovengemiddeld 
restrisico welk met de genomen beheersmaatregelen tot een minimum beperkt zullen zijn.

 OPERATIONEEL RISICO

Medewerkers

De ambities van het fonds zijn groot. De operatie van het fonds moet meegroeien met deze 
ambities. Op dit moment zit er veel kennis bij een beperkt aantal medewerkers.

 RISICO
 
 OMSCHRIJVING 
 

 
 BEHEERS-
 MAATREGELEN

 RESTRISICO

• De huidige bezetting wordt verder geprofessionaliseerd en uitgebreid.
• Het inzetten van nieuwe ICT-systemen zorgt voor betere borging van kennis.
• Goede arbeidsvoorwaarden vormen de basis voor het aantrekken van goede medewerkers.

LAAG; zodra de nieuwe organisatie staat, zal het risico naar ‘laag’ bewegen.

 FINANCIEEL RISICO

Fraude

Daar waar (grote) geldstromen voorkomen, bestaat de kans op fraude. Zowel door medewerkers, 
door derden, als een combinatie daarvan. Forensisch onderzoek leert dat bij 1 op de 3 bedrijven 
fraude plaatsvindt.

 RISICO
 
 OMSCHRIJVING 
 

 
 BEHEERS-
 MAATREGELEN

 
 RESTRISICO

• In 2016 is begonnen met een professionalisering van de financiële en operationele administratie. 
De financiële administratie, van betalingsverkeer tot het opmaken van de jaarrekening is onder-
gebracht bij Orchestra Beheer. Hiermee zijn deze handelingen traceable.

• Jaarlijkse toetsing ervan vindt plaats door de accountant.
• Betaalverkeer blijft ingeregeld met een gelaagdheid in autorisatie.
• Uitdelingen worden in bestuursvergaderingen genotuleerd indien deze vastgestelde bedragen te 

boven gaan.
• Het Bestuur werkt aan het afsluiting van een fraudeverzekering.

GEMIDDELD; het is een gegeven dat daar waar mensen werken de kans op fraude bestaat. Bij 
verder groeiend vermogen zullen aanvullende controlemaatregelen worden genomen.
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 REPUTATIE RISICO

Verwachtingen donoren

Donoren willen impact realiseren met hun gift. De academische onderzoekswereld kent geen 
garanties voor succes. Dit kan tot teleurstelling en onvrede leiden.

 RISICO
 
 OMSCHRIJVING 
 

 
 BEHEERS-
 MAATREGELEN

 RESTRISICO

• In de contractuele vastlegging van giften wordt duidelijk gemaakt dat sprake is van een ‘inspan-
ningsverplichting’.

• Grote donoren moeten stelselmatig terugkoppeling krijgen over de voortgang van bijv. onderzoek. 
Dit proces is ingeregeld.

HOOG; een Major donor ‘eist’ waar voor zijn geld. Een teleurstelling zal ondanks alle maatregelen 
de reputatie van het Erasmus Trustfonds en de EUR kunnen beschadigen.

 REPUTATIE RISICO

De endowment campagne slaagt niet

Alle betrokken partijen en individuen steken hun nek uit voor de campagne. Ondanks alle goede 
bedoelingen en intenties zou de campagne niet kunnen slagen.

 RISICO
 
 OMSCHRIJVING 
 

 
 BEHEERS-
 MAATREGELEN

 RESTRISICO

• Het werken met uitgewerkte ‘best practice’ concepten. Het investeren in een geoliede organi-
satie met ervaring.

• Regelmatige afstemming met alle stakeholders zodat er een duidelijke ‘alignment’ is tussen deze 
stakeholders op het hoogste niveau.

GEMIDDELD

 REPUTATIE RISICO

Donoren komen ‘verkeerd’ in het nieuws

De reputatie van het ETF en in het kielzog daarvan de EUR, kan beschadigd worden wanneer de 
‘verkeerde’ donor bij de endowment campagne betrokken raakt.

 RISICO
 
 OMSCHRIJVING 
 

 
 BEHEERS-
 MAATREGELEN

 RESTRISICO

Het fonds heeft een due diligence proces ingericht.

LAAG
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Historie

Eind negentiende begin twintigste eeuw werd in 
verschillende Europese steden hoger handelsonderwijs 
als nieuwe studie ingevoerd. Rotterdam had zich 
inmiddels ontwikkeld tot een aanzienlijke havenstad 
met alles wat daarbij hoort. Maar de stad ontbeerde 
hoger onderwijs. Een drietal initiatiefnemers, de heren 
J.A. Ruys, C.A.P. van Stolk en mr. W.C. Mees wisten 
in 1913 genoeg personen voornamelijk uit het Rotter-
damse bedrijfsleven te mobiliseren om de oprichting 
van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool mogelijk 
te maken. Na een voorbereidingstijd van slechts 
enkele maanden werd op 29 april 1913 de Vereeniging 
tot Oprichting eener Nederlandsche Handels-
Hoogeschool gesticht die de rechtsvoorganger is van 
het huidige Erasmus Trustfonds. Op 23 juli 1913 
konden de statuten worden vastgesteld en werd de 
definitieve naam Nederlandsche Vereeniging voor 
Hooger Handelsonderwijs (Nederlandsche Handels-
Hoogeschool) vastgelegd. De feestelijke opening van 
de Nederlandsche Handels-Hoogeschool vond plaats 
op zaterdag 8 november 1913 in de Groote Zaal der 
Sociëteit Harmonie, toentertijd gevestigd aan de 
Coolsingel bij het Hofplein. Toen op maandag 10 
november 1913 de lessen van start gingen, hadden 
zich 55 voltijdstudenten ingeschreven.

In 1939 werd door de wettelijke basis die het 
hoger onderwijs kreeg de naam gewijzigd in 
Nederlandsche Vereeniging voor Hooger Onderwijs 
in de Economische Wetenschappen (Nederlandsche 
Economische Hoogeschool).

Overwegingen van organisatorische, financiële en 
juridische aard vormden de aanleiding die tot de 
wijziging van 1956 leidde, waarbij de twee taken van 
de Vereniging, namelijk de onderwijs-technische en 
de financieel-beherende, over twee rechtspersonen 
werden gesplitst. Voor de tweede taak werd een 
afzonderlijke instelling, de Vereniging tot bevordering 
van de belangen der Nederlandsche Economische 
Hoogeschool (het Trustfonds)  opgericht. In 1963 
werd de NEH uitgebreid met de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
Eerst 10 jaar later werd de naam van de vereniging 
statutair aangepast aan de nieuwe situatie tot Vereniging 
Trustfonds voor Maatschappijwetenschappen. In-
tussen was na een korte voorbereidingstijd de 
Medische Faculteit Rotterdam (MFR) op 7 oktober 
1966 officieel van start gegaan.



Op 3 maart 1967 kwam de Stichting Fonds Medische 
Faculteit Rotterdam tot stand, dankzij een schenking 
van de gemeente Rotterdam van één miljoen gulden.

Op 1 februari 1973 wordt de Erasmus Universiteit 
Rotterdam gevormd door een fusie tussen de NEH en 
MFR. Het Trustfonds ondersteunde deze oprichting 
met een bedrag van anderhalf miljoen gulden. 
Vervolgens werd er jaren gesproken over het 
stichten van één fonds voor de gehele universiteit. 
Op 8 november 1977 was het zover dat door het 
samengaan van de Stichting Fonds Medische 
Faculteit Rotterdam en de Vereniging Trustfonds 
voor Maatschappijwetenschappen, de Stichting 
Universiteitsfonds Rotterdam, kon worden opgericht.

De Vereniging Trustfonds werd echter niet geheel 
opgeheven, maar bleef bestaan ten behoeve van de
voordrachtsrechten (o.a. hoogleraren) die de verenig-
ing had. Per 1 januari 1991 werden zowel het vermo-
gen als de voordrachtsrechten ondergebracht bij één 
vereniging en werd de huidige naam vastgesteld 
Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam.

Eind 2005 komt de fusie tot stand van de Vereniging 
Trustfonds met de Vereniging R. Mees & Zoonen 
Fonds 1920, welke laatste na een verandering van 
naam en rechtspersoon voortkwam uit de Stichting 
Hoogeschool-Fonds 1920. De Stichting Hoogeschool-
Fonds 1920 was dat jaar opgericht door het 
bankiershuis Mees & Zoonen ter gelegenheid van het 
tweehonderdjarige bestaan van de firma. De specifieke 
doelstellingen van het Hoogeschool-Fonds zijn 
verankerd in die van het Trustfonds.

Medio 2017 zal er door een juridische herstruc-
turering van het Erasmus Trustfonds een scheiding 
worden aangebracht tussen enerzijds de verenigings-
activiteiten in de Vereniging Erasmus Trustfonds 
(VET) en anderzijds het beheren, uitdelen van de 
gelden en de wervingsactiviteiten in de Stichting 
Erasmus Trustfonds (SET). De SET is de rechts-
opvolger van de oude vereniging (1913) en aange-
wezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dit houdt in dat er geen schenk- of erfbelasting 
betaalt hoeft te worden over een schenking of een 
erfrechtelijke verkrijging.

29www.trustfonds.nl
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Positionering EUR en haar faculteiten
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft 
vanaf haar ontstaan als Nederlandsche Handels- 
Hoogeschool een uitgesproken maatschappelijke 
oriëntatie en is uitgegroeid tot een gespecialiseerde 
research universiteit. EUR-wetenschappers en 
studenten werken aan het oplossen van mondiale 
maatschappelijke uitdagingen op het gebied van 
welvaart, welzijn, gezondheid, bestuur en cultuur.
Het Rotterdamse academisch onderwijs is intensief, 
actief en toepassingsgericht. Het onderzoek vindt 
steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die 
sterk verweven zijn met internationale netwerken.
Met haar onderzoeksimpact en haar onderwijskwaliteit 
kan de EUR zich meten met de top van de Europese 
universiteiten. Belangrijke waarden voor de EUR 
zijn: durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke 
betrokkenheid, grensverleggend werken en streven 
naar succes. De hoofdlijn van het onderwijsbeleid is 
dat voor alle bachelor 1-onderwijsprogramma’s geldt 
Nominaal = Normaal (N=N) waarbij alle 60 ECTS 
(studiepunten) behaald moeten zijn om door te kunnen 
naar het bachelor 2-onderwijsprogramma, inclusief 
het bindend studieadvies (BSA). Het aantal 
herkansingen is beperkt.

Het in 2012 ingevoerde onderwijsbeleid werpt zijn 
eerste vruchten af: het aantal studenten dat het eerste 
jaar succesvol afrondde blijft stijgen. Dit beleid heeft 
ook geen invloed gehad op de instroomcijfers van 
eerstejaars; de instroom is zelfs gestegen! Studenten 
zijn erg gemotiveerd door de invoering van N=N en 
de ‘harde knip’ voorkomt dat studenten aan een master 
beginnen voordat ze hun bachelor hebben afgerond. 
Er wordt mede harder gewerkt door de financiële 
consequenties die lang studeren met zich meebrengt 
sinds de invoering van het nieuwe leenstelsel. De 

gemiddelde studentenschuld is toegenomen door de 
veranderde voorwaarden wat geen aanmoediging 
verdient gezien het feit dat de concurrentie op de 
banenmarkt is gegroeid.

