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Een alumnus aan het woord

Opgegroeid in een familie van ondernemers en hoogleraren, 
heb ik van jongs af aan al gezien wat een groot verschil 
goed onderwijs maakt. Het herkennen van kansen moet je 
als ondernemer in het bloed zitten. Maar het vereist kennis 
om deze om te zetten tot succes. Veel van mijn kennis heb ik 
opgedaan tijdens mijn studie bedrijfskunde aan de Erasmus 
Universiteit. Daarom draag ik de Erasmus nog altijd een 
warm hart toe.

Begonnen als beleggingsanalist en fonds beheerder bij 
ABN AMRO, ontdekte ik al vroeg in mijn carrière de lol van 
het ondernemen, door een nieuw product te bedenken en 
vervolgens succesvol te lanceren. Later, in de Verenigde 
Staten, herkende ik een kans in een nieuw fenomeen, 
genaamd self storage. Mini opslag voor particulieren en 
ondernemers was op dat moment al groot in Amerika. Je 
verkoopt eigenlijk gemak, en dat past bij een van onze 
kernwaarden. Wij zijn veelal op zoek naar gemak in ons 
leven. Gemak in het hebben van spullen, en in het hebben 
van ruimte. Met ALLSAFE Mini Opslag zijn we hier nu al 
bijna 20 jaar succesvol in. We geven ruimte.  

Mensen die mij kennen weten dat de beslissingen die 
ik neem, goed doordacht zijn. Analytisch vermogen, 
gecombineerd met een ambitieuze ondernemersgeest, zijn 
de beginselen van het succes van ALLSAFE. Daarom geloof 
ik in investeren in kennis. Niet alleen in mijn eigen kennis, 
maar ook in die van anderen. 

Een succesvol bedrijf mag ook wat terug geven. Met plezier 
investeert ALLSAFE actief in de opleiding van kinderen en 
jongeren met de ALLSAFE Primary en Secondary School in 
Nairobi, Kenia. De jongeren op deze school hebben nog een 
heel leven voor zich. Met meer kennis zijn zij in staat om hun 
eigen leven, en dat van anderen beter te maken. Niks mooiers 
dan delen, met delen ben je aan het vermenigvuldigen. Wij 
zijn in de gelukkige omstandigheid om dit te doen door te 
investeren in onderwijs van anderen.

Ik geloof sterk in het Amerikaanse model waarin bedrijven 
en universiteiten nauw samenwerken. Op die manier 
ontstaat een mooi platform voor onderzoek, voor het delen 
van kennis, voor het opdoen van praktijkervaring en voor 
het bundelen van krachten. Over het verzoek om donateur 
van het Erasmus Trustfonds te worden hoefde ik dan ook 
niet lang na te denken. Ook hier herkende ik gelijk een kans: 
om te kunnen bijdragen aan het vergroten van de impact 
van het fonds. Niet alleen financieel, maar ook door een 
pragmatische samenwerking op het vlak van kennis, qua 
theorie en praktijk.

Eric Stubbé , 
Ondernemer in het geven van slimme ruimte 
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In Memoriam Saskia Stuiveling

Saskia Stuiveling is overleden op 20 april 2017. 

Een bevlogen Rotterdamse is ons ontvallen. Saskia was lid van het bestuur van 
het Erasmus Trustfonds en eerder lid van de Raad van Toezicht. 

Jarenlang zette zij zich met hart en ziel in voor het wel en wee van haar alma mater.

We zullen haar deskundigheid, bestuurlijke ervaring en jonge geest enorm missen.
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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-Hoogeschool	
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	Rotterdam	
ondersteuning	nodig	en	het	Erasmus	Trustfonds	zet	zich	
hiervoor met veel energie in. Vele topuniversiteiten in 
de	wereld	hebben	belangrijke	trustfondsen	die	gelden	
werven	ten	behoeve	van	wetenschappelijk	onderzoek	
en het bevorderen van onderwijs. Het Erasmus 
Trustfonds	heeft	zich	ten	doel	gesteld	om,	naast	haar	
functie	 als	 sociaal-maatschappelijk	 vermogensfonds,	
aan een meer ambitieuze fondsenwerving te gaan 
doen,	 in	 samenwerking	met	de	Erasmus	Universiteit	
Rotterdam. Hiertoe is de Visie Kennishaven Rotterdam 
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 ambitieuze 
doelstellingen geformuleerd om onze positie in 
de wereldtop verder te verbeteren en onder meer 
‘Nobelprijs-waardig	onderzoek’	te	doen.

In	2017	is	een	aanzienlijke	stap	voorwaarts	gemaakt	met	
de werving van aanvullende middelen voor de Erasmus 
Universiteit in de private fase voor de endowment 
campagne.	 In	 november	 is	 in	 samenwerking	 met	
de Erasmus Universiteit het startsein gegeven van 
de	 publieke	 fase.	 Dat	 het	 vermogensfonds	 van	 het	
Erasmus	 Trustfonds	 zal	 gaan	 groeien,	 staat	 niet	 ter	
discussie. De ambitieuze doelstellingen worden door 
alumni,	 betrokkenen	 en	 verenigingsleden	 van	 het	
Erasmus	Trustfonds	toegejuicht	en	ervaren	grote	steun.	

In de private fase zijn tot nu toe reeds toezeggingen 
ontvangen	 voor	meer	 dan	 27	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	
vermogensfondsen en fondsenwervende instanties. 
Het	Erasmus	Trustfonds	zal	toezicht	uitoefenen	op	de	
aanwending	van	de	toegezegde	gelden	en	de	financiële	
verantwoording	op	zich	nemen	van	de	gelden	welk	zij	
onder	beheer	heeft	gekregen	van	donoren	naast	haar	
eigen middelen.

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 
consistenter	 kunnen	 bijdragen	 aan	 de	 voorspoedige	
toekomst	 van	 de	 Erasmus	 Universiteit	 Rotterdam.	
Hiervoor	 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	huidige	donateurs	van	
de nieuwe ‘founders’ groep die de missie van het 
Erasmus	Trustfonds	hebben	omarmd,	de	leden	van	de	
Vereniging	 én	 alle	 betrokkenen	 die	 in	 2017	 hebben	
bijgedragen aan de uitvoering van de visie van de 
Stichting	Erasmus	Trustfonds.

Hoogachtend,

Drs.	Frans	van	Houten,	
Voorzitter	Raad	van	Toezicht

Chairman’s letter
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In	 2017	 zijn	 veel	 zaken	 die	 reeds	 langere	 tijd	 in	
voorbereiding	waren	bij	elkaar	gekomen.	Meest	in	het	
oog	springende	was	de	start	van	de	publieke	campagne	
van het Nieuwe Erasmus Endowment Fonds tijdens 
de	 Dies.	 Dit	 initiatief	 van	 het	 Erasmus	 Trustfonds	
om 100M euro aan fondsvermogen op te bouwen 
en	 op	 deze	wijze	 een	 stabielere	 inkomstenstroom	 te	
genereren	voor	onderwijs	en	onderzoek	in	Rotterdam,	
kende	een	lange	voorbereiding.	In	deze	periode	is	een	
groot	 aantal	 gesprekken	 gevoerd	met	 de	 universiteit	
en	met	 vooraanstaande	 alumni	om	 te	 komen	 tot	 een	
samenhangend plan dat door iedereen zou worden 
gedragen.

Een aantal alumni en donateurs met een groot 
Rotterdams hart hebben de succesvolle lancering 
mogelijk	 gemaakt:	 reeds	 in	 de	 private	 fase	
committeerden zij zich aan on-Nederlandse bedragen 
ter	ondersteuning	van	het	initiatief.	Hieruit	bleek	niet	
alleen	de	grote	betrokkenheid	met	de	stad	Rotterdam	
en	haar	universiteit,	maar	ook	dat	het	 thema	“learn, 
earn & return” in de Nederlandse universitaire 
wereld speelt en niet alleen voorbehouden is aan de 
Angelsaksische	wereld.

Tijdens	de	dies	mochten	het	bestuur	van	het	Erasmus	
Trustfonds	 en	 de	 Rector	 Magnificus	 een	 totaal	 van	
27 miljoen euro reeds bijeengebrachte bijdragen 
aankondigen.	Daarvoor	is	het	bestuur	deze	donateurs	
van	 het	 eerste	 uur	 zeer	 erkentelijk.	 Zonder	 hun	
pioniersgeest	was	het	niet	gelukt.	Zij	hebben	inmiddels	
al vele anderen geïnspireerd hun voorbeeld te volgen.

