
Stichting Erasmus Trustfonds 
Stichting Erasmus Trustfonds zet zich sinds 1913 in voor de groei en
bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet dit door
financiële ondersteuning te bieden aan projecten en activiteiten die
niet vanuit de reguliere universiteitsmiddelen kunnen worden
gefinancierd en de Erasmus Universiteit Rotterdam in staat stellen te
excelleren en sociale en economische impact te creëren. Deze extra
geldstroom stelt de Erasmus Universiteit Rotterdam in staat te
investeren in wetenschap die ertoe doet.

www.trustfonds.nl

Disbursement
Binnen het bestuur van Stichting Erasmus Trustfonds zijn dr. Stephanie Klein
Nagelvoort – Schuit (Erasmus MC) en prof. Werner Brouwer (Erasmus
School of Health Policy & Management) verantwoordelijk voor de
portefeuille Disbursement. Vanuit deze rol dragen zij zorg voor het
bestedingsbeleid van Stichting Erasmus Trustfonds en de uitvoering hiervan.
Zij kunnen hierbij een beroep doen op de Disbursement Committee, het
wetenschappelijk adviesorgaan van de stichting en worden ondersteund
door twee medewerkers.

Voor meer informatie over het bestedingsbeleid:
secretariaat@trustfonds.nl
+31 (0)10 411 05 96

In de spotlight
Jan Tinbergen is een van de
belangrijkste denkers en onderzoekers
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Met zijn werken in economie en
econometrie heeft Tinbergen de manier
van economisch denken sterk beïnvloed.
Hiervoor ontving hij 50 jaar geleden de
eerste Nobelprijs voor Economie.

Stichting Erasmus Trustfonds
ondersteunt met €35.000,- onderzoek
door prof. Jack Vromen (Erasmus School
of Philosophy) naar het werk van Jan
Tinbergen.

Vromen kijkt in zijn onderzoek o.a. naar
de ethische standpunten van Tinbergen,
voortvloeiend uit zijn socialistische
waarden, en welke invloed deze hebben
gehad op zijn wetenschappelijk werk.
Onderzoek naar de werken van
Tinbergen zal de filosofie van de
economie beter in kaart brengen.

Het onderzoek past binnen het Erasmus
Initiative ‘Dynamics of Inclusive
Prosperity’. Doordat het onderzoek
verschillende faculteiten (namelijk die
van economie, filosofie en geschiedenis)
met elkaar verbindt, bevordert het de
interdisciplinariteit van de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

Jan Tinbergen is een wetenschapper die
een grote impact heeft gehad op de
wetenschap, maar ook op andere
vakgebieden. Met dit onderzoek zal de
ware grootte van de impact van Jan
Tinbergen op de wereld nog eens
worden benadrukt.

Bursaal aan het woord
Amy Hassett is masterstudent
neurowetenschappen aan het Erasmus
MC. Zij ontving een beurs voor het
academisch jaar 2019-2020 en zegt
hierover:

“This Empowerment Scholarship has
really taken a huge load off of my
shoulders, and I really cannot thank
Stichting Erasmus Trustfonds enough for
that!”

Bestedingen naar type project t/m Q3

Kwartaalupdate Q3 2019
Deze kwartaalupdate wordt uitgegeven
door afdeling Disbursement van
Stichting Erasmus Trustfonds.

Aanvraagportal 
Stichting Erasmus Trustfonds biedt verschillende
financieringsmogelijkheden voor EUR-onderzoekers.
Gedurende het academisch jaar opent het Erasmus
Trustfonds aanvragen voor specifieke categorieën
en thema’s. De thematische aanvragen zijn
gerelateerd aan de beschikbare geoormerkte
middelen in specifieke Fondsen op Naam,
ondergebracht bij Stichting Erasmus Trustfonds. De
aanvragen naar categorie worden gesubsidieerd uit
de beschikbare niet-geoormerkte fondsen. Recent is
een nieuwe aanvraagportal gelanceerd waarmee
studenten en academisch personeel van de Erasmus
Universiteit Rotterdam hun aanvraag kunnen
indienen. De deadlines voor aanvragen en een link
naar de aanvraagportal zijn te vinden op
www.trustfonds.nl.

Bestedingen Algemeen en Fondsen op Naam t/m Q3
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