Het streven naar excellentie is noodzakelijk om je 
te onderscheiden van de overige universiteiten in 
het mondiaal speelveld. In de twee belangrijkste 
onderzoeksrankings (CWTS/Leiden Ranking & Times
Higher Education World University Ranking ) staat de 
EUR op positie 5 en 4 (in 2015 5 en 6) in Nederland 
en op positie 88 en 69 (in 2015 88 en 71) op de 
wereldrankingslijst van de 500 beste universiteiten. 
Kijken we naar specifieke onderzoeksgebieden, 
waar zich wereldwijd 3000 universiteiten mee 
bezighouden, dan heeft de EUR een rankingspositie 
voor 13 onderzoeksgebieden, waaronder een nummer 
1-positie in Nederland voor Business & Management 
(RSM), Medicijnen, Accounting & Finance (ESE).

Naast de onderzoeksrankings worden de verschil-
lende opleidingen langs een Nederlandse onderwijs-
rankingslat gelegd. De EUR scoort bovengemiddeld 
op de volgende thema’s:
- inhoud van de opleidingen;
- algemene en wetenschappelijke vaardigheden;
- kwaliteit van de docenten;
- studierooster;
- groepsgrootte.

In de onderwijsrankings van opleidingen in Nederland 
komen we 5 bachelor programma’s van 4 faculteiten 
tegen op positie 1: Faculteit der Wijsbegeerte (FW), 
Erasmus MC, Faculteit der Sociale Wetenschappen 
(FSW) met  de opleidingen Pedagogische Wetenschap-
pen en Bestuurskunde, en de Erasmus School of Law 
(ESL) met de opleiding Criminologie.

Positionering Erasmus Universiteit Rotterdam
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Onder de masterprogramma’s zijn er 8 opleidingen 
met 1e positie: Geschiedenis, Arbeidsrecht, Fiscale 
Economie, Internationaal Management, Marketing 
Management, Management of Innovation, Human 
Resource Management en Geneeskunde.

De EUR streeft naar academische excellentie. Naast de 
reguliere opleidingen biedt de universiteit jaarlijks aan 
talentvolle bachelors uit alle disciplines een exclusief 
programma aan. De Erasmus Honours Academy 
(EHA) fungeert als platform voor kwaliteitszorg, 
uitwisseling van best practices en community vorming. 
Alle facultaire honours programmes nemen hieraan 
deel. Toonaangevende hoogleraren uit verschillende 
disciplines dagen honours studenten uit om over de 
grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken. De 
EUR heeft het excellente onderwijsprogramma op 
eigen kracht en op eigen prioriteit vormgegeven en 
voldoet hiermee ruim aan de prestatieafspraak met het 
ministerie (8% honours studenten).

Erasmus Initiatives en regionale 
samenwerking
De EUR heeft een sterke, wereldwijde reputatie op 
de gebieden economie, management en gezondheid. 
Daarnaast levert de EUR uitstekende prestaties op de 
terreinen rechtsgeleerdheid, sociale wetenschappen, 
historische, kunst- en communicatiewetenschappen 
en wijsbegeerte. De EUR ontwikkelt een uitzonderlijk 
profiel door een select aantal disciplines te 
verbinden aan beschikbare talenten en aan de vele 
culturele achtergronden. De stad, het bedrijfsleven 
en de stadsregio Rotterdam (de agglomeratie met 
1,2 miljoen inwoners) vormen als internationaal 
handelsknooppunt voor de EUR een natuurlijke 
partner voor samenwerking in onderwijs, onderzoek 
en kennisoverdracht voor maatschappelijke vraag-
stukken.

Tijdens de Dies Natalis zijn door de Rector 
Magnificus prof.dr. Huibert Pols de Erasmus 
Initiatives geintroduceerd: drie multidisciplinaire 
onderzoeksprojecten naar vraagstukken rond 
gezondheid, verstedelijking en ‘inclusieve’ groei. 
“We willen ons onderzoek, ons onderwijs en onze 
universiteit nog relevanter maken dan nu al het geval 
is. De verbinding met onze omgeving is - letterlijk - 
het fundament van onze universiteit.” Onderzoekers 
van de Erasmus Universiteit vanuit verschillende 

disciplines gaan samenwerken rond een aantal 
belangrijke maatschappelijke vraagstukken.

Vraagstukken waaraan wetenschappers van de Eras-
mus Universiteit met hun specifieke kennis een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren. De drie Erasmus 
Initiatives zijn ‘Smarter Choices for better health’, 
‘Vital Cities and Citizens’ en ‘Inclusive Growth’. 
Hoe gaan we om met een stijgende zorgvraag terwijl 
budgetten onder druk staan? Wat betekenen de groei 
van steeds grotere agglomeraties voor het leven in 
steden? Hoe kun je bijvoorbeeld sociale cohesie 
behouden? Het College van Bestuur investeert in totaal 
12,6 miljoen in de Erasmus Initiatives. Faculteiten 
vullen dit bedrag verder aan. Ook wordt er nauw 
samengewerkt met het Erasmus Trustfonds.

De regionale samenwerking Leiden-Delft-Erasmus 
(LDE) vindt plaats in een strategische alliantie op 
het gebied van onderwijs, research en valorisatie, 
met als doel de meerwaarde voor deze instellingen 
en de economische internationaal opererende regio te 
maximaliseren.

De typisch Rotterdamse mentaliteit van betrokkenheid 
en streven naar vooruitgang laat zien waar stad, haven 
en inwoners voor staan: pionieren, grenzen verleggen 
en een no-nonsense mentaliteit.

De samenwerking in de stad heeft als doel het 
aantrekken en behouden van hoogopgeleiden, 
van bedrijven, handel, bezoekers en inwoners. De 
universiteit, de haven en de stad zullen gezamenlijk de
uitdagingen moeten continueren in een voortdurend 
veranderende maatschappij, in een competitieve 
wereldeconomie, aan de vooravond van meer nieuwe 
technologische toepassingen. Door deze samen-
werking is het mogelijk Rotterdam als één geheel 
te laten zien. Het is de ‘Rotterdam trots’ die wortel 
schiet, de trots die we met elkaar, meer dan voorheen, 
moeten durven uitdragen. Het is niet niks wat er in 
Rotterdam is opgebouwd aan academisch onderwijs en 
wat we met en voor elkaar mogelijk hebben gemaakt, 
door samen te werken, te verbinden en de durf om 
vernieuwend te zijn.
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Raad van Toezicht
Drs. F. A. (Frans) van Houten, voorzitter
Drs. L.W. (Tex) Gunning
Drs. D.M. (Dick) Sluimers
Mr. B. (Bert) Westendorp
Prof.dr. M. (Mijntje) Lückerath-Rovers

Bestuur
Drs. Michiel Muller, voorzitter
Drs. Onno Paymans, vicevoorzitter/penningmeester
Mr. Mariëlle van Eesteren-van de Erve, secretaris *
Drs. Angelique Pieterse-Westra
Drs. Saskia J. Stuiveling
Dr. Stephanie C.E. Klein Nagelvoort-Schuit
Prof.dr. Hence Verhagen
Jan-Paul Bruins MSc, LLM

In de nieuwe structuur worden de bestuursleden en 
de leden van de Raad van Toezicht benoemd voor een 
periode van drie jaar en kunnen zij maximaal twee 
maal worden herbenoemd. Het Bestuur bestaat dan uit 
tenminste vijf en ten hoogste zeven bestuursleden. Bij 
de samenstelling hiervan worden voorwaarden gesteld 
aan deskundigheid en ervaring inzake onderwerpen, 
die gelet op het doel en middelen van de stichting, de 
aandacht van het Bestuur vragen.

Adviseur
Prof.dr. H.A.P. (Huibert) Pols, Rector Magnificus EUR

Medewerkers 2016
Mr. Mariëlle van Eesteren-van de Erve *
Drs. Margot van Sluis – Barten
Drs. Eylem Tanir
Odette Eijs
Nicolette van Tienhoven
Elly van Tilburg

Raad van Toezicht, Bestuur, Adviseur en 
Medewerkers

*) Ten gevolge van de herstructurering van het Erasmus Trustfonds zal 
mr. Mariëlle van Eesteren-van de Erve per medio mei 2017 ten volle werkzaam 

zijn bij het bureau van de organisatie en geen deel meer uitmaken van het Bestuur.
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Per 31 december 2016 had de Vereniging Trustfonds 
602 leden, inclusief bestuursleden, leden van de 
Hoogeschoolraad (258) en Jong Erasmus Trustfonds-
leden (98). Voor de leden is het Erasmus Trustfonds 
een bijzondere vereniging, het lidmaatschap is een 
voorrecht. Het Erasmus Trustfonds bevordert de 
contacten tussen haar leden en de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en haar studenten en werkt naar behoefte 
van betrokkenen samen met alumniverenigingen, in 
het bijzonder met de Erasmus Alumni Vereniging.

Het Erasmus Trustfonds is een vereniging met leden 
die zich betrokken voelen bij het Erasmus Trustfonds 
en bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Leden 
kunnen zijn: oud-studenten en promovendi van de 
EUR en andere personen die tot deze universiteit 
in enige betrekking staan, bij voorkeur, personen 
die vanuit hun maatschappelijke positie een rol van 
betekenis voor de universiteit kunnen (gaan) spelen. 
Van de leden wordt betrokkenheid bij de vereniging 
en de universiteit verwacht. Het Bestuur heeft al 
eerder besloten meer leden -met name jongeren- uit 
te nodigen voor het lidmaatschap. De jongeren vinden 
hun aansluiting via het Jong Erasmus Trustfonds. Voor 
een lidmaatschap van de vereniging zal het Bestuur 
de initiërende instantie zijn, in voorkomende gevallen
op voordracht van een lid of meerdere leden. Het 
Bestuur gaat al dan niet akkoord met de benoeming 
van nieuwe leden.

Bij de benadering van nieuwe leden zal zowel 
mondeling als in de uitnodigingsbrief de nadruk blijven 
liggen op de band met het fonds en de universiteit. Bij 
het aannemen van nieuwe leden wordt gestreefd naar 
meer diversiteit. Het Erasmus Trustfonds blijft actief 
betrokken bij de opening van het Academisch Jaar, de 
Diesviering, de Mandeville Lezing en het vestigen van 
bijzondere leerstoelen.