De	 lancering	 van	 het	Endowment	Fund	werd	 kracht	
bijgezet door de campagne “Challenge Accepted” 
waarin	de	belangrijkse	thema’s	van	de	universiteit	in	

de	komende	jaren	werden	verweven:	Smarter Choices 
for Better Health, Dynamics of Inclusive Prosperity 
en Vital Cities & Citizens. Deze zogenaamde Erasmus 
Initiatives	 zullen	 ook	 voor	 het	 Trustfonds	 als	 basis	
gelden	 voor	 het	 toezeggingenbeleid	 in	 de	 komende	
jaren.

In	 2017	 bleek	 ook	 dat	 de	 band	 tussen	 Trustfonds	
en	 universiteit	 sterker	 dan	 ooit	 is.	 Er	 werd	 met	
Rotterdamse	 daadkracht	 gezamenlijk	 gewerkt	 aan	
alumnimanagement,	fondsenwerving	en	het	uitdragen	
van de visie. 

De	 Stichting	 Erasmus	 Trustfonds	 werd	 opgericht	
met een professionele fondsenwerving organisatie en 
verhuizing	 naar	 een	 nieuw	 kantoor	 aan	 de	 voet	 van	
de	Willemsbrug.	De	Vereniging	 Erasmus	Trustfonds	
werd	klaargestoomd	voor	een	nieuwe	rol.	

Het	bestuur	is	alle	medewerkers	en	overige	betrokkenen	
enorm	 erkentelijk	 voor	 het	 vele	 werk	 dat	 is	 verzet,	
vaak	 op	 nog	 niet	 eerder	 betreden	 terrein.	Leest	 u	 in	
bijgaand jaarverslag meer daarover.

Er	 is	veel	bereikt	en	de	basis	voor	komende	 jaren	 is	
gelegd.	 Het	 Trustfonds	 weet	 echter	 dat	 dit	 pas	 het	
begin	 is.	 We	 zullen	 ook	 het	 komende	 jaar	 blijven	
bouwen en steeds meer alumni zullen de weg naar 
het	Trustfonds	weten	te	vinden	en	recht	doen	aan	het	
campagne thema: “Challenge Accepted”!

Drs. Michiel Muller
Voorzitter Bestuur

Voorwoord voorzitter
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Dit jaarverslag is bestemd voor iedere belangstellende 
die	betrokken	is	of	wil	zijn	bij	het	Erasmus	Trustfonds	
en de groei en bloei van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam.

1.1 Profiel, visie en toekennings-
grondslag
Het	Erasmus	Trustfonds	 is	de	 rechtsopvolger	van	de	
in 1913 opgerichte Vereniging tot Oprichting eener 
Nederlandsche HandelsHoogeschool die de basis 
heeft gelegd voor onze huidige Erasmus Universiteit 
Rotterdam (EUR). Het fonds is een sociaal-
maatschappelijk	 vermogensfonds	 dat	 bijdraagt	 aan	
het realiseren van de ambities van de EUR door: het 
(co-)financieren	 van	 wetenschappelijk	 onderwijs	 en	
onderzoek.	Daarnaast	maakt	het	Erasmus	Trustfonds	
zich	 sterk	 om	 de	 band	met	 alumni	 te	 versterken	 en	
de verbinding met de universiteit te vernieuwen en 
verdiepen. 

De	 samenwerking	 met	 de	 EUR	 is	 geborgd	 in	 een	
convenant met het thema ‘Together make it happen’ 
(2015) en door aansluiting van de bijdragen uit het 
Erasmus	Trustfonds	 op	 het	 drietal	multidisciplinaire	
Erasmus Initiatives. 

•	 Smarter	Choices	for	Better	Health;	
•	 Dynamics	of	Inclusive	Prosperity;	
•	 Vital	Cities	&	Citizens.

In	2017	is	in	teams	van	project	managers	daadwerkelijk	
begonnen	 met	 de	 uitwerking	 en	 invulling	 van	 deze	
initiatieven,	 waarbij	 zij	 nadrukkelijk	 zoeken	 naar	
aanvullende	financiering	bij	overheid	en	bedrijfsleven.

De Erasmus initiatives zijn een concreet onderdeel 
geworden	 van	 de	 publieke	 wervingscampagne	 die	

na de Dies Natalis 2017 van start is gegaan. In de 
campagne stropen de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en	 het	 Erasmus	 Trustfonds	 samen	 de	 mouwen	 op	
om	 zoveel	 mogelijk	 middelen	 te	 werven	 om	 de	
Erasmus	Initiatives	financieel	 te	ondersteunen.	Naast	
specifieke	doelen	van	donateurs,	vormen	de	Erasmus	
Initiatives	 de	 belangrijkste	 toekenningsgrondslag	
van	 het	 Erasmus	 Trustfonds.	 Het	 fonds	 alloceert	
daarbij	 rechtstreeks	 uit	 toezeggingen	 van	 donateurs	
(direct spend) én uit het rendement op vermogen 
door	 zorgvuldig	 en	 maatschappelijk	 verantwoord	 te	
beleggen	 (zie	 Financiële	 beleid	 pag.	 24	 en	 verder).	
Het	Erasmus	Trustfonds	streeft	naar	een	aanzienlijke	
groei	van	haar	endowment	fonds	met	€	100	miljoen,	
waardoor	 een	 meer	 stabiele	 bron	 van	 financiering	
beschikbaar	komt	voor	projecten	binnen	de	EUR.

1.2 De bestuurlijke en de algemene 
uitvoerende werkzaamheden 
Overwegingen	 van	 organisatorische,	 financiële	 en	
juridische aard zijn de aanleiding geweest voor het 
onderscheid	 tussen	 de	 Stichting	 Erasmus	Trustfonds	
en	de	Vereniging	Erasmus	Trustfonds	per	mei	2017.	
In	 de	 Stichting	Erasmus	Trustfonds	 (SET)	 vindt	 het	
beheer	van	de	gelden,	doelbestedingen	en	de	private	
werving van aanvullende middelen plaats. Daarnaast 
is	 de	 nieuwe	Vereniging	 Erasmus	Trustfonds	 (VET)	
opgericht,	waarin	de	ledenactiviteiten	tot	ontwikkeling	
zullen	komen.	

Het	Erasmus	Trustfonds	opereert	formeel	onafhankelijk	
van de EUR. Om de groeiende organisatie beter 
te	 huisvesten	 is	 het	 Erasmus	 Trustfonds	 in	 juni	
2017	 verhuisd	 naar	 een	 nieuw	 kantoor	 aan	 het	
Oudehoofdplein,	centraal	gelegen	tussen	de	twee	EUR	
campus-locaties	 Woudestein	 en	 Hoboken.	 Namens		
de	nieuwe	Vereniging	Erasmus	Trustfonds	 (VET)	en	

1. Verslag van het Bestuur
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De EUR investeert in wetenschap die ertoe doet. De ver-
binding en interactie tussen wetenschap en samenleving, 
tussen theorie en praktijk, zitten in het DNA van de EUR. 
Getalenteerde onderzoekers die met een open blik interna-
tionale samenwerkingen aangaan, brengen de wetenschap 
vooruit. De Erasmus Initiatives zijn drie ambitieuze plannen 
die academische inspanningen stroomlijnen binnen de EUR, 
om zo de sociale en economische impact te vergroten. 

Thema’s van de Erasmus Initiatives:

Smarter Choices for Better Health 
De EUR heeft de ambitie om wereldwijd bij te dragen aan 
betere gezondheid door slimmere keuzes. Omdat gezond-
heid en gezondheidszorg complexe thema’s zijn, zet het 
Erasmus Initiative Smarter Choices for Better Health  in op 
meerjarig multidisciplinair onderzoek. Wetenschappers uit 
de gezondheidseconomie, gedragseconomie, publieke zorg 
en internationale zorg gaan een intensieve samenwerking 
aan om zorgsystemen eerlijker en effectiever in te richten, 
met de huidige financiële middelen. De resultaten van dit 
onderzoek zullen ook hun weerklank vinden in het onderwijs 
van Erasmus School of Economics (ESE), het Erasmus MC 
(EMC) en Erasmus School of Health Policy & Management. 
Het onderzoeksproject heeft de volgende drie doelen: 
•  Mensen ondersteunen langer gezond te leven; 
•  Gezondheidszorg op lange termijn betaalbaar en 
 toegankelijk houden; 
•  Toename van gelijkheid in gezondheid.