Om meer betrokkenheid van de leden van het Erasmus 
Trustfonds te creëren, is het Jong Erasmus Trustfonds 
gevraagd een actieve rol te gaan spelen Tot slot als 
argument om lid te worden van de Vereniging haalt 
het Bestuur graag een quote aan van oud-bestuurder 
en lid prof.dr. Stefan Sleijfer: … “Het lidmaatschap 
heeft mij een verbreding gebracht van mijn scope en 
netwerk buiten de medische faculteit… ”

Raad van Toezicht, Bestuur, Adviseur en 
Medewerkers

Leden en het lidmaatschap 
Erasmus Trustfonds
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Hoogeschoolraad

De Hoogeschoolraad is een van de organen van het 
Erasmus Trustfonds. Het Erasmus Trustfonds heeft tot 
doel: het bevorderen van de groei en bloei van (het 
onderwijs en onderzoek van) de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. De leden van de Hoogeschoolraad dragen 
aan deze doelstelling bij door het leggen en behouden 
van essentiële contacten tussen universiteit en 
maatschappij.

De leden van de Hoogeschoolraad zijn qualitate 
qua lid van het Erasmus Trustfonds en vormen een 
‘gezelligheidsvereniging’ met twee jaarlijkse sociale 
evenementen:
− het jaardiner, volgend op de Algemene Leden 
Vergadering (8 november);
− een dagexcursie, afgesloten met een diner waarbij 
elk jaar een andere stad en bedrijf worden bezocht 
(voorjaar). Deze bezoeken geven een unieke inkijk op 
plekken die anders niet op die manier bezocht kunnen 
worden. Afgelopen jaar werd Delft bezocht tijdens het 
International Festival of Technology. De dag had een 
goed gevuld programma met bijvoorbeeld een bezoek 
aan het Science Center, Waterlab en lezingen door 
Delftse professoren, o.a. over ‘De Gelukkige Stad’. 
In het verleden werd Eindhoven bezocht (o.a. Philips 
op de High Tech Campus en het Philips Stadion) en 
Brussel met onder meer een bezoek aan het Europees 
Parlement.

Voor de jongste lichtingen wordt er jaarlijks een diner 
georganiseerd, zodat ook zij de onderlinge banden 
kunnen verstevigen. Dit is de basis voor de sociale 
cohesie die bij de HSR zo van belang is. Vanuit deze 
jongste lichtingen is sinds 2014 enthousiast gereageerd 
op de oproep om bij te dragen aan de destijds gestarte 
Trustfonds Lectures. Dit is een collegecyclus door 
alumni aan honours studenten van het Erasmus 

University College (EUC), over onderwerpen die 
direct gerelateerd zijn aan hun dagelijkse praktijk en 
ervaringen. Een voorbeeld is de lecture door Harald 
Swinkels over de ontwikkelingen op de energiemarkt. 
Elk jaar zullen nieuwe lectures worden ontwikkeld en 
toegevoegd aan het programma. Hiermee bouwt het 
EUC een waardevolle set case studies op, op basis van
kennis en ervaring van alumni. In 2016 werden 
lezingen verzorgd door onder meer Pieter Duisenberg,
Peer Swinkels en Jan-Paul Bruins.

Het aantal leden van de Hoogeschoolraad is gestegen 
van 254 naar 258 (10 nieuwe leden en 6 opzeggingen). 
De leden zijn alumni, afkomstig uit werkgebieden als 
industrie, financiële dienstverlening, geneeskunde 
en overheid. Men wordt lid op grond van invitatie 
en na voordracht vanuit het HSR-bestuur aan de 
ledenvergadering.

Leden van de Hoogeschoolraad betalen een jaarlijkse 
contributie waaruit de eigen activiteiten worden 
bekostigd. 

Per eind 2015 is het saldo (€ 10.204) van de 
Hoogeschoolraad in de jaarrekening van het Erasmus
Trustfonds opgenomen. De administratie c.q. verslag-
legging zal in het vervolg in de jaarrekening Erasmus 
Trustfonds worden verantwoord.

Het Hoogeschoolraadbestuur bestaat uit:
Drs. Michiel Muller, voorzitter
Drs. Angélique Pieterse-Westra, secretaris
Drs. Rutger Groot, penningmeester
Mr. Donne Kaars Sijpesteijn-Gan
Drs. Harald Swinkels
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In 2016 zijn twee activiteiten georganiseerd. In maart 
bezochten we de Van Nellefabriek waarbij is gekeken 
naar de ontwikkeling van de retail in Nederland. 
Op deze typisch Rotterdamse locatie hebben de 
aanwezigen kunnen leren wat een modern bedrijf aan 
e-commerce mogelijkheden heeft.

Vlak na de zomer heeft een activiteit plaatsgevonden 
over de weerbaarheid van Rotterdam. Vanuit weten-
schappelijk perspectief en vanuit de praktijk is 
bekeken aan welke soorten (mogelijke) gevaren onze 
samenleving blootstaat. Opnieuw waren we op een 
bijzondere locatie, namelijk in de kluis van de Oude 
Bijbank. Beide activiteiten werden georganiseerd 
voor alle leden van het Erasmus Trustfonds. Als Jong 
Erasmus Trustfonds geloven wij in de dynamiek van 
zo’n gezamenlijk samenzijn.

Afgelopen jaar stond het thema professionalisering 
opnieuw hoog op de agenda. Een belangrijke beslis-
sing was de opheffing van de Raad. De Raad boog 
zich over de aanmelding van nieuwe leden, wat zij 
ruim vier jaar op professionele wijze heeft gedaan. 
Voor de toekomst gelooft het JET echter dat een 
ballotagesysteem niet meer de juiste manier is om 
nieuwe leden te aan te trekken. Een belangrijke reden 
is dat het de diversiteit binnen de groep niet bevordert. 
Ook hebben JET-leden deelgenomen aan de taskforce 
waarbij mede richting is gegeven aan de toekomst van 
de vereniging.

Het aantal leden van de JET is in 2016 met vijf 
gestegen. Deze leden hebben zich nog via de oor-
spronkelijke aanmeldingsprocedure bij de vereniging 
gevoegd. Voor 2017 gaan wij ervan uit meer 
aanmeldingen te mogen ontvangen.

Omdat er in 2016 intern veel is gebeurd in de 
verenging, was de JET minder actief betrokken bij 
andere Rotterdamse platforms, zoals Rotterdam 
Partners (gemeente Rotterdam). Veel van deze 
platforms hebben in het afgelopen jaar hun identiteit 
en bijdrage aan de stad Rotterdam opnieuw verkend. 
Wanneer deze verkenning is afgerond, kunnen de 
krachten wellicht opnieuw worden gebundeld.

In 2017 viert het Jong Erasmus Trustfonds haar eerste 
lustrum. In het verslagjaar is een begin gemaakt met 
de invulling van de viering.

Het bestuur van het Jong Erasmus Trustfonds bestaat 
uit:
Ruben Mink
Eline van Min
Eline van Spronsen
Joost Buck
Niels Boerkamp

Jong Erasmus Trustfonds (JET)
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Financiële Jaarverslag

2.1. Balans (na resultaatbestemming)   
     
Activa   31-12-2016  31-12-2015 
   
   € € € €
Vaste activa   
Effecten 2.4.1   20.647.331  20.895.093
     
Vlottende activa     
Studievoorschotten 2.4.2  130.360   144.594 
Vorderingen en  2.4.3    
overlopende activa   38.882   31.592 

    169.242   176.186

Liquide middelen 2.4.4   1.085.964   797.624 
    
    21.902.537   21.868.903

Passiva   31-12-2016  31-12-2015  
    
   € € € €
Eigen vermogen   
Stichtingskapitaal 2.4.5  5.000.000  5.000.000 
Algemene reserve 2.4.6  11.302.320   11.460.890 
Bestemmingsreserves 2.4.7  -  187.488  
Bestemmingsfonds RMZ 1920 2.4.8  3.425.695   3.458.421 
Fondsen op Naam 2.4.9  1.549.696   1.348.767 
     
Totaal vermogen    21.277.711   21.455.566
     
Kortlopende schulden 2.4.10   624.826   413.337 
  
    21.902.537  21.868.903
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2.2. Staat van Baten en lasten   
     
   2016  2015 

   € € € €
Baten     
Resultaat effectenportefeuille 2.5.1  815.759   573.647
Contributies en donaties 2.5.2  365.455   175.852

Totaal baten    1.181.214   749.499
     
Lasten     
Besteed aan doelstelling 2.5.3  714.330   654.878 
Personeels,- en bestuurskosten  2.5.4  286.400   148.301 
Endowment campagne 2.5.5  199.797   302.146
Overige lasten 2.5.5  158.540   56.430

Totaal lasten    1.359.067   1.161.755

Resultaat    -177.853   -412.256
    

Resultaatbestemming    2016  2015
     
Toevoeging / onttrekking aan:     
Algemene reserve    -158.653   -113.182 
Bestemmingsreserve    -187.405   -302.146 
Bestemmingsfonds RMZ 1920    -32.726  -23.346  
Fondsen op Naam    200.931  26.418 
     
    -177.853   -412.256

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de RJ640 voor 
de Verslaggeving van Organisaties zonder Winst-
streven. Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit 
Rotterdam (TEU), statutair gevestigd te Rotterdam, 
wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) volgens artikel 5b Algemene wet 
inzake rijksbelastingen. De jaarrekening is opgesteld 
in euro’s.

Vergelijkende cijfers
Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn enkele 
bedragen van het voorafgaande boekjaar 2015 op 
grond van artikel 2:363 lid 5 BW herzien en/of anders 
gerubriceerd. Deze aanpassingen hebben geen effect 
op het vermogen en het resultaat van het voorafgaande 
boekjaar.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een 
verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen 
met het kalenderjaar.

2.3 Toelichting behorende bij de jaarrekening
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Grondslagen voor waardering van 
activa en passiva

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde 
per ultimo boekjaar. Op hoofdlijnen zal het 
vermogen gespreid worden over onderstaande 
beleggingscategorieën:
- Zakelijke Waarden
- Niet-zakelijke Waarden
- Liquiditeiten

Onder Zakelijke waarden wordt onder meer bedoeld: 
aandelen, converteerbare & achtergestelde obligaties, 
onroerend goed, hedgefondsen, private equity, 
valutastrategieën, grondstoffenbeleggingen, overige 
niet-traditionele beleggingen.

Onder Niet-zakelijke Waarden wordt onder andere 
bedoeld: Staatsobligaties, bedrijfsobligaties, Emerging 
Markets obligaties, hoogrentende obligaties, overige 
rente instrumenten. 

Onder Liquiditeiten wordt verstaan: saldi op 
rekening-courant en spaarrekeningen, deposito’s en 
euro-waarden met een looptijd van één dag tot één 
jaar.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale 
waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De 
voorziening voorschotten was tot en met 2013 op 
basis van ervaringscijfers gesteld op 15% van de 
nominale waarde van de voorschotten. Vanaf 2014 
is de voorziening gesteld op basis van de volgende 
uitgangspunten:
•  Voor de leningen waarop wordt afgelost en 

verwacht wordt dat de gehele hoofdsom nog zal 
worden afgelost is een voorziening van 15% 
getroffen;

•  Voor de leningen waarop de aflossing in gebreke 
blijft en verwacht wordt dat de hoofdsom niet 
(geheel) zal worden afgelost is een voorziening 
van 100% getroffen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Tenzij 

anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije 
beschikking van TEU. De liquide middelen bestemd 
voor doelbesteding en kosten worden in de jaarrekening 
verantwoord onder de post “liquide middelen”. De 
liquiditeiten bestemd voor herbelegging maken deel 
uit van de effecten-portefeuilles en worden onder de 
post “effecten” verantwoord.