Dynamics of Inclusive Prosperity 
Het Erasmus Initiative  Dynamics of Inclusive Prosperi-
ty draait om de vraag hoe zoveel mogelijk mensen van wel-
vaartsgroei kunnen profiteren en hoe tegelijkertijd de nega-
tieve gevolgen tot een minimum beperkt kunnen worden. De 
toename van welvaart vereist een voortdurende afstemming 
van de veranderende belangen en waarden van overheden, 
bedrijven, burgers en ondernemers. Om dit dynamische veld 
in kaart te brengen, gaan wetenschappers van de Erasmus 
School of Law (ESL), Rotterdam School of Management, 
Erasmus University (RSM) en Faculteit der Wijsbegeerte 
(FW) een multidisciplinaire samenwerking aan. Wereld-
wijde fenomenen zoals de opkomst van de deeleconomie 
met bedrijven als Airbnb en Uber, de nasleep van de finan-
ciële crises en de belastingontwijking van grote bedrijven, 
brengt een hele reeks bedrijfskundige, filosofische en juri-
dische vragen met zich mee. Het traditionele beeld van een 
regulerende overheid tegenover een innovatief bedrijfsleven 

blijkt steeds minder accuraat nu de rollen en verantwoorde-
lijkheden binnen zowel het publieke als het private domein 
verschuiven. 
Met dit Erasmus Initiative ontwikkelt de EUR een internati-
onaal expertisecentrum voor inclusieve welvaart. “Dit kan 
een belangrijke bijdrage leveren aan zowel het maatschap-
pelijk- als academische debat en de beleidsvorming”, zegt 
verantwoordelijk ESL-decaan prof.mr.dr. Suzan Stoter. Het 
onderzoek kent drie thema’s: 
•  Balans publieke en private verantwoordelijkheden; 
•  Kansen en risico’s van startups en technologische 
 ontwikkelingen; 
•  De rol van de financiële sector.

Vital Cities and Citizens
Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in stedelijk 
gebied. Dit zal oplopen tot 66% in 2050. Met name steden 
in Azië en de sub-Sahara hebben te maken met massale mi-
gratie vanaf het platteland. Hierdoor neemt de arme bevol-
king in deze steden sterk toe. Globalisering, technologische 
verandering, internationale migratie en toenemende onge-
lijkheid maken de sociale structuur en cultuur van steden 
wereldwijd complexer. Met Vital Cities and Citizens wil de 
EUR bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebie-
den. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen 
bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het pu-
blieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit 
en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschil-
lende sociale groepen.

Door te onderzoeken hoe maatschappelijke veranderingen 
van invloed zijn op de stedelijke leefomgeving kunnen we-
tenschappers steden helpen te floreren. Onderzoekers uit 
verschillende disciplines werken nauw samen om de voor-
waarden te identificeren voor gelijke levenskansen, veilige 
leefomgevingen, en het harmonieus samenleven van een 
steeds diversere bevolking. “De massale trek naar de steden 
zet de sociale cohesie onder druk. Hoe wordt de stad een 
plek waar een diverse populatie zich thuis en veilig voelt? 
De unieke combinatie van inzichten uit de geestesweten-
schappen en de sociale en gedragswetenschappen stelt dit 
onderzoeksproject in staat om de ontwikkelingen in kaart 
te brengen, op individueel, institutioneel en macroniveau”, 
zegt verantwoordelijk decaan prof.dr. Henk van der Molen. 
Het onderzoek heeft drie sub thema’s: 
•  Migratie en diversiteit; 
•  Veiligheid en weerbaarheid; 
•  Cultuur en Creativiteit.

Erasmus Initiatives nader verklaard
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de Erasmus Alumni Vereniging (EAV) is de intentie 
uitgesproken	 om	 te	 fuseren	 om	 zodoende	 te	 komen	
tot	 één	 sterke	 verbindende	 alumni-vereniging	 voor	
alle alumni van de EUR. Het in 2017 door de EUR 
geïntroduceerde EURConnect.nl dient daarbij als 
verbindend  digitaal platform.  
 
Het	 Erasmus	 Trustfonds	 heeft	 in	 het	 verslagjaar	
verscheidene	 belangrijke	 donaties	 mogen	 ontvangen	
van	 particulieren	 die	 de	 ambitie	 van	 het	 Trustfonds	
delen en bepalend zijn geweest voor de succesvolle 
lancering van het Endowment Fund. Het bestuur is 
hiervoor	zeer	erkentelijk.	Zonder	de	bijdragen	in	deze	
vroege	eerste	fase	zou	het	Trustfonds	geen	leidende	rol	
kunnen	spelen.	De	teller	van	toezegde	subsidies	staat	
per eind 2017 op € 27 mln.

De	 inzet	van	medewerkers	en	andere	betrokkenen	 is	
daarbij	 van	 grote	 betekenis	 geweest.	 Medewerkers	
van	het	Erasmus	Trustfonds	hebben	in	2017	intensief	
samengewerkt	met	 vertegenwoordigers	 van	 de	 EUR	
en	 faculteiten,	 o.a.	 op	 het	 gebied	 van	 de	 (publieke)	
campagnestrategie,	 relatie-	 en	 wervingsactiviteiten	
en	 het	 identificeren	 van	 passende	 onderwijs-	 en	
onderzoeksprojecten.	

In 2017 is door het bestuur invulling gegeven aan 
een	 aantal	 onafhankelijke	 adviescommissies:	 de	
Investment	Commissie,	de	Development	Board	en	de	
wetenschappelijk	Disbursement	Commissie.	Daarmee	
heeft	 het	 Erasmus	 Trustfonds	 een	 belangrijke	
volgende stap gezet in het organiseren van expertise 
op	 specifieke	 gebieden.	Het	 borgt	 daarmee	 kwaliteit	
en transparantie ten behoeve van donateurs en andere 
betrokkenen.		

De	aansturing	van	het	Erasmus	Trustfonds	is	gebaat	bij	
het	in	gebruik	nemen	van	geautomatiseerde	financiële-	
en	 projectadministratiesystemen.	 Gedurende	 het	
verslagjaar	 is	 de	 financiële	 administratie	 extern	
ingericht	 bij	 Orchestra	 Beheer,	 een	 governance	
administrator,	 gevoed	 door	 het	 interne	 digitale	
Trustfonds	 Informatie	 Platform	 (TIP).	 In	 TIP	 vindt	
verslaglegging	 en	 monitoring	 plaats,	 binnen	 de	
wettelijke	vereisten	(o.a.	privacy)	van	de	administratie	
van	 (on)geoormerkte	 doelbestedingen,	 de	 fonds	 op	
naam	 budgetten,	 de	 private	 fondsenwerving	 en	 de	
ledenadministratie	van	de	VET.	

De uitvoerende personele bezetting van de organisatie 
is	in	2017	min	of	meer	gelijk	gebleven,	mede	omdat	
interne	 ondersteunende	 werkzaamheden	 door	
studenten zijn uitgevoerd of deels zijn uitbesteed. De 
eerste stappen voor uitbreiding van de organisatie zijn 
gezet.	Deze	zullen	in	2018	hun	beslag	krijgen.	

1.3 Uitvoerende werkzaamheden t.b.v. 
Endowment missie nader belicht 
Het	 Erasmus	 Trustfonds	 heeft	 in	 november	 2017	
in	 nauwe	 samenwerking	 met	 de	 EUR	 een	 publieke	
campagne	 gelanceerd,	 ‘Challenge	 Accepted’	 waarin	
alumni	en	donateurs	van	het	eerste	uur	een	belangrijke	
oproep	 doen	 om	 bij	 te	 dragen	 aan	 het	 werk	 van	 de	
universiteit.	 Alumni	 en	 andere	 betrokkenen	 kunnen	
financiële	ondersteuning	bieden	of	hun	kennis,	netwerk	
en ervaring inbrengen. Door hun aandeel helpen 
zij	 extra	 mogelijkheden	 te	 creëren	 voor	 studenten,	
onderwijs	en	onderzoek.

Centraal in deze oproep staan de drie Erasmus 
initiatives,	 waarin	 de	 universiteit	 al	 haar	 krachten	
wil	 bundelen	 om	 te	 komen	 tot	 nieuwe	 inzichten	 en	
oplossingen	 voor	 maatschappelijke	 uitdagingen.	 Zie	
hiervoor	ook	de	paragraaf	‘Erasmus	Initiatives	nader	
verklaard’	op	pag.	11.
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Nieuwe fondsen
In	de	private	fase	van	de	campagne,	die	voorafging	aan	
de	 lancering	van	de	publieke	campagne	 in	2017	zijn	
vanaf	 medio	 2016	 alumni	 en	 betrokkenen	 benaderd	
met	 de	 vraag	 of	 zij	 het	 Erasmus	 Trustfonds	 wilden	
ondersteunen.	Drieëndertig	personen	hebben	in	2016	
en	2017	hun	grote	betrokkenheid	getoond	door	bij	te	
dragen	aan	het	Erasmus	Trustfonds.	In	2017	is	hierdoor	
€ 22.681.714 aan nieuwe toegezegde donaties binnen-
gekomen.	Hiervan	is	in	2017	al	€	6.212.714	ontvangen.	
Samen met het bedrag uit 2016 (€ 4.579.795) staat de 
teller van toegezegde donaties op ruim € 27 mln. 