Kortlopende schulden
De schulden worden gewaardeerd tegen nominale 
waarde, tenzij anders is bepaald. De kortlopende 
schulden bestaan voor een groot deel uit toezeg-
gingen. Deze toezeggingen kunnen zowel kort, 
als langlopend zijn. Toezeggingen zijn door TEU 
aangegane verplichtingen uit hoofde van formeel 
toegezegde bedragen voor een daartoe ingediend 
verzoek. Deze verplichtingen ontstaan als TEU een 
geldelijke verplichting aangaat voor een vast bedrag.

Fondsen
TEU kent Bestemmingsfondsen en Fondsen op Naam. 
Beiden zijn opgenomen onder de Bestemmings-
fondsen. Toch zijn de karakteristieken licht 
verschillend.

Bestemmingsfondsen vloeien voort uit activiteiten 
met het oogmerk voor een specifiek aangegeven 
doel geld in te zamelen. Indien en voor zover per 
balansdatum de ingezamelde gelden de bestedingen 
voor dat doel overtreffen, wordt het saldo weergegeven 
onder Reserves en fondsen. Bestedingen worden aan 
een bestemmingsfonds onttrokken na een besluit 
een bepaalde aanvraag tot financiële ondersteuning, 
passend in het doel van het bestemmingsfonds, te 
honoreren en dat aan de aanvrager te communiceren 
(de “toezegging”). Het bedrag van deze toezegging 
wordt op dat moment ten laste van de Staat van 
Baten en Lasten gebracht en de corresponderende 
verplichting getoond onder Kortlopende schulden 
(“toezeggingen”). Bestemmingsfondsen worden uit-
sluitend aangewend binnen de algemene doelstelling 
van TEU.

Fondsen op Naam betreffen door derden geïnitieerde 
activiteiten met het oogmerk voor een specifiek, door 
die derden aangegeven doel geld in te zamelen dan wel 
te besteden. Bestedingen van fondsen op naam dienen 
te passen in het doel van het fonds en worden aan het 
fonds onttrokken op het moment dat TEU van die
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bestedingen op de hoogte wordt gesteld, door middel 
van declaraties. Het bedrag van deze bestedingen wordt 
op dat moment ten laste van de Staat van Baten en 
Lasten gebracht en de corresponderende verplichting 
getoond onder Kortlopende schulden “toezeg-
gingen”), dan wel door TEU direct betaald. Ofschoon 
voor Fondsen op Naam noch de ingezamelde gelden,
noch de bestedingen door TEU geïnitieerd zijn, stelt 
TEU wel steeds vast dat de bestedingen passen in de 
aan het Fonds op Naam gegeven doelstelling, alsmede 
dat de doelstelling van een Fonds op Naam past in de 
doelstelling van TEU in algemene zin.

Grondslagen voor de bepaling van het 
resultaat

Algemeen
Ontvangsten en uitgaven worden tenzij hierna anders 
vermeld, in de Staat van Baten en Lasten toegerekend 
aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de 
toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. 
Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden 
met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in 
een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel 
betaald.

Besteed aan doelstelling
De bestedingen worden als last verantwoord in 
het jaar waarin het besluit tot toekenning door het 
bestuur is genomen. De lasten met als voortvloeiend 
uit toezeggingen met betrekking tot bijzondere 
leerstoelen, worden over de duur van de leerstoel 
gespreid.
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2.4 Toelichting op de balans

2.4.1 Effecten
De effectenportefeuilles worden beheerd door ABN MeesPierson en Wealth Management Partners. Het beheer 
van de portefeuilles is uitbesteed aan voornoemde vermogensbeheerders, op basis van mandaten waarbij een 
beleggingsmix met als uitgangspunt 70% risicomijdend en 30% zakelijke waarden met een bandbreedte van 
15% wordt gehanteerd. 

De geconsolideerde portefeuille kan als volgt worden gespecificeerd:

De post liquiditeiten is bestemd voor herbelegging en wordt daarom, anders dan de liquide middelen bestemd 
voor doelbestedingen en kosten, onder de post effecten gerubriceerd.

2.4.2 Studievoorschotten
De studievoorschotten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

    31-12-2016 31-12-2015

    € €

Zakelijke waarden    8.737.987  7.666.654
Vastrentende waarden     10.854.215  12.165.505
Liquiditeiten     1.055.129  1.062.934

    20.647.331  20.895.093

    31-12-2016 31-12-2015

    € €

Betaalde studievoorschotten     490.999  487.417
Terugbetaalde studievoorschotten     -201.982  -178.633
Bijdrage Van Beek-Donner Stichting     -5.786  -5.786
Voorziening studievoorschotten     -152.871  -158.404

    130.360  144.594
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2.4.3 Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2.4.4 Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit vrij opvraagbare banktegoeden aangehouden in euro’s bij verschillende financiële 
instellingen. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Liquiditeiten bestemd voor herbelegging worden, anders dan in de jaarrekening 2015, onder post effecten 
gerubriceerd. Deze maken onderdeel uit van de beleggingsportefeuilles en vallen onder beheer van de ABN 
MeesPierson en/of Wealth Management Partners.

    31-12-2016 31-12-2015

    € €

Nog te ontvangen interest     8.518  2.540
r/c Stichting A.A. van Beek Fonds     22.708  27.452
Nog te ontvangen contributies / periodieke donaties   2.900  1.600
Overlopende activa en vooruitbetaalde bedragen    4.756  -
  
    38.882  31.592

    31-12-2016 31-12-2015

    € €

ABN Amro Bank     1.027.986  680.886
ING Bank     50.290  83.924
Rabobank     7.500  32.662
Contant geld in kas     188  152

    1.085.964  797.624
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2.4.5 Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal van € 5.000.000,- is destijds gevormd met de bedoeling dit deel van het vermogen nimmer 
aan te tasten.

2.4.6 Algemene reserve
Het ongeoormerkte saldo van de Staat van Baten en Lasten wordt voor 82,9% jaarlijks toegevoegd, dan 
wel onttrokken aan de Algemene reserve. De andere 17,1% van het ongeoormerkte resultaat wordt ver-
werkt in het bestemmingsfonds RMZ 1920. De mutatie in de algemene reserve kan als volgt worden weergegeven:

2.4.7 Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Per ultimo 2016 zijn beide reserves volledig benut en zullen niet meer terugkeren. Een nadere specificatie wordt 
onderstaand weergegeven.

Bestemmingsreserve Operationele visie Erasmus Trustfonds
Dit betreft een bestemmingsreserve met als doelstelling de toekomstige uitgaven gedurende de komende jaren 
die gepaard gaan met het operationaliseren van de vernieuwde Visie van het Erasmus Trustfonds te financieren. 
De operationele kosten die gemaakt worden ten uitvoering van de Endowment Campagne komen ten laste van 
deze bestemmingsreserve. De mutatie in de bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven:

    2016 2015

    € €

Stand per 1 januari     11.460.890  11.574.072
Resultaat boekjaar     -158.653  -113.182
Mutatie bestemmingsreserve  Operationele Visie    83  -
  
    11.302.320  11.460.890

    2016 2015

    € €

Operationele visie Erasmus Trustfonds     -  177.284
Bestemmingsfonds Verenigingen     -  10.204
  
    -  187.488



43www.trustfonds.nl

Bestemmingsreserve Verenigingen

2.4.8 Bestemmingsfonds RMZ 1920
De mutatie in het bestemmingsfonds RMZ 1920 bestaat uit 17,1% van het ongeoormerkte resultaat van TEU. 
Het fonds kan als volgt worden weergegeven:

Mede gezien de ophanden zijnde veranderingen binnen de structuur van het Erasmus Trustfonds, zal het 
Bestemmingsfonds R. Mees & Zoonen Fonds 1920 per 1 januari 2017 verantwoord worden als Fonds op Naam. 
Dit Fonds op Naam zal niet langer meedelen in het totale resultaat van het Erasmus Trustfonds, zoals tot op 
heden werd gehanteerd, maar haar daadwerkelijke baten en lasten toegerekend krijgen, als zelfstandig Fonds op 
Naam.

       2016 2015

       € €

Stand per 1 januari        177.284  479.430
Bijdrage kosten Endowment  Campagne       -177.201  -302.146
Mutatie bestemmingsreserve Operationele Visie     -83  -

       -  177.284

       2016 2015

       € €

Stand per 1 januari        3.458.421  3.481.767
Ongeoormerkt resultaat boekjaar      -32.726  -23.346

       3.425.695  3.458.421

       2016 2015

       € €

Stand per 1 januari        10.204  10.204
Bijdrage aan Vereniging Erasmus Trustfonds     -10.204  -
 
       -  10.204



2.4.9 Fondsen op Naam
De mutaties in de Fondsen op Naam kunnen als volgt worden gespecificeerd:

   Vermogen Baten / Lasten / Vermogen
   31-12-2016 stortingen onttrekkingen 31-12-2015
  
   € € € €

SBS Fonds   79.257  3.090  2.500  78.667
ARK Fonds   113.553  11.159  3.500  105.894
Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht   158.690  1.571  -  157.119
Fonds “Word Database of Happiness”   23.626  11.069  -  12.557
Prof.dr. N.J. Polak Fonds   17.263  171  -  17.092
Sanders Fonds   447.179  4.428  -  442.751
Fonds Global Learning RSM Students   34.405  389  9.824  43.840
RSM Annual Fund ‘I Will Give Back’   24.351  17.843  15.900  22.408
De Wit Fonds   90.924  1.040  28.133  118.017
Erasmus Education Fund   91.758  39.679  54.000  106.079
Barnabas Kossmann Fonds   18.139  177  -  17.962
De Rotterdamse Kamer van Verenigingen   36.323  360  -  35.963
ISS Alumni Fund   20.484  1.198  -  19.286
EUC Dream Fund   72.787  721  -  72.066
IHS Alumni International Fund   4.391  43  -  4.348
Steunfonds RSC Museum   12.433  9.647  4.355  7.141
Steunfonds HOVO   46.500  6.036  -  40.464
Jong Ondernemerschap Fonds   215.408  210.103  -  5.305
ESL Alumni Fonds   32.916  326  -  32.590
C2C Trustfund   9.310  92  -  9.218
  
   1.549.696  319.142  118.212  1.348.767
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2.4.10 Kortlopende schulden  
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  31-12-2016  31-12-2015

Toezeggingen  € € € €
Toegezegde en nog niet afgewikkelde
bijdragen en garanties  202.013   301.250
Toezeggingen vanuit Fondsen op Naam  3.700   26.850
   
   205.713   328.100

Belastingen     
Loonheffing   15.472   2.229 
  
Overig
r/c Vereniging Erasmus Trustfonds (VET)
Donatie vanuit de oorspronkelijke Vereniging  250.000   -
Contributie leden  64.904
Activiteiten leden  -5.515