De toezeggingen en bijdragen hebben ertoe geleid dat 
in	2017	acht	nieuwe	fondsen	op	naam	zijn	opgericht,	
te weten: 
- het Jong Ondernemerschap Fonds 
- de Elisabeth Foundation 
- het D.P. Hoijer Fonds
-	het	Swinkels	Fonds	
-	het	Medical	Breakthrough	Fund	
- het Familie Atsma Fonds 
- het Hermes Kring Londen Fonds 
- de De Groot Foundation for Entrepreneurship

Daarnaast	heeft	het	A.A.	van	Beek	Fonds	aangegeven	
dat zij als een Fonds op Naam onder het Erasmus 
Trustfonds	verder	willen.	

Het	 Erasmus	 Trustfonds	 heeft	 zich	 hierbij	 ten	 doel	
gesteld in een campagneperiode lopend tot 2025 
€ 100 miljoen extra bijeen te brengen. Een deel van 
dat bedrag zal worden toegevoegd aan het Endowment 
Fund. Het rendement op het vermogen in dit Endow-
ment Fund zal voor langere termijn bijdragen aan 
projecten van de EUR. Een ander deel zal via direct 
besteedbare	schenkingen	op	korte	termijn	al	gebruikt	
worden	als	financiële	ondersteuning.	Ook	is	in	2017	al	
duidelijk	geworden	dat	 sommige	bijdragen	 in	natura	
zullen	zijn.	Zo	zijn	er	door	Frederique	Constance	100	
fertility	watches	beschikbaar	gesteld	voor	onderzoek	
naar het beweging- en slaapritme van vrouwen met 
een	 zwangerschapswens,	 en	 de	 eventuele	 gevolgen	
daarvan	 op	 de	 (korte	 en	 lange	 termijn)	 voor	 de	
gezondheid	van	hun	kind.

13www.trustfonds.nl
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1.4 Fiscale aspecten en schenkingen
Het	Erasmus	Trustfonds	is	een	zogenoemde	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.	

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	waarover	 geen	 btw	 en/of	 schenkbelasting	
betaald	 moet	 worden.	 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	inkomstenbelasting.

Schenking periodieke uitkering
Bij	 een	 ‘Schenking	 periodieke	 uitkering’	 is	 het	
mogelijk	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’ conform de eisen van de Belastingdienst 
voor	 u	 opstellen.	 Het	 belastingvoordeel	 kan	 voor	
schenkers	 oplopen	 tot	 52%	 en	 heeft	 geen	 drempel	
voor	een	maximum	bedrag	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.

Fonds op naam
Het	 Erasmus	 Trustfonds	 is	 tevens	 bereid	 in	
bijzondere gevallen een fonds met de naam van een 
schenker,	 legataris	 of	 een	 andere	 rechtspersoon	 in	

Geldstromen 2017 in beeld

Onderzoek & Onderwijs €  3.134.440
Student Support €  145.616
Student Life €  28.164
Overig €  528.738
Vrijval 2017 €  -48.277

Nog te besteden
€ 88.995

Endowment
€ 3.261.000

Direct spend
€ 3.879.919

Donaties gestort
€ 7.140.919

Rendement 
vermogen
€ 689.177

Bijdrage VET
€ 30.000

Besteed aan doelstelling
€ 3.788.186

Totaal budget
€ 4.599.096

Kosten
€ 721.915
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haar	 administratie	 op	 te	 nemen,	 te	 beheren	 en	 zorg	
te dragen voor de toewijzing van gelden op grond 
van	 gezamenlijk	 overeen	 te	 komen	 c.q.	 vast	 te	
stellen criteria passend binnen haar doelstelling. De 
minimale inleg hierbij is € 100.000. Het is raadzaam 
het eventuele voornemen daartoe met het Erasmus 
Trustfonds	 te	 bespreken,	 waarbij	 afspraken	 kunnen	
worden	gemaakt	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	
aspecten,	kunt	u	zich	wenden	tot	de	directeur	van	het	
Erasmus	Trustfonds,	drs.	Margot	van	Sluis-Barten,	te	
bereiken	via	het	secretariaat.

1.5 Samenwerkingen
Ruim	 een	 eeuw	 dragen	 het	 Erasmus	 Trustfonds	 en	
haar rechtsvoorgangers bij aan de groei en bloei 
van	 het	 academisch	 onderwijs	 en	 wetenschappelijk	
onderzoek	van	de	EUR.	Het	Trustfonds	heeft	dit	altijd	
gedaan	vanuit	een	solide	structuur	die	overeenkwam	
met	 de	 tijdgeest,	 de	 blik	 op	de	 toekomst	 gericht,	 op	
verbetering	en	vooruitgang	voor	alle	betrokkenen.	Zij	
zal dit blijven doen. 

Samenwerking EUR 
Naast	 de	 gelden	 uit	 het	 Endowment	 Fund	 kondigde	
Rector	Magnificus	Huibert	Pols	tijdens	de	Dies	Natalis	
aan dat het College van Bestuur gedurende vier jaar 
ruim € 12 miljoen voor de zogenaamde Erasmus 
Initiatives	 zal	 vrijmaken.	 Het	 Erasmus	 Trustfonds	
zal	 bij	 haar	 toekenningsbeleid	 aansluiten	 bij	 deze	
programma’s	en	hun	onderliggende	deelgebieden.	(Zie	
ook	de	paragraaf	Profiel,	visie	en	toekenningsgrondslag	
op pag. 10)

De	samenwerking	met	de	EUR	vindt	plaats	op	zowel	
bestuurlijk	 als	 op	 uitvoerend	 niveau.	Afgelopen	 jaar	
is	 er	 wederom	 frequent	 overleg	 geweest	 binnen	 de	
Strategic Campaign Group (SCG) tussen het bestuur 
en	 de	 RvT	 van	 het	 Erasmus	 Trustfonds	 en	 College	
van Bestuur van de EUR en het College van Decanen. 
Daarnaast is er invulling gegeven aan een zogenoemd 
Stuurgroep	 overleg	 tussen	 bestuur	 en	 CvB,	 waarbij	
overlappende	 aandachtspunten	 afgestemd	 kunnen	
worden.	Tijdens	deze	bijeenkomsten	is	o.a.	gesproken	
over	 de	 voortgang	 van	 het	 endowment	 initiatief,	

de	 professionalisering	 van	 het	 alumnibeleid,	 een	
centraal	 CRM-systeem,	 lancering	 van	 de	 publieke	
wervingscampagne	 en	 de	 toekomstige	 financiering	
van strategische projecten.

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 informatie 
te	 krijgen	 over	 lopende	 en	 nieuwe	 projecten,	 om	de	
betrokkenheid	 te	vergroten	bij	elkaars	organisatie	en	
om	draagvlakte	behouden	op	grond	van	de	behoefte	
van individuele facultaire- instellingsonderdelen 
enerzijds	en	wensen	van	betrokkenen	die	‘terug willen 
geven’ aan hun alma mater anderzijds. 

Samenwerking Vereniging Erasmus Trustfonds 
De samenhang tussen de Stichting en de Vereniging 
Erasmus	 Trustfonds	 blijft	 hecht.	 In	 de	 SET	 zijn	
leden	 van	 de	 VET	 actief	 betrokken	 in	 diverse	
gremia,	 commissies	 en	 bij	 het	 uitvoerende	 werk.	
Zij	 dragen	 met	 hun	 kennis	 en	 ervaring	 bij	 aan	 de	
transitie van de organisatie naar een Endowment 
Fund	 nieuwe	 stijl.	 Het	 financieel	 ondersteunen	 van	
de	SET	 is	 verankerd	 in	de	 statuten	van	de	VET.	De	
VET	 	draagt	nu	en	 in	de	 toekomst	financieel	bij	aan	
organisatie van het Endowment Fund. In 2017 heeft 
de	VET	hiervoor	reeds	een	bedrag	van	€	30.000	aan	
de	 SET	 geschonken.	 De	 ambitie	 om	 de	 vereniging	
te	 laten	groeien	zal	 leiden	 tot	 een	 sterkere	band	met	
alumni en een grotere bijdrage aan de organisatie 
en daarmee aan de groei van de Endowment Fund.

Samenwerking Stichting A.A. van Beek Fonds
Sinds	jaren	verzorgt	het	bureau	van	het	Erasmus	Trust-
fonds	 de	 uitvoerende	werkzaamheden	voor	 het	A.A.	
van	 Beek	 Fonds.	 Het	 gaat	 om	 subsidieverstrekking	
aan individuele studenten die binnen hun opleiding 
aan de EUR 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. 
Ten	 gevolge	 van	 de	 groeiambities	 van	 het	 Erasmus	
Trustfonds	 was	 het	 noodzakelijk	 om	 de	 basis	 van	
deze	 samenwerking	 tegen	 het	 licht	 te	 houden.	 In	
gezamenlijk	overleg	is	besloten	dat	het	A.A.	van	Beek	
Fonds haar vermogen begin 2018 zal onderbrengen 
bij	 het	Erasmus	Trustfonds	 in	 een	 zogenoemd	 fonds	
op naam (FoN). Dit levert de Stichting A.A. van



Rector Magnificus aan het woord

Samen Sterk
Het Erasmus Trustfonds heeft belangrijke stappen gezet naar 
toekomstige bestendigheid. Met grote belangstelling heeft 
het College van Bestuur de ontwikkelingen gevolgd rond 
het opbouwen van de Stichting en het omvormen van de 
Vereniging Erasmus Trustfonds. Ook de plannen voor nauwe 
samenwerking met de Erasmus Alumnivereniging zien er 
veelbelovend uit.  Dit alles heeft een extra impuls gekregen 
door de succesvolle start van de giving back campagne in 
2017. 

Met name de zeer genereuze giften van een groep personen 
schept verwachtingen maar ook verplichtingen. En de 
Erasmus Universiteit gaat er alles aan doen om aan die 
verwachtingen tegemoet te komen.

Zo zijn er drie onderzoek thema’s geïdentificeerd waarbinnen 
interdisciplinair onderzoek op hoog niveau wordt gedaan 
met een direct verband naar actuele maatschappelijke 
vraagstukken. Deze thema’s zijn:

- Smarter choices for better health
- Vital cities and citizens
- Dynamics of Inclusive Prosperity

Grote aantallen EUR onderzoekers hebben zich al aan deze 
thema’s verbonden en hebben onderzoeksprogramma’s 
opgezet soms ook met inbreng van buitenlandse collegae. 

Het zijn ook deze programma’s die veelal de belangstelling 
hebben getrokken van de donateurs van het eerste uur. 
Met name de persoonlijke kennismaking van donateur en 
wetenschapper is hierbij van belang. Dit succes bewijst 
maar weer hoe belangrijk een goede band van de alumni 
met de Universiteit is. Het bewijst ook hoe het Erasmus 
Trustfonds de Erasmus Universiteit kan helpen aan haar 
maatschappelijke verplichtingen te voldoen en academisch 
op een hoger plan te acteren. Dat maakt ons Samen Sterk. 

Prof.dr. Huibert Pols,
Rector Magnificus
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Beek	Fonds	belangrijke	kostenbesparingen	op,	zodat	
een	groter	deel	van	de	inkomsten	kan	worden	besteed	
aan	 subsidiëring	 van	 buitenlandse	 stages,	 studies	 en	
studiereizen van Rotterdamse studenten.
Bovendien	 kunnen	 hierdoor	 binnen	 de	 fondsen-
wervingscampagne	 van	 het	 Erasmus	 Trustfonds	
geoormerkte	 gelden	 voor	 de	 Van	 Beek	 Fonds-FoN	
doelstelling	 worden	 opgehaald,	 die	 aan	 het	 direct	
besteedbaar	budget	of	het	beheerde	vermogen	kunnen	
worden	 toegevoegd.	 Het	 Van	 Beek	 Fonds-FoN	 zal	
binnen	 het	 Erasmus	 Trustfonds	 het	 aangewezen	
fonds zijn -en daarmee blijven- voor buitenlandse 
uitzendingen van Rotterdamse studenten. Het 
subsidiebeleid en andere strategische beslissingen 
omtrent	het	Van	Beek	Fonds-FoN	zijn	voorbehouden	
aan een beheercommissie die bestaat uit de leden van 
de	Raad	van	Beheer	van	de	Stichting	A.A.	van	Beek	
Fonds.

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. 
Afgelopen	 jaren	 heeft	 het	 Trustfonds	 een	 restrictief	
toezeggingsbeleid gevolgd als gevolg van 
tegenvallende beleggingsrendementen en met het 
oog op een verandering van het beleid in de nabije 
toekomst,	waarbij	de	focus	meer	zal	komen	te	liggen	
op	 co-financieren	 van	 projecten	 behorende	 tot	 de	
strategische	 thema’s,	 dan	 op	 algemene	 studiereizen	
en	 individuele	 projecten.	 Het	 Erasmus	 Trustfonds	
werkt	 graag	 samen	met	 partijen	 binnen	 de	EUR	om	
meer	 geoormerkte	 gelden	 op	 te	 halen	 die,	 naast	 de	
strategische	 thema’s,	gericht	besteed	kunnen	worden	
voor Student Support projecten en Student Life 
projecten. 

Samenwerking externen
Het	Erasmus	Trustfonds	werkt	samen	met	een	aantal	
externe	partijen	op	basis	van	een	contractovereenkomst.	
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.	 De	 herinrichting	 van	 de	
boekhouding	gebeurt	met	Orchestra	Beheer.	Zij	maken	
ook	de	jaarstukken	op	voor	het	Erasmus	Trustfonds.	
Het vermogensbeheer ligt sinds enige jaren bij 

ABNAMRO	 en	 Wealth	 Management	 Partners	
(WMP).	Als	accountant	is	Mazars	aangesteld.	In	2016	
is	 het	 Trustfonds	 een	 samenwerking	 aangegaan	met	
een	 IT-partner,	 New	 District.	 Dit	 bureau	 zorgt	 voor	
het inrichten van de uitvoerende processen om zo te 
voldoen	aan	de	wet-	en	regelgeving.	Onze	backoffice	
is digitaal ingericht in een beveiligde Microsoft 
Dynamics	cloud	omgeving.
 
Begin 2017 is een Private Impact Assessment scan 
(PIA)	uitgevoerd	op	het	in	gebruik	genomen	systeem	
en is tevens gestart met inrichten van de bijhorende 
interne en externe protocollen. Daarnaast is begin 
2017	door	EY	Parthenon	pro	deo	een	analyse	gemaakt	
van	de	strategische-	en	financiële	haalbaarheid	van	de	
Endowment Fund ambities.
Tot	slot	werkt	de	Investment	Commissie	nauw	samen	
met	ORTEC.	Laatste	heeft	 een	analyse	gemaakt	van	
de	beleggingsportefeuille	en	mogelijke	verwachtingen	
op basis van risico-rendement verhoudingen. De 
analyse	van	ORTEC	dient	als	 input	voor	 Investment	
Commissie en Bestuur.  

1.6 Gedragscode
Het	 Erasmus	 Trustfonds	 is	 een	 vermogensfonds	
met	 een	 sterk	 sociaal-maatschappelijk	 karakter	 en	 is	
aangesloten	bij	de	Financiële	 Instellingen	Nederland	
(FIN). Het bestuur hanteert de gedragscode die is 
opgesteld door de FIN en anticipeert op de code 
van fondsenwervende instellingen voor zover 
het de opbouw van het Endowment Fund betreft. 
De gedragscodes stimuleren instellingen hun 
maatschappelijke	 activiteiten	 zo	 effectief	 en	 zo	
efficiënt	mogelijk	in	te	richten	en	uit	te	voeren.	Tevens	
zal	 het	 Erasmus	 Trustfonds	 voorts	 blijven	 voldoen	
aan de vereisten voor Algemeen Nut Beogende 
Instellingen (ANBI).
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1.7 Overige
Dé Rotterdam Lezing
Ieder	jaar	biedt	de	EUR	i.s.m.	het	Erasmus	Trustfonds	
aan	de	stad	Rotterdam,	de	Rotterdam	lezing	aan.	Tijdens	
deze openbare lezing buigt een topwetenschapper van 
de	EUR	zich	over	een	Rotterdams	vraagstuk.	De	15e	
editie van de Rotterdam Lezing vond in 2017 plaats 
in	 de	 Dominicus	 kerk	 en	 werd	 uitgesproken	 door	
prof.dr.	 Liesbet	 van	 Zoonen,	 hoogleraar	 sociologie	
en decaan van de Erasmus Graduate School of Social 
Sciences en Geesteswetenschappen aan de EUR en 
wetenschappelijk	directeur	van	Centre	for	Bold	Cities.	