   309.389

Overige schulden en overlopende passiva   94.252   83.008
     
Totaal   624.826   413.337
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2.5 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
  
2.5.1 Resultaat effectenportefeuille
Het resultaat op de effectenportefeuille kan als volgt worden gespecificeerd:

  2016  2015

Baten uit beleggingen  € € € €
Gerealiseerde en
ongerealiseerde koersresultaten   696.523   398.809
Dividend   155.648   205.228
Coupon   85.423   97.059
Overige rentebaten   13.799   12.289  
 
Totaal baten    951.393   713.385

Kosten effectenportefeuille     
Vermogensbeheervergoeding    -135.634   -139.738

   815.759   573.647

2.5.2 Contributies en donaties
De contributies en donaties kunnen als volgt worden gespecificeerd:

    2016 2015

    € €

Donaties    322.473  104.429
Contributies en bijdragen     5.935  71.423
Nalatenschappen     37.047  -

    365.455  175.852
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2.5.4 Personeels- en bestuurskosten
De personeels- en bestuurskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

    2016 2015

    € €

Bruto lonen     222.406  113.430
Sociale lasten     32.882  19.214
Pensioenpremies    9.104  9.268
Overige personeelskosten     22.008  6.389

    286.400  148.301

2.5.3 Besteed aan doelstelling
De bestedingen conform de doelstelling van TEU, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  2016  2015

  € € € €
Bijdragen en garanties:
Verleende bijdragen en garanties   472.271   595.948
Bijdragen bijzondere leerstoelen   7.500   32.050
Bijdrage aan Vereniging
Erasmus Trustfonds (VET)   250.000   -

   729.771   627.998

Bestedingen Fondsen op Naam    118.212   96.619

Mutaties vrijval en voorzieningen
Terugstorting subsidies   -   -3.292
Vrijgevallen bijdragen en garanties   -115.677   -68.344
Vrijval bijzondere doeleinden   -6.597   -
Mutatie voorziening studievoorschotten   -11.379   1.897

   -133.653   -69.739

   714.330   654.878
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2.5.5 Kosten Endowment Campagne
De kosten direct gerelateerd aan de opgezette Endowment campagne, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

    2016 2015

    € €

Advies en visie     177.201  302.146
Consultancy en projectkosten     9.048  -
Organisatie kosten     13.548  -
  
    199.797  302.146

Het overgrote deel van dit bedrag wordt gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve “Operationele Visie”.

2.5.6 Overige lasten
De overige lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

    2016 2015

    € €

Huisvestingskosten     20.846  20.603
Automatiseringskosten     18.113  695
Administratiekosten     29.040  7.979
Accountantskosten     20.996  14.380
Vergaderkosten     14.519  11.146
Respresentatie, drukwerk en portikosten     16.946  13.296
Overige diverse kantoorkosten     43.922  19.903
Kosten Vereniging Erasmus Trustfonds (VET)     16.866  -
Kosten Jong Erasmus Trustfonds     -  -4.120
Doorbelasting Stichting A.A. van Beek Fonds     -22.708  -27.452
  
    158.540  56.430

De automatiseringskosten betreffen voornamelijk de ontwikkeling van nieuwe CRM-software en licenties voor 
ondersteunende software; daarnaast is enige hardware aangeschaft. 
De financiële administratie, die tot en met 2015 intern werd verwerkt, is in 2016 uitbesteed aan Orchestra B.V., 
hetgeen de toename van de (externe) administratiekosten verklaart. 
In 2016 zijn extra accountantskosten gemaakt vanwege de juridische splitsing van de bestaande Vereniging 
Erasmus Trustfonds. Er is € 15.000,00 opgenomen voor verwachte kosten betreffende de controle van de 
jaarrekening 2016. 
De overige diverse kantoorkosten bestaan voor ca. € 25.000,00 uit advieskosten betreffende de herstructurering 
van het Erasmus Trustfonds.
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Controleverklaring onafhankelijke accountant
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ERASMUS SCHOOL OF ECONOMICS (ESE)   

21 projecten € 37.190 
 € 37.190

FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN (FSW)
  
IMISCOE 3-daagse conferentie 2017 € 25.000
Overige 14 projecten   27.100
 € 52.100

ERASMUS SCHOOL OF LAW (ESL)
  
QDA software uitwisselingsprotocol the Rotterdam Exchange Format Initiative Fase I € 10.000
Research project “Our land” vs “My land” Benin  5.000
Overige 22 projecten  29.276 
 € 44.276

ERASMUS MC
  
Conference on Acute Stroke Treatment € 10.000
Overige 21 projecten   28.325  
 € 38.325

De bijdragen kunnen als volgt worden gespecificeerd. Toezeggingen kleiner dan € 5.000 zijn samengevat
onder ‘Overige projecten’.

Bijlagen  
I Subsidies en garanties

FACULTEIT DER WIJSBEGEERTE (FW)  

3 Projecten € 8.010 
 € 8.010
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INTERNATIONAL INSTITUTE OF SOCIALSTUDIES (ISS)  

3 Projecten € 5.600
 € 5.600

ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC)  

11 projecten € 11.082  
 € 11.082

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT (RSM)  

15 projecten € 29.135
 € 29.135

STUDENTENVERENIGINGEN   

20ste Lustrum RVSV € 6.000 
Nieuwe leden Studenten Verenigingen (RKvV)  6.540 
17 Overige projecten   20.650
 € 33.190 

REISBEURZEN VOOR O.A. CONGRESBEZOEKEN  (191) € 77.245

PRIJZEN  

Rotterdam Talent Week ‘Diversiteit’ € 8.000
Mandeville Lezing   14.000
Erasmus Honours Programme   5.550
Onderwijsprijs en Onderzoeksprijs 2016   14.000
Overige 2 projecten   6.000 
 € 47.550

ERASMUS UNIVERSITY COLLEGE  
  
Society Oriented Leadership Programme € 20.000
Overige 3 projecten   2.705 
 € 22.705
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DIVERSEN  

Congres: Urban Transformation Conference € 10.000
Mandeville Lezing dinerkosten (1/3 deel)  13.000
Sustainable Cities Conference IHS   5.000
Cultuur educatieprogramma 2016 – 2017 SG   12.000
Overige 5 projecten   7.075
 € 47.075

RECAPITULATIE PROJECTEN
    
 Aantal  Bedrag
Erasmus School of Economics (ESE) 21 € 37.190
Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) 15  52.100
Erasmus School of Law (ESL) 24  44.276
Erasmus MC 22  38.325
Faculteit der Wijsbegeerte (FW) 3  8.010
Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) 11  11.082
Rotterdam School of Management (RSM) 15  29.135
Studentenverenigingen 19  33.190
Reisbeurzen voor o.a. congresbezoeken 191  77.245
Prijzen 6  47.550
International Institute of Social Studies (ISS)  3  5.600
Erasmus University College 4  22.705
Diversen 9   47.075 

Totaal 343 € 453.483

Uitgaven RMZ Fonds    17.962

Correctie voorgaand boekjaar    826

Verleende bijdragen en garanties   € 472.271

talentday 2016
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R. Mees & Zoonen Fonds 1920 (ex-
Stichting Hoogeschool-Fonds 1920)
Het R. Mees & Zoonen Fonds 1920 deelt in het 
resultaat van het Erasmus Trustfonds met een vaste
verhouding: 17,1% RMZ en 82,9% Erasmus 
Trustfonds. Alle overige fondsen op naam met 
uitzondering van het Fonds SBS en het ARK fonds, 
die deelnemen in de vermogensmutatie, ontvangen 
een rentevergoeding over het fondsvermogen. Voor 
het jaar 2016 bedroeg deze vergoeding 1,0%.
Het R. Mees & Zoonen Fonds 1920 deelt voor 17,1% 
€ -32.726 (€ -23.346 in 2015) in het netto resultaat 
van het Erasmus Trustfonds. Het vermogen van RMZ 
bedroeg op 31 december € 3.425.695 (€ 3.458.421 in
2015).

De Stichting Hoogeschool-Fonds 1920 werd in dit 
jaar in het leven geroepen door het bankiershuis Mees 
& Zoonen ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan 
van de firma. De Raad van Beheer van de Stichting 
Hoogeschool-Fonds 1920 heeft tot de fusiedatum 
het gevoerde beleid van de daaraan voorafgaande 
jaren grotendeels gecontinueerd. Binnen het Erasmus 
Trustfonds is dit beleid ingepast.

In de geest van de traditionele activiteiten van het fonds 
‘Het verstrekken van renteloze studievoor-schotten 
aan ‘minvermogende doch talentvolle’ studenten’, 
werd in het verslagjaar aan één nieuwe student een 
studievoorschot beschikbaar gesteld van € 2.698.64 
(in 2015 één student voor een bedrag van € 10.000).

Eén debiteur (vier in 2015) heeft haar schuld afgelost. 
Aan een debiteur is € 4.961.83 kwijtgescholden. Het 
debiteurenbeleid is door een persoonlijk gesprek of 

soms door middel van frequenter schriftelijk contact 
strikter aangepakt.

Per einde boekjaar 2016 stonden renteloze 
studievoorschotten uit aan 29 studenten, voor een 
totaalbedrag van € 283.232 (€ 302.998 in 2015). Na 
voorziening ad 15% voor mogelijke oninbaarheid, plus 
de correctie voor toegezegde maar nog niet uitbetaalde 
leningen en de toekomstige kwijtscheldingen (vanuit 
de reeds ontvangen bedragen vanuit het Van Beek 
Donner Fonds), resteert een balanswaarde van 
€ 130.360 (€ 144.594 in 2015).

**)  Vanaf 2014 is de voorziening vastgesteld op 
 basis van de volgende uitgangspunten:
 • voor de leningen waarop werd afgelost en 
  verwacht wordt dat de gehele hoofdsom 
  nog zal worden  afgelost is een voorziening 
  van 15% getroffen;
 • voor de leningen waarop de aflossing in 
  gebreke blijft en verwacht wordt dat de hoofd-
  som niet (geheel) zal worden afgelost is een
  voorziening van 100% getroffen.

Mede gezien de ophanden zijnde structuur van het 
Erasmus Trustfonds zal het R. Mees en Zoonen Fonds 
1920 per 1 januari 2017 verantwoord worden als 
Fonds op Naam. 

Het Fonds op Naam R Mees & Zoonen zal niet langer 
meedelen in het totale resultaat van het Erasmus 
Trustfonds, zoals tot op heden werd gehanteerd, maar 
haar daadwerkelijke baten en lasten toegerekend 
krijgen als zelfstandig Fonds op Naam.

Bijlagen 
II Bestemmingsfondsen en fondsen op naam
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Stichting voor Buitenlandse Studenten

Het fonds is opgericht op 11 augustus 2009. Het fonds heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge contacten tussen 
studenten of groepen of verenigingen van studenten, die ingeschreven zijn bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en 
met haar verbonden instellingen en afkomstig zijn uit het buitenland alsmede uit het gebied van de Nederlandse 
Antillen en tussen die studenten en studenten, die ingeschreven zijn bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en die niet 
afkomstig zijn uit het buitenland of uit het gebied van de Nederlandse Antillen. Het fonds bevordert deze contacten 
door het verlenen van financiële ondersteuning aan activiteiten passend binnen de doelstelling van het fonds.

  2016  2015
Saldo per 1 januari € 78.667 € 80.058
Aandeel in resultaten van de beleggingen*  3.090  2.055
  81.757  82.113
Vrijval  1.000  -
Toezegging  -3.500  -3.446
Saldo 31 december € 79.257 € 78.667
    
Er zijn een aantal kleine subsidies toegezegd voor activiteiten op het gebied van bovengenoemde doelstelling  
 
*) Het fonds op naam SBS zal meedelen in de resultaten op beleggingen op basis van het per 1 januari aangehouden 
vermogen. Het in stand houden van het vermogen staat bij dit fonds op naam centraal. Alle andere fondsen op naam 
krijgen 1% rente bijgeschreven.

ARK Fonds

De Rector Magnificus van de EUR kan voorstellen doen voor het verstrekken van uitkeringen uit het fonds. 
De Prof. Lambersprijs gaat jaarlijks naar een excellente student met twee mastertitels, waarvan minstens één met 
het judicium cum laude. 

  2016  2015
Saldo per 1 januari € 105.894 € 106.656
Aandeel in resultaten van de beleggingen*  4159  2.738
  110.053  109.394
Schenking  7.000  -
Toezegging  -3.500  -3.500
Saldo 31 december  € 113.553 € 105.894
     
Per 31 december 2016 bedraagt het totaalbedrag aan nog niet betaalde toezeggingen € 3.500. Dit bedrag is onder 
kortlopende schulden opgenomen.

*) Het fonds op naam ARK deelt vanaf 2015 mee in de resultaten op beleggingen op basis van het per 
1 januari aangehouden vermogen. Het in stand houden van het vermogen staat bij dit fonds op naam centraal. 
Alle andere fondsen op naam krijgen 1% rente bijgeschreven.
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Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht 

Vanaf 1 oktober 1999 heeft het Erasmus Trustfonds de rechten en verplichtingen overgenomen van de Stichting 
Bijzondere Leerstoel in het Vervoersrecht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de EUR. 
Tevens financiert zij de boeken voor de sectie Vervoersrecht.

  2016  2015
Saldo per januari € 157.119 € 156.493
Dotatie 1,0% (2015: 0,4%) over gemiddeld saldo  1.571  626
  158.690  157.119
Uitgaven  -  -
Saldo 31 december  € 158.690 € 157.119
  

  2016  2015
Saldo per januari € 12.507 € 12.507
Dotatie 1,0% (2015: 0,4%) over gemiddeld saldo  50  50
 € 12.737 € 12.557
Schenking  10.889  -
Saldo 31 december € 23.626 € 12.557

Support Fund for the World Database of Happiness

Sinds 1980 wordt bij de EUR aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen onderzoek gedaan naar menselijk 
geluk. Geluk is een veel gebruikte variabele in het sociaal wetenschappelijk onderzoek en levert een groeiende 
stroom aan onderzoeksresultaten op. Om de gegevens overzichtelijk in kaart te brengen, is de World Database 
of Happiness ingericht. Daarin zijn de data gerangschikt naar onderwerp, tijd, land en publiekscategorie. Een 
ander deel van de gegevens gaat over samenhangen met geluk op basis van inkomen, opleiding en gezondheid. 
Vanaf 1984 subsidieerde het Erasmus Trustfonds achtereenvolgens het eerste en tweede Databook of Happiness, 
de inzet van een onderzoeksassistent en een bijzondere leerstoel. In 2007 werd het Support Fund for the World 
Database of Happiness ingesteld om het behoud van de onderzoekscollecties veilig te stellen.  

Prof.dr. N.J. Polak Fonds

Het fonds was ondergebracht bij het Hoogeschool-Fonds. Doelstelling van het fonds is het leveren van aanvullende 
bijdragen om deelname aan het studentenleven mogelijk te maken. Bovengemiddelde studenten met een sociaal 
ontwikkeld gevoel komen voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking.  

  2016  2015
Saldo per januari € 17.092 € 17.024
Dotatie 1% (2015: 0,4%) over gemiddeld saldo  171  68
Saldo 31 december  € 17.263 € 17.092 



59www.trustfonds.nl

Sanders Fonds

Het fonds is in 2004 in het leven geroepen door prof.mr. P. Sanders, een van de founding fathers van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid. Het fonds heeft als doelstelling de bevordering van de groei en bloei van de Erasmus School of 
Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
  2016  2015
Saldo per januari € 442.751 € 440.987
Dotatie 1,0% (2015: 0,4%) over gemiddeld saldo  4.428  1.764
  447.179  442.751
Besteding/toezegging  -  -
Vrijval  -  -
Saldo 31 december  € 447.179 € 442.751 
   

Fonds Global Learning RSM Students

In maart 2009 heeft de Raad van Beheer van de Stichting Studiereizen Interfaculteit Bedrijfskunde (SSIB) zijn 
bezittingen overgedragen aan het Erasmus Trustfonds onder de naam Fonds Global Learning RSM Students. Het fonds 
heeft tot doel het bevorderen van een internationale leeromgeving voor initiële studenten door het ondersteunen 
of activeren van (groepen) initiële studenten of de initiële onderwijsorganisatie, ingeschreven of verbonden aan 
de Rotterdam School of Management, die aan activiteiten wensen deel te nemen of die evenementen wensen te 
organiseren met een internationaal karakter en die bijdragen aan de internationale ervaring en/of ontwikkeling van 
de initiële studenten in het kader van bedrijfskunde als wetenschap.
 
  2016  2015
Saldo per januari € 43.840 € 51.319
Dotatie 1,0% (2015: 0,4%) over gemiddeld saldo  389  190
 € 44.229  51.509
Besteding  -9.824  -7.669
Saldo per 31 december € 34.405 € 43.840

Voor de STAR case society en case competition is het genoemd bedrag beschikbaar gesteld.
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RSM Annual Fund – ‘I Will Give Back’

Rotterdam School of Management, heeft in oktober 2009 een fonds opgericht waardoor alumni en vrienden van 
de school een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze gedeelde aspiratie: het behoren tot de beste business 
schools in de wereld. Het RSM Annual Fund ondersteunt naar keuze van de donor: 

A. Studenten
Steeds meer goede potentiële studenten kunnen in het huidige economische klimaat geen lening krijgen om hun 
vervolgstudies te bekostigen. Met het Annual Fund kan RSM -dankzij het verstrekken van studiebeurzen en toelages- 
ervoor zorgen dat deze getalenteerde studenten toch op onze faculteit hun diploma behalen.

B. Onderzoek 
Om tot de beste business schools ter wereld te behoren, moet het onderzoek op het gebied van management niet 
alleen voor de wetenschap maar ook voor bedrijven relevant zijn. Ons tijdschrift RSM Insight is de eerste stap in 
het herpositioneren van het academische onderzoek richting het bedrijfsleven. De tweede stap is het verwerven 
van meer steun en fondsen, zodat de faculteit meer toegepast onderzoek kan doen, met als resultaat een groeiende 
impact op het bedrijfsleven.

Tevens zal 10% van de donaties die door het RSM Annual Fund is ontvangen, worden besteed aan activiteiten voor 
alumni, zodat de band tussen RSM en haar alumni en tussen alumni onderling zal worden versterkt. 

Om ook een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving wordt nog eens 10% van de donaties besteed aan een 
goed doel dat elk jaar door de donoren zelf via een online enquête wordt bepaald.
  
  2016  2015
Saldo per januari € 22.408 € 18.826
Dotatie 1,0% (2015: 0,4%) over gemiddeld saldo  233  82
 € 22.641 € 18.908
Schenking  17.610  10.500
Besteding/toezegging  -15.900  -7.000
Saldo per 31 december € 24.351 € 22.408

Het genoemde bedrag is beschikbaar gesteld voor o.a. zeven scholarships.

Erasmus Charity Run april 2016
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De Wit Fonds

Stichting De Wit Fonds heeft per september 2009 haar bezitting overgedragen aan het Erasmus Trustfonds onder 
de naam De Wit Fonds. Het fonds geeft ondersteuning aan de Erasmus School of Economics van de EUR, bij haar 
productie, verspreiding en toepassing van wetenschappelijke kennis vanuit een economisch perspectief in de meest 
brede zin van het woord, niets uitgezonderd. Een bijzonder aandachtsgebied van het fonds is het stimuleren van 
studie, onderzoek en advies op het gebied van risicomanagement en financiële markten. 
  
  2016  2015
Saldo per januari € 118.017 € 125.032
Dotatie 0,4% (2014: 0.7%) over gemiddeld saldo  1.040  485
Saldo per 31 december  119.057 € 125.517
Besteding/toezegging  -28.133  -7.500
 € 90.924 € 118.017

Aan ESB BV is voor 4000 exemplaren van het Centennial Boek van de ESB ‘Canon van de Economie’, dat ook 
verspreid wordt over de middelbare scholen in Nederland, het bovengenoemde bedrag beschikbaar gesteld.

Erasmus Education Fund

Het fonds heeft tot doel het ondersteunen van initiatieven waarmee kansarme talentvolle jongeren in staat worden 
gesteld om zich met behulp van vervolgonderwijs te ontwikkelen tot de leiders van de toekomstige generatie. Het 
Erasmus Education Fund is in het bijzonder bedoeld voor personen die op grond van hun talent, sterke en intrinsieke 
motivatie, veerkracht en doorzettingsvermogen boven zichzelf zijn uitgestegen en zich via vervolgonderwijs verder 
kunnen ontwikkelen tot leiders van de toekomst.

Het fonds richt zich speciaal op de ondersteuning van organisaties die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van talentvolle studenten die tot de eersten in hun omgeving behoren die vervolgonderwijs kunnen volgen. En het 
rechtstreeks via het Erasmus Education Fund verstrekken van beurzen c.q. financieren van scholarships in de meest 
ruime zin van het woord aan individueel talent dat aan de Erasmus School of Economics (ESE) of een met haar 
verbonden instelling gaat studeren en daartoe niet op eigen gelegenheid in staat is. 

Door middel van financiële bijdragen aan door het bestuur van het Erasmus Education Fund aan te wijzen goede 
doelen en organisaties, het uitreiken van prijzen voor goede initiatieven en het verstrekken van scholarships aan de 
jongeren zelf, kan het Erasmus Education Fund ertoe bijdragen dat elk jaar opnieuw een aantal jongeren hun talent 
verder kan ontwikkelen. 
 