De	 lezing	 stond	 geheel	 in	 het	 teken	 van	 de	 slimme	
stad.	 Rotterdam	 heeft	 diverse	 smart	 city-prijzen	
gewonnen,	 maar	 als	 je	 willekeurige	 voorbijgangers	
op	de	Coolsingel	vraagt	wat	een	smart	city	is,	zullen	
ze	het	antwoord	vaak	schuldig	blijven.	Dat	is	niet	zo	
gek	want	de	technologie	en	datastromen	die	een	stad	
smart	 (of	 slim)	 maken	 zijn	 niet	 altijd	 herkenbaar.	
Ingewijden	 zien	 Wifi-kastjes,	 verkeerslussen	 en	
beveiligingscamera’s	wel,	maar	netwerkkabels	liggen	
onder	 de	 grond	 en	 datakoppeling	 vindt	 binnens-
kamers	 plaats.	 Geen	 wonder	 dat	 burgers,	 maar	 ook	
stadsbestuurders,	 niet	 altijd	 goed	 weten	 wat	 er	 aan	
slimme	ontwikkelingen	gaande	is.	Toch	is	het	cruciaal	
dat	 burgers	 en	 bestuurders	 betrokken	 zijn	 bij	 de	
slimme	stad.	Maar	waarom	willen	we	dat	eigenlijk	en	
hoe	kun	je	dat	realiseren?	En	wanneer	kun	je	tevreden	
zijn	over	de	betrokkenheid	van	burgers	en	bestuurders	
bij	de	slimme	stad?	

Mandeville Lezing 
In de even jaren wordt de Mandeville Lezing uitge-
sproken.	 De	 lezing	 is	 een	 initiatief	 van	 de	 Erasmus	
Universiteit	Rotterdam,	het	Rotterdamse	bedrijfsleven	
(Club	Rotterdam)	en	het	Erasmus	Trustfonds.	Aan	de	
Mandeville	 Lezing,	 vernoemd	 naar	 de	 in	Rotterdam	
geboren	 filosoof	 en	 arts	 Bernard	Mandeville	 (1670-
1733),	is	sinds	2016	een	eredoctoraat	verbonden	van	
de	EUR.	De	eredoctor	ontvangt	de	kappa	met	speld	en	
een bul.  

De Rotterdam Talent Week
In	deze	week	staat	de	campus	van	de	EUR	in	het	teken	
van talent. Het evenement wordt georganiseerd door de 
EUR,	de	Stichting	Bernard	Mandeville	en	de	Gemeente	
Rotterdam	en	wordt	financieel	mede	ondersteund	door	
het	Erasmus	Trustfonds.	Tijdens	de	Rotterdam	Talent	
Week	 staan	 talent,	 diversiteit	 en	 ondernemerschap	
centraal. Er is een gevarieerd programma met 
een Grand Opening en diverse ondersteunende 
programma’s waaronder de Mandeville Lezing en de 
Talent	Day.	De	stad	en	de	universiteit	slaan	hierbij	de	
handen ineen om te laten zien dat Rotterdam dé stad is 
voor	ontwikkeling	van	talent.	

De	 universiteit	 is	 ongelooflijk	 trots	 op	 haar	
onderzoekers	 die	 het	 afgelopen	 jaar	 prestigieuze	
beurzen en subsidies hebben gewonnen. Het geeft 
nieuwe	 impulsen	 aan	 onderzoek	 en	 versterkt	 de	
reputatie	 van	 de	 EUR	 als	 toponderzoeksinstelling.	
De	Talent	Day	wordt	georganiseerd	om	het	succes	te	
vieren van de laureaten en het feit dat studenten met 
succes het Erasmus Honours Programma volgden. 
Al enige jaren ontvangen de laureaten naast de 
Letter	of	Recommendation,	uitgereikt	door	de	Rector	
Magnificus,	 van	 het	 Trustfonds	 een	 boekenbon	 als	
blijk	van	waardering;	een	geste	die	door	de	studenten	
enorm op prijs wordt gesteld.
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Deze	prijs	wordt	gefinancierd	door	het	Erasmus	Trustfonds	en	uitgereikt	
tijdens de opening van het academisch jaar en vertegenwoordigt 
een	geld	bedrag	van	€	7.000,-	;	vrij	te	besteden	door	de	winnaar.	De	
Onderwijsprijs	ging	dit	verslagjaar	naar	Dr.	Payal	Arora,	universitair	
hoofddocent,	Erasmus	School	of	History,	Culture	and	Communication.	
Dr.	 Payal	Arora	 is	 sinds	 2009	 als	 staflid	 werkzaam	 bij	 de	 Erasmus	
School	 of	 History,	 Culture	 and	 Communication	 en	 momenteel	
associate professor binnen de afdeling Media and Communication. 
Voordat zij begon aan de EUR heeft zij veel internationale ervaring 
opgedaan,	omdat	ze	heeft	gestudeerd	en	gewerkt	bij	gerenommeerde	
universiteiten	in	Bangalore,	San	Francisco,	Boston	en	Rio	de	Janeiro.	
De	 jury	 omschreef	 haar	 als	 een	 inspirerende	 en	 innovatieve	 docent,	
een echte verhalenverteller en roemt haar bijdrage aan digitalisering 
van	 het	 onderwijs,	 onder	 andere	 door	 haar	 bijdrage	 aan	 de	MOOC	
‘Emerging	 art	markets	 in	 the	Digital	Age’	 in	 samenwerking	met	 de	
UK.	 Verder	 was	 de	 jury	 erg	 te	 spreken	 over	 haar	 breed	 inzetbare	
onderwijsinnovaties en is haar uitstraling als docent naar buiten toe 
goed.	Ook	geven	 studenten	 aan	dat	 zij	 studenten,	 door	 een	open	 en	
aansprekende	onderwijsomgeving	te	creëren	en	zo	studenten	uit	hun	
comfort zone haalt. 

Deze	prijs	wordt	gefinancierd	door	het	Erasmus	Trustfonds	en	uitgereikt	
tijdens de opening van het academisch jaar en vertegenwoordigt een 
geldbedrag	van	€	7.000,-	welk	vrij	 te	besteden	door	de	winnaar.	De	
Onderzoekprijs	werd	in	2017	toegekend	aan	dr.	Sanne	Opree,	universitair	
docent,	Erasmus	School	of	History,	Culture	and	Communication.	Dr.	
Sanne	 Opree	 is	 sinds	 2015	 als	 assistant	 professor	 werkzaam	 bij	 de	
Erasmus	 School	 of	 History,	 Culture	 and	 Communication	 binnen	 de	
afdeling	Media	 en	Communicatie	 en	 heeft	 in	 deze	 korte	 tijd	 al	 een	
grote bijdrage geleverd aan zowel de internationale programma’s 
in communicatie en media als aan het Erasmus Research Centre for 
Media,	Communication	and	Culture	 (ERMeCC).	De	 jury	was	onder	
de	indruk	van	haar	public	outreach	en	roemt	haar	om	haar	valorisatie.	
Daarnaast	 sprak	 de	 jury	 haar	 bewondering	 uit	 over	 het	 uitgebreide	
internationale	 netwerk	 dat	 Opree	 in	 korte	 tijd	 heeft	 weten	 op	 te	
bouwen.	Dit	wordt	onder	andere	benadrukt	door	de	vele	conferenties	
in	 binnen-	 en	 buitenland	waar	 zij	 haar	werk	 heeft	 gepresenteerd	 en	
de	internationale	samenwerkingen	waarbij	ze	betrokken	is.	Verder	was	
de	 jury	zeer	enthousiast	over	het	 interdisciplinaire	karakter	van	haar	
onderzoek	en	de	bijbehorende	publicaties.	

Onderwijsprijs

Dr. Payal Arora 
(universitair hoofddocent 
Erasmus School of History, 
Culture and Communication) 

Onderzoeksprijs

Sanne Opree
(universitair docent Erasmus 
School of History, Culture and 
Communication) 
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De	 prijs	 is	 vernoemd	 naar	 prof.mr.dr.	 G.W.J.	 Bruins,	 in	 1913	 de	
eerste	hoogleraar	en	eerste	Rector	Magnificus	van	de	Nederlandsche	
Handels-Hoogeschool.	 De	 prof.	 G.W.J.	 Bruinsprijs	 -voor	 de	 beste	
researchmasterstudent die een bijzondere studieprestatie heeft 
gekoppeld	aan	een	veelbelovend	onderzoek-	is	in	2017	toegekend	aan	
Gizem	Yalçin,	 research	master	 student	 aan	 de	Rotterdam	 School	 of	
Management	(RSM).	Bij	de	opening	van	het	Academisch	Jaar	kreeg	
hij	de	aan	de	prijs	verbonden	cheque	van	€	4.500.	Gizem	Yalçin	neemt	
deel aan de Research Master Business and Management van ERIM en 
is	‘on	track’	om	cum	laude	af	te	studeren.	
De	jury	was	zeer	onder	de	indruk	van	haar	excellente	studieprestaties	
en	haar	onderzoekskwaliteiten.	De	jury	sprak	vol	lof	over	alle	extra-
curriculaire activiteiten die ze onderneemt en haar passie voor het 
uitdagen	 van	 ongelijkheid	 door	 kennis	 in	 te	 zetten	 en	 te	 delen.	 Zij	
waardeerde	 	 Gizems	 doorzettingsvermogen	 en	 positieve	 kracht	 om	
te blijven geloven in haar visie en wil om verandering te brengen. 
Ondanks	 aanbiedingen	 van	 andere	 universiteiten,	 waaronder	 in	 het	
buitenland,	zal	ze	na	haar	afstuderen	kiezen	voor	het	onderzoek	bij	de	
Rotterdam School of Management (RSM).