  2016  2015
Saldo per januari € 106.079 € 106.584
Dotatie 0,4% (2014: 0,7%) over gemiddeld saldo  984  424
 € 107.063 € 107.008
Schenking  25.799  44.970
Donaties Refugees € 12.896  5.101
  145.758 € 157.079
Uitgaven  -54.000  -51.000
Saldo 31 december € 91.758 € 106.079
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De Rotterdamse Kamer van Verenigingen

Op 11 april 2012 is het fonds De Rotterdamse Kamer van Verenigingen opgericht. Het fonds heeft tot doel studenten 
die een instellingscollegegeld betalen ter hoogte van het wettelijk collegegeld en bestuurlijk actief zijn in een 
verenigingsbestuur of medezeggenschapsorgaan, financieel te ondersteunen. Deze studenten (bijv. mr.drs.-studenten 
die aan hun tweede bachelor bezig zijn of schakelstudenten) kunnen conform de WHW niet ondersteund worden op 
basis van het profileringsfonds. Formeel is dat alleen mogelijk voor studenten die het wettelijk collegegeld betalen.

  2016  2015
Saldo per januari € 35.963 € 35.820
Dotatie 0,4 % (2014: 0.7%) over gemiddeld saldo  360  143
Saldo per 31 december € 36.323 € 35.963

ISS Alumni Fund

Begin 2012 is het ISS Alumni Fund opgericht. Het fonds biedt financiële ondersteuning aan getalenteerde studenten. 
Zij krijgen daarmee de mogelijkheid aan het ISS te studeren en zich te ontwikkelen tot de nieuwe generatie ‘change 
agents’. 
Veel jonge mensen uit de hele wereld, vooral uit ontwikkelingslanden, zijn geholpen met een studie en carrière. 
Sommigen hebben het geluk een beurs te bemachtigen, maar anderen krijgen die kans niet. Het idee achter het  
fonds is dat voormalig studenten toekomstige studenten ondersteunen.
  2016  2015
Saldo per januari € 19.286 € 16.637
Dotatie 1,0% (2015: 0,4%) over gemiddeld saldo  198  72
 € 19.484 € 16.709
Schenking  1.000  2.577
Besteding/Toegezegd  -  -
Saldo per 31 december € 20.484 € 19.286

Barnabas Kossmann Fonds

Het fonds is in 2012 opgericht ter nagedachtenis van de heer Kossmann. Doel van het fonds is het ondersteunen 
van initiatieven die de gemeenschap van de Erasmus School of Economics (ESE) ten goede komen, waaronder 
bijvoorbeeld de campus.

  2016  2015
Saldo per januari € 17.962 € 18.389
Dotatie 1,0% (2015: 0,4%) over gemiddeld saldo  177  73
 € 18.139 € 18.462
Schenking  -  -
Besteding/toezegging € -  -500
Saldo 31 december € 18.139 € 17.962
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EUC Dream Fund

Doel van het fonds is het verstrekken van beurzen c.q. financieren van scholarships in de meest ruime zin van het 
woord aan individueel talent dat aan het Erasmus University College (EUC) wil gaan studeren. Plus ondersteuning  
van diverse activiteiten van het EUC.

  2016  2015
Saldo per januari € 72.066  71.779
Dotatie 0,4% (2014: 0,7%) over gemiddeld saldo  721  287
Saldo per 31 december € 72.787  72.066

IHS Alumni International Fund

Housing and Urban Development Studies (IHS). Het fonds heeft tot doel het financieel ondersteunen van talentvolle 
studenten die zich met behulp van vervolgonderwijs aan het IHS ontwikkelen tot ‘change agents’ van de toekomstige 
generatie.
  2016  2015
Saldo per januari € 4.348  4.106
Schenking  0  225
Dotatie 0,4% (2014: 0,7%) over gemiddeld saldo  43  17
Saldo per 31 december € 4.391  4.348
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Steunfonds RSC Museum

De Stichting Rotterdamsch Studenten Corps Museum en de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam 
zijn op 24 juni 2014 overeengekomen een fonds op naam te vestigen onder de naam ‘Steunfonds RSC Museum’. De 
doelstellingen van het fonds zijn het ontvangen, beheren en betalen van gelden ten dienste van de doelstellingen 
van de stichting, zoals deze zijn opgenomen in de oprichtingsakte van de stichting.  
  2016  2015
Saldo per januari € 7.141 € 6.917
Dotatie 0,4%  97  28
  7.238  6.945
Inkomsten  9.550  7.200
Bestedingen/toegezegd  -4.355  -7.004
Saldo per 31 december € 12.433 € 7.141

Het uitgegeven bedrag is voor kantoorkosten en website beheer.

Jong Ondernemerschap Fonds

Het fonds is opgericht ter stimulering van jong ondernemerschap. Na een aanloopperiode en eerste initiatieven 
door Michiel Muller hebben Raymond Cloosterman en Colette Cloosterman-van Eerd besloten dit fonds definitief 
op te richten. De oprichters zullen ieder dit fonds ondersteunen met als doel een deel van en het rendement op 
de schenkingen te besteden aan het ondersteunen van onderzoek, onderwijs, events en initiatieven die bijdragen 
aan een ondernemende mentaliteit van studenten, de ontwikkeling van kennis, methodieken, theorieën, tools en 
processen met betrekking tot ondernemerschap en ondernemende activiteiten van en door studenten.

  2016  2015
Saldo per januari € 5.305 € 4.236
Dotatie1,0% (2015: 0,4%) over gemiddeld saldo  103  19
  5.408  4.254
Inkomsten  10.000  1.050
Schenking (28-12-2016)  200.000  0
Saldo per 31 december € 215.408 € 5.305

Steunfonds HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen)

Op 6 juni 2014 is het Steunfonds HOVO opgericht. Het fonds heeft tot doel het bevorderen van het hoger onderwijs 
voor ouderen in Rotterdam en omstreken in het algemeen en dat aan de Erasmus Universiteit in het bijzonder. Het 
fonds verleent financiële ondersteuning aan activiteiten die passen binnen de doelstellingen.

  2016  2015
Saldo per januari € 40.464 € 46.684
Dotatie 0,4 % (2014: 0,7%) over gemiddeld saldo  433  174
 € 40.897 € 46.858
Inkomsten  5.603  3.606
Besteding/toegezegd  -  -10.000
Saldo per 31december € 46.500 € 40.464
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C2C Trustfund

Initiatiefnemer is Michael Braungart. Het C2C Trustfund is opgericht ter ondersteuning van wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van Cradle to Cradle & Circulaire Economie binnen de Business School-context van de 
Rotterdam School of Management

  2016  2015
Saldo per januari € 9.218 € 0
Dotatie 1,0% (2015: 0,4%) over gemiddeld saldo  92  18
Saldo per 31 december € 9.310 € 9.200

ESL Alumni Fonds

De initiatiefnemer tot oprichting van het fonds is de Erasmus School of Law. Het fonds bevordert de groei en bloei 
van de studenten van ESL. De donatie is afkomstig van het Erasmus Trustfonds-lid mr. Johannes de Muinck Keizer.

  2016  2015
Saldo per januari € 32.590 € 12.500
Dotatie 0,4%  326  90
  32.916  12.590
Schenking  -  20.000
Saldo per 31 december € 32.916 € 32.590
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‘Our Land’ vs. ‘My Land’
The effect of Land Tenure Reforms on Trust, 
Cooperation and Conflictual Attitudes: Survey and 
Experimental Investigations in Rural Benin.

This project investigates the issue of how legal and 
institutional changes influence the behaviour of 
stakeholders effected. Specially, the project proposes 
to identify these effects by using a series of small-
scale case studies in a West African country, and 
by taking advantage of the unique institutional 
environment offered by this setting. Indeed, while 
understanding the effects of legal changes on people’s 
behaviour is an issue of primary importance not only 
for developing economies, but also for developed 
market economies, nonetheless the complexity our 
societal and institutional arrangement makes in 
general impossible to identify these effects by simply 
observing the societies where we live.

Bijlagen
III Projecten (een selectie) en Prijzen
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1st Erasmus MC Conference on Acute 
Stroke Treatment
The 1st Erasmus MC Conference on Acute Stroke 
Treatment aims to provide an overview of the current 
status of acute stroke treatment, to highlight current 
basic and research activities, to foster exchange of 
knowledge between basic and clinical scientists, and to 
create an optimal environment for interaction between 
experts and young researchers. The conference is 
a place where scientific communities of different 
disciplines present, discuss and exchange their 
ideas. During the conference, experts will present on 
overview of all topics currently relevant in acute stoke 
treatment. In addition, clinical and basic researchers 
will present their newest and exciting results in the 
main sessions as well as during poster sessions, and 
interact directly with leading experts. Two workshops, 
on neuro-imaging and trial design for stroke, will be 
organized for young clinicians/researchers.

Annual Conference
Cities are often the main ports of entry for migration 
and the location where migrationrelated diversity 
is manifested most prominently. The 14th annual 
conference turns attention to the urban dimension 
of migration and migration-related diversity. The 
conference with the theme ‘Migration, Diversity and 

the City’ will take place in Rotterdam (June 28-30, 
2017). What implications does migration have for the 
city and for urban life, how can cities respond to both 
the challenges and opportunities offered by migration 
and diversity?

Erasmus Energy Forum 2016
A forum for discussion between business, science and 
policymakers.

The 2016 Erasmus Energy Forum explored beyond 
the technology, the dreaming and talking about the 
future energy landscape. Speakers and participants at 
the Business Day event, at Rotterdam’s World Trade 
Center on 18 May, had actively searched for necessary 
action and digital solutions to be implemented. A 
common theme from many speakers was a call for 
openness and sharing of information.

The Erasmus Centre hosted the Forum for Future 
Energy Business (ECFEB), based at Rotterdam School 
of Management, Erasmus University (RSM).
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Mandeville Lezing 2016
Op donderdag 9 juni 2016 sprak de Zuid-Afrikaanse 
mensenrechtenadvocaat en voormalig Hoge VN-
Commissaris voor de Mensenrechten Navi Pillay in 
de aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam de 
twintigste Mandeville Lezing uit. In haar rede ‘Current 
Migration Challenges: A Human Rights Perspective’ 
ging Pillay in op de uitdagingen met betrekking tot het 
huidige vluchtelingenvraagstuk. De EUR verleende 
haar bij deze gelegenheid een eredoctoraat vanwege 
haar jarenlange strijd tegen ongelijkheid, onrecht en 
geweld.

Leadership Programme
The Erasmus University College society-oriented 
Leadership Programme is a specialised programme 
endowing talented students with the theory and practice 
needed to understand leadership across a broad range 
of sectors. The programme runs parallel to the regular 
academic curriculum and is designed to provide a 
select group of students with exposure to the world 
of leadership. In doing so, it combines theoretical 
training, hands-on practice, and inspirational speakers 
within an environment that enhances learning and 
critical thinking.

Urban Transformation Conference
Het Urban Transformation Congres (UTC 2016) vond 
plaats op dinsdag 17 mei. Met het thema DESIGING 
A VITAL CITY worden de uitgangspunten en voor-
waarden verkend voor een leefbare en gezonde stad. 
Als steeds meer mensen in de stad wonen, werken 
en verblijven, als de druk op de stad en de stedelijke 
omgeving toeneemt en we tegelijkertijd de transitie 
naar de next economy moeten realiseren, wat betekent 
dat dan voor de (ruimtelijke) opgave en hoe maken we 
van de stad een leefbare en gezonde omgeving voor 
haar inwoners? De stad van de toekomst vraagt om 
slimme keuzes en een passende inrichting.

UTC is een jaarlijkse internationale conferentie en een 
vrijplaats, waar het gesprek over de transformatie van 
steden ongebonden kan plaatsvinden. Vrij maar niet 
vrijblijvend. UTC wil het internationale debat over de 
toekomst van de stad blijvend stimuleren. Een roadmap 
zonder eindbestemming. De doelgroep die UTC wil 
bereiken en bedienen is breed van samenstelling. 
Stadsmakers zoals bouwers, architecten, planologen 
en bestuurders willen wij aanspreken. Maar ook 
kunstenaars, betrokken bewoners, wetenschappers en 
ondernemers.

De derde editie van de Urban Transformation 
Conference is een officieel side event onder het 
Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. 
Ook is UTC 2016 onderdeel van de zevende editie van 
de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 
(IABR–2016–THE NEXT ECONOMY).

Partners van UTC 2016 zijn: de Gemeente Rotterdam, 
Rotterdam Central District, Architectuur Instituut 
Rotterdam (AIR), Erasmus Universiteit Rotterdam, 
IABR en Rotterdam Partners.



Christiaan Heij is de afgelopen jaren innovatief bezig geweest 
in het geven van onderwijs. Hij heeft veel tijd gestoken in het 
ontwikkelen van de Massive Online Open Course (MOOC) 
‘Econometrics: Methods and Applications’, dat sinds de start in 
november 2015 ruim 17.000 participanten heeft getrokken. De 
jury is zeer te spreken over de manier waarop hij de hele vakgroep 
Econometrie heeft meegenomen in deze ontwikkelingen. 

Niels Rietveld wordt met grote regelmaat als expert betrokken 
bij diverse nationale en internationale onderzoeken. Hij heeft 
binnen een jaar na zijn promotie een VENI-beurs gekregen. 
Daarnaast is hij uitvoerend directeur van het Erasmus University 
Institute for Biology and Economic Behaviour. De jury was zeer 
lovend over de kwaliteit, originaliteit en interdisciplinariteit 
van zijn onderzoeken.

 

De jury was bijzonder onder de indruk van de studieresultaten 
en het track record van Pim Kastelein, die cum laude zijn 
International Bachelor Economics and Business Economics 
IBEB) behaalde en daarna een Master of Philosophy (MPhil) 
en de Research Master Economics volgde . Daarnaast houdt hij 
zich in zijn werk bezig met een onderwerp dat voor Nederland 
zeer relevant is: pensioenen. Voor zijn promotie-onderzoek 
ontving hij onlangs een NWO- Onderzoekstalent-subsidie.

Loes Jaspers heeft zich in haar master onderzoek gericht op 
een zeer specifiek onderwerp met een grote maatschappelijke 
betekenis: gezond ouder worden. De jury roemde haar sterke 
maatschappelijke betrokkenheid. Jaspers heeft goed nagedacht 
over de manier waarop ze de prijs wil besteden. De jury was dan 
ook erg enthousiast over haar keuze om de helft van het bedrag 
te doneren aan de Do Hawood Foundation, als investering in het 
opleiden van een arts in Somaliland. Een deel van die opleiding 
betaalt ze zelf.
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Prijzen

Sinds 1987 worden jaarlijks de Onderwijsprijs en Onderzoeksprijs uitgereikt aan personen die zich bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van onderwijs of onderzoek binnen de EUR. Per prijs stelt het Eras-
mus Trustfonds een geldbedrag beschikbaar. De prijswinnaar kan zelf bepalen op welke wijze hij het geldbedrag 
wenst te besteden binnen de gestelde richtlijnen van de betreffende prijs.
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Erasmus School of Economics 

Nieuw benoemd 
Prof.dr. N.J.A. van Exel  Economics and Values
Prof.dr. D. Huisman  Openbaar Vervoer Optima- 
 lisatie Netwerkleerstoel
Prof.dr. O.W. Steenbeek  Risicobeheer van Pensioen- 
 fondsen

Faculteit der Sociale Wetenschappen   

Nieuw benoemd
Prof.dr.ir. M.J. Wieser  Clinical Psychology in parti- 
 cular biological aspects of
 psychopathology
Prof.dr. S. Denktas  Health Psychology
Prof.dr. M.W. van Buuren  Bestuurskunde, i.h.b. 
 vormen van organiseren   
 vermogen in het publieke  
 domein
Prof.dr. A.A.C.M. Smeets  Psychologisch onderwijs

Herbenoemd 
Prof.dr. A.G. Dijkstra  Governance and global   
 development

Erasmus School of Law   

Herbenoemd 
Prof.dr. S. Oded  Corporate Compliance   
 and Enforcement
Prof.dr. N.J. Philipsen  Shifts in Private and   
 Public Regulation

Herbenoemd
Prof.dr. A. Pacces  Law and finance

Erasmus MC   

Nieuw benoemd 
Prof.dr. E.F.C. van Rossum Gezond Gewicht en Bio-  
 logisch Stress Onderzoek
Prof.dr. M.A. Ikram Neuro-epidemiologie
Prof.dr. P.M.L.A. van den Bemt Medicatieveiligheid
Prof.dr. J.W. Mouton Farmacokinetiek en farma- 
 codynamiek van antimicro- 
 biële middelen

Herbenoemd
Prof.dr. C.A.B. Boucher Virologie, met als aan  
 dachtsgebied antivirale   
 therapie
Prof.dr. G.J.V.M. van Osch Bindweefselregeneratie
Prof.dr. C.C.W. Klaver Epidemiologie en genetica  
 van oogziekten
Prof.dr. O.H. Franco Epidemiologische basis van  
 preventieve geneeskunde,
 i.h.b. cardiovasculaire aan- 
 doeningen

De uitbetaalde vergoeding voor bijzonder hoogleraren was in 2016 € 7.500,- (€ 32.050 in 2015). De 
vergoedingen voor bijzonder hoogleraren die worden benoemd en herbenoemd zijn stopgezet in 2011.
In 2016 zijn de laatste vergoedingen uitbetaald.

In 2016 zijn er 135 bijzonder hoogleraren gevestigd bij het Erasmus Trustfonds. Gedurende 2016 hebben 17 
nieuwe benoemingen en 14 herbenoemingen plaatsgevonden. Een bijzonder hoogleraar wordt benoemd voor 
een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een verlenging voor nog eens vier jaar. Jonge en talentvolle 
universitaire hoofddocenten krijgen via deze benoeming de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen en blijven 
zo behouden voor de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bijlagen
IV Bijzondere leerstoelen en bijzonder hoogleraren
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Erasmus MC vervolg   

Herbenoemd  
Prof.dr. A.B. Houtsmuller Functionele anatomie van  
 de cel
Prof.dr. P.P.T. de Jaegere Interventiecardiologie, i.h.b.  
 cathetergebonden behan-
 deling van klepafwijkingen
Prof.dr. J.C. van Swieten Genetica van dementie
Prof.dr. J.J.M.Takkenberg Klinische besliskunde in   
 cardiothoracale interventies
Prof.dr. M.H.J. Verhofstad Traumachirurgie
Prof.dr. A.P. Nieboer Sociaal medische weten-  
 schappen (IBMG)
Prof.dr. R. Huijsman Management en organi-
 satie van ouderenzorg   
 (IBMG)

Faculteit der Wijsbegeerte   

Nieuw benoemd 
Prof.dr. L.M. Huijer Publieksfilosofie

Rotterdam School of Management   

Nieuw benoemd 
Prof.dr.ir. E.M. van Raaij Purchasing and Supply   
 Management in Healthcare
Prof.dr. M.C.Schippers Behaviour and Performance  
 Management
Prof.dr. V.J.A. van de Vrande Collaborative Innovation   
 and Business Venturing

Herbenoemd 
Prof.dr. M.A. van Dijk Business administration,   
 with particular reference to
 Financial markets
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Medio 2017 zal er door de juridische herstructurering van het Erasmus Trustfonds een scheiding worden 
aangebracht tussen enerzijds de verenigingsactiviteiten in de Vereniging Erasmus Trustfonds (VET) 
en anderzijds het beheren, uitdelen van de gelden en de wervingsactiviteiten in de Stichting Erasmus 
Trustfonds (SET). De SET is de rechtsopvolger van de oude vereniging (1913) en aangewezen als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden 
over een schenking of een erfrechtelijke verkrijging.

Statutaire doelstellingen Stichting Erasmus Trustfonds welke is vastgesteld in de ALV 20 juni 2016, luidt als 
volgt:

Artikel 3.
Doel
3.1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de groei en bloei van de EUR.
3.2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het aantrekken, verwerven, beheren en beleggen van 

gelden en vermogens welke als subsidie, garantie, lening of anderszins risicodragend worden verstrekt 
aan of ten behoeve van onder meer:
a. wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de EUR en aan haar gelieerde instellingen, instituten 

en bijzondere leerstoelen;
b. voorzieningen, bibliotheken en wetenschappelijke verzamelingen van de EUR;
c. de ontwikkeling en ontsluiting van software op het terrein van de informatietechnologie ten behoeve 

van het onderzoek en onderwijs aan de EUR;
d. de financiering van specifieke activiteiten en projecten van de EUR en de met haar verbonden 

instellingen;
e. de financiering van specifieke activiteiten en projecten die bijdragen aan het doel van de stichting;
f. voorzieningen voor studenten en van (studenten)organisaties die zijn verbonden aan of zich inzetten 

voor de EUR;
g. studenten, alumni, promovendi en al diegenen die op enigerlei wijze als hoogleraar, medewerk(st)er 

of anderszins aan de EUR zijn verbonden, waaronder het verstrekken van beurzen, voorschotten en 
stipendia en de bekostiging van studiereizen, studie en onderwijs aan in het buitenland gevestigde 
universiteiten en daaraan gelieerde instellingen, het vorenstaande in de ruimste zin des woords en 
voorts alle overige middelen welke dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de stichting.

3.3.  De stichting kan in overeenstemming met de statuten van een andere rechtspersoon, die daarom 
verzoekt en waarvan het doel mede strekt tot bevordering van het in lid 1 omschreven doel van de 
stichting, het bestuur van zodanige rechtspersoon of het beheer van de geldmiddelen daarvan op zich 
nemen.

3.4.  Het staat de stichting vrij ook andere fondsen op naam te creëren.
3.5.  De stichting zal zich inspannen voor een nauwe samenwerking met en een ondersteuning – ook in 

financieel opzicht – van de vereniging.
3.6.  De stichting onderschrijft de gedragscodes die bij haar taken passen. De stichting meldt in haar 

jaarverslag welke gedragscodes zij toepast en verantwoordt zich over de naleving van die codes of legt 
gemotiveerd uit op welke punten zij dat niet doet. 

Statutaire doelstelling Stichting Erasmus 
Trustfonds
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