Eveneens	bij	de	opening	van	het	Academisch	Jaar	vond	de	uitreiking	
van	 de	 Prof.	 H.W.	 Lambersprijs	 plaats.	 De	 aan	 de	 prijs	 verbonden	
cheque	 van	 €	 3.500	 en	 een	 speciale	 penning	 gingen	 in	 2017	 naar	
Fleur	Osté,	master	student	Erasmus	School	of	Law	/	Rotterdam	School	
of	 Management,	 Erasmus	 University	 en	 Brian	 Yuk	 Shouw	 Chung,	
master student Erasmus School of Economics.

Fleur Osté is in 2015 afgestudeerd aan de EUR met een MSc in 
Marketing	Management	(Rotterdam	School	of	Management)	en	LLM	
in	Corporate	Law	(Erasmus	School	of	Law).	De	jury	is	erg	te	spreken	
over	 haar	 excellente	 studieprestaties	 (respectievelijk	 GPA	 8.9	 en	
GPA	9),	 de	maatschappelijke	 relevantie	van	haar	onderzoek	en	haar	
brede	maatschappelijke	toewijding	blijkend	uit	haar	extra	curriculaire	
activiteiten.	Tijdens	haar	studie	is	Fleur	gescout	door	Unilever	en	is	zij	
momenteel	werkzaam	bij	Unilever	 in	Londen.	Daarnaast	 spreekt	 de	
jury	vol	lof	over	haar	motivatie	voor	het	besteden	van	het	prijzengeld	
van	de	Prof.	H.W.	Lambersprijs.	Fleur	wil	dit	graag	inzetten	als	beurs	
voor	de	‘One	Young	World	Summit	2017’	in	Colombia,	die	plaatsvindt	
in	oktober.	 ‘One	Young	World’	 is	 een	wereldwijd	 forum	ontwikkeld	
voor	jonge	leiders	om	hen	de	mogelijkheid	te	bieden	bij	te	dragen	aan	
positieve veranderingen in de wereld. Fleur ziet het als een zeer mooie 
kans	om	deel	te	nemen	aan	deze	beweging	en	wil	op	deze	manier	als	
ambassadeur	iets	terug	te	doen	voor	de	EUR	en	anderen	kennis	laten	
maken	met	de	universiteit.

Prof. H.W. 
Lambersprijs

Fleur Osté
(master student Erasmus School 
of Law / Rotterdam School 
of Management, Erasmus 
University) 

Prof. G.W.J. 
Bruinsprijs

Gizem Yalçin
(research master student 
Rotterdam School of 
Management) 
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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	
werkten	 samen	aan	vier	 cases	waarin	praktijkvragen	
van	alumni	centraal	stonden.	Zo	wordt	voor	het	EUC	
praktijkgericht	 onderwijsmateriaal	 ontwikkeld.	 Het	
Case Development Centre (CDC) van de Rotterdam 
School of Management (RSM) begeleidt het traject. 
Betrokken	 partijen	 willen	 zo	 een	 brug	 slaan	 tussen	
studenten	 en	 alumni.	 Het	 EUC	 krijgt	 daarmee	 de	
beschikking	 over	 een	 unieke	 case	 database.	Alumni	
en	Hoogeschoolraad-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.		

Promovendi
Jaarlijks	 steunt	 het	 Erasmus	 Trustfonds	 een	 groot	
aantal	 promovendi	 bij	 hun	 onderzoeksstage	 aan	 een	
buitenlandse	universiteit.	Financiële	ondersteuning	is	

tevens	mogelijk	bij	actieve	deelname	aan	een	congres	
of	symposium.	In	2017	hebben	173	onderzoekers	een	
bijdrage	ontvangen	voor	een	congresbezoek	of	een	re-
search visit aan een buitenlandse universiteit.

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 initiatiefnemers bij het instellen of vestigen van 
een	 (bijzondere)	 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 vestigingsbevoegdheid 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 leerstoel. 
Categorieën	bijzondere	hoogleraren:
−	Personeelsbeleid	(carrièreleerstoel)	*1

−	Ontwikkeling	van	een	nieuw	vakgebied	**
−	Studie	van	een	‘ideëel’	vakgebied	**

Brian Chung is in 2015 afgestudeerd aan de EUR met maar liefst 
drie	Master	 specialisaties,	waarvan	 twee	zijn	afgerond	met	 judicium	
cum	laude,	aan	de	Erasmus	School	of	Economics	(ESE).	De	jury	was	
onder	indruk	van	zijn	excellente	studieprestaties	en	zijn	motivatie	om	
zich,	naast	zijn	studie,	breed	te	ontwikkelen.	Tijdens	zijn	studie	heeft	
hij	 in	zijn	onderzoek	de	onderzoeksvelden	van	finance	en	marketing	
kunnen	combineren;	een	combinatie	van	waarin	tot	nu	toe	nog	weinig	
onderzoek	in	is	gedaan.	Brian	toont	zijn	doorzettingsvermogen	om	te	
blijven geloven in zijn visie. Brian heeft als wens meer van de wereld 
te	zien	en	zijn	ideeën	breder	te	delen.	De	jury	prees	zijn	wens	om	in	de	
toekomst	meer	workshops	en	training	in	het	buitenland	gaan	volgen.	
Eén voorbeeld daarvan is de Behavioural Economics summer school 
van	Harvard	in	2018.	Ook	wil	hij	een	bezoek	maken	aan	de	USA	voor	
onderzoek	 in	 2019	 binnen	 zijn	 onderzoeksveld.	Brian	wil	 graag	 het	
prijzengeld	 van	 de	 Prof.	H.W.	 Lambersprijs	 hiervoor	 gaan	 inzetten.	
Momenteel	 is	 Brian	 werkzaam	 als	 PhD	 student	 in	 ‘Economics	 and	
Business’ bij ESE.

Prof. H.W. 
Lambersprijs

Brian Chung 
(Erasmus School of Economics 
(ESE) 

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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−	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	
de	 vestigende	 instantie,	 niet	 zijnde	 het	 Erasmus	
Trustfonds,	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	
vanwege de aanstelling als UHD. In dit jaarverslag 
is een overzicht opgenomen van de aangestelde 
bijzondere	hoogleraren	die	in	2017	zijn	benoemd	en/
of	herbenoemd	vanwege	het	Erasmus	Trustfonds.	Zie	
de bijlage IV pag 72.

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	
verwachting hiervoor middelen te werven via de 
gezamenlijke	 campagne	met	 de	EUR	en	 ook	 uit	 het	
rendement	 van	 het	 R.	Mees	 &	 Zoonen	 Fonds	 1920	
(RMZ	 Fonds)	 aanvullende	 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	 Magnificus	 en	 de	 selectie	 van	 de	
studenten wordt gedaan door de decanen. Voor het 
academisch jaar 2017-2018 zijn het tweede en derde 
Erasmus	Trustfonds	Scholarship	(per	beurs	€	15.000)	
toegekend	 aan	 respectievelijk	 mevrouw	 Carolina	
Dogaru,	master	studente	ESL	en	de	heer	Christopher	
Rael,	master	student	ESHCC.	

Bestemmingsfondsen
Het	 vermogen	 van	 het	 Trustfonds	 bestaat	 naast	 het	
stichtingskapitaal	uit	een	aantal	bestemmingsfondsen.	
In	2017	heeft	het	bestuur	de	beslissing	aangehouden,	
dat	het	RMZ	Fonds	zal	worden	omgezet	naar	een	fonds	
op	naam;	dit	fonds	deelt	naar	rato	mee	in	het	positieve/
negatieve resultaat van de beleggingen. Een gedeelte 

van	het	beschikbare	rendement	zal	als	een	last	resort-
lening	verstrekt	kunnen	worden	aan	studenten	en	een	
gedeelte	 zal	 beschikbaar	 worden	 gemaakt	 voor	 de	
Erasmus	Trustfonds	Scholarship	 in	de	vorm	van	een	
gift. 

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	 inrichtings-
behoefte,	kostenoverwegingen	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 wegvallen van de doelstelling of 
juist	de	borging	voor	de	toekomst,	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	 fondsen	 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,	medische,	economische,	
juridische,	 bedrijfskundige,	 historisch	 en	 culturele)	
maatschappijrelevante thema’s.

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	

** Daar waar een ander rechtspersoon en/of het Erasmus Trustfonds de vestigende instantie kan zijn.
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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.

Website 
Op	de	website	van	het	Erasmus	Trustfonds	staat	zowel	
informatie	 over	 de	 Stichting	 Erasmus	 Trustfonds	
(SET)	als	de	Vereniging	Erasmus	Trustfonds	(VET).	
De meest actuele algemene informatie over garantie- 
en subsidierichtlijnen en aanvragen is aangevuld met 
een	zogenoemde	QuickScan.	Daarnaast	informeert	het	
bestuur de belangstellenden via de site over de grotere 
co-gefinancierde	 strategische	 wetenschappelijke-	 en	
onderwijsprojecten	van	de	EUR	en	de	mogelijkheden	
hierbij	 betrokken	 te	 zijn.	 Evenzo	 geeft	 de	 website	
inzicht	in	sociale	en	maatschappelijke	activiteiten	die	
op	de	EUR	plaatsvinden,	waarvan	een	beperkt	aantal	
een	 bijdrage	 ontvangt	 van	 het	 Erasmus	 Trustfonds.	
Deze	zijn	veelal	mede	toegankelijk	gemaakt	voor	leden	
van	het	Erasmus	Trustfonds.	Op	de	website	is	ook	een	
actueel overzicht gepubliceerd van alle fondsen op 
naam	en	hun	doelstellingen	c.q.	bestedingen.

Goed werkgeverschap
Als	 werkgever	 streeft	 het	 Erasmus	 Trustfonds	 naar	
concrete	 invulling	 van	 het	 begrip	 ‘goed	 werkgever-
schap’. Naast dat er subjectieve omstandigheden 
zullen	 zijn,	 komt	 dit	 voor	 de	 organisatie	 neer	 op	
een aantal concrete uitgangspunten waardoor 
de	 werkgever	 zich	 zorgvuldig	 dient	 te	 gedragen	
tegenover	 werknemers.	 Bij	 ingrijpende	 beslissingen	
voor	 de	werknemer	 onderzoekt	 de	werkgever	welke	
relevante feiten en belangen een rol spelen. Dit 
houdt	in	dat	met	een	werknemer	wordt	overlegd	over	
ingrijpende	 beslissingen.	 Bij	 dergelijke	 beslissingen	

wegen	 de	 belangen	 als	 werkgever	 maar	 ook	 die	
van	 de	 werknemer	 mee.	 De	 sterke	 positie	 die	 het	
Erasmus	 Trustfonds	 als	 werkgever	 heeft,	 mag	 niet	
worden	 misbruikt.	 Een	 ingrijpende	 beslissing	 wordt	
duidelijk	 en	 tijdig	 gemotiveerd.	 Als	 werkgever	
houdt	 het	 Erasmus	 Trustfonds	 rekening	 met	 de	
verwachtingen	 van	 werknemers,	 zij	 moeten	 hierop	
kunnen	 vertrouwen.	Alle	 werknemers	 worden	 gelijk	
behandeld.	 Het	 Erasmus	 Trustfonds	 zorgt	 voor	 een	
behoorlijke	verzekering	o.a.	voor	ongeval	schade	die	
verband	 houdt	 met	 het	 werk,	 een	 zakenreis	 of	 een	
personeelsactiviteit. Personeelsbeleid is erop gericht 
om	gedrag,	kennis	en	ambities	van	mensen	in	en	om	de	
organisatie	én	de	doelen	van	de	organisatie	op	elkaar	
af	te	stemmen.	Het	biedt	kansen	om	de	kwaliteit	van	
het bedrijf te verhogen en geeft richting aan het gedrag 
van	 medewerkers,	 zonder	 daarbij	 de	 kosten	 uit	 het	
oog	te	verliezen.	Naast	haar	taak	een	goed	werkgever	
te	zijn,	zorgt	het	Erasmus	Trustfonds	ervoor	dat	haar	
medewerkers	gemotiveerd	blijven.	Het	beperken	van	
het	 ziekteverzuim	 en	 -verloop	 heeft	 nadrukkelijk	 de	
aandacht.

Privacy
Opslag	 en	 verwerking	 van	 persoonsgegevens	 is	
noodzakelijk	voor	de	uitvoeringsprocessen	binnen	het	
Erasmus	Trustfonds,	zowel	de	aan	de	doelbestedingen	
kant	 als	 aan	 de	 wervende	 kant.	 Dit	 gebeurt	 door	
het	 Erasmus	 Trustfonds	 met	 de	 grootst	 mogelijke	
zorgvuldigheid	 om	 misbruik	 van	 persoonsgegevens	
en	 daarmee	 schade	 aan	 betrokkenen	 en	 organisatie	
te	 voorkomen.	 Het	 Erasmus	 Trustfonds	 hecht	 veel	
waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens 
die	aan	haar	worden	verstrekt	en	aan	de	wijze	waarop	
deze	gegevens	worden	verwerkt.	Het	op	een	correcte	
manier	 verwerken	 van	 persoonsgegevens	 is	 de	
verantwoordelijkheid	van	het	 	bestuur.	Hiervoor	zijn	
technische en organisatorische maatregelen genomen. 
Deze	zijn	beschreven	in	een	handboek	en	het	Erasmus	
Trustfonds	 neemt	 haar	 verantwoordelijkheid	 om	 de	
kwaliteit	 van	 de	 verwerking	 en	 de	 beveiliging	 van	
persoonsgegevens te borgen en daarmee te voldoen aan 
de	relevante	privacywet-	en	regelgeving.	Bij	de	borging	
wordt	 rekening	 gehouden	 met	 de	 proportionaliteit	
en	de	vereiste	 inrichting	voor	een	kleine	organisatie.	
De organisatie zal haar interne procesinrichting en 
bijbehorend beleid dat hieraan ten grondslag ligt in 
2018	afronden	en	werkt	hierbij	samen	met	de	andere	
Nederlandse universiteiten en universiteitsfondsen. 
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2.1 Vermogensbeheer & Beleggingsbeleid   
Het	vermogen	van	het	Erasmus	Trustfonds,	een	sociaal	
maatschappelijk	 vermogensfonds,	 is	 een	 verzamel-
vermogen van de (deel)vermogens van de Stichting 
Erasmus	 Trustfonds	 (SET),	 haar	 rechtsvoorgangers,	
bestemmingsreserves en -fondsen en de fondsen op 
naam.	Door	deze	als	één	geheel	te	beheren,	behaalt	het	
Erasmus	Trustfonds	 schaalvoordelen	 en	bespaart	 het	
onnodige	kosten.	Het	belegde	vermogensbeheer	wordt	
op basis van discretionaire mandaten uitbesteed. Het 
door	 deze	 partijen	 gehanteerde	 profiel	 is	 afgestemd	
op het vigerende beleggingsbeleid. In 2017 werd er 
‘gematigd	defensief’	belegd.	Het	Erasmus	Trustfonds	
streeft naar duurzaam beleggen waarbij de belangen 
van mens en natuur worden gerespecteerd. 

In 2017 heeft het bestuur na zorgvuldige afweging 
besloten om het beleggingsbeleid te herzien. 

Om het beleggingsbeleid op een zorgvuldige manier in 
te	vullen	en	ook	de	uitvoering	daarvan	te	borgen,	is	in	
2017	de	Investment	Commissie	(IC)	van	start	gegaan,	
zodat in 2018 de executie van het nieuwe beleid zal 
plaatsvinden.   

2.2 Beleggingsbeleid 2017
Het beheer en het beleid zijn erop gericht om op 
lange termijn het vermogen tenminste in stand te 
houden. Kern van het vermogensbeleid van het 
Erasmus	Trustfonds	is	het	realiseren	van	een	redelijk	
rendement met in achtneming van een aanvaardbaar 
beleggingsrisico. 

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	 bijhouden	

van	 de	 benchmark	 in	 een	 opgaande	 markt.	 Gezien	
de	matige	 ontwikkelingen	 van	 het	 rendement	 in	 het	
beleggingsjaar 2017  is gedurende 2017 door het 
bestuur een restrictief  uitdelingsbeleid gehanteerd.

Conform	 het	 huidige	 beleggingsbeleid,	 wordt	 het	
aanvaardbaar	 risicoprofiel	 bepaald	 op	 basis	 van	 de	
volgende	 asset	 allocatie	 mix:	 zakelijke	 waarden	
30% en risicomijdende beleggingen 70% met een 
maximale	bandbreedte	van	15%.	In	samenspraak	met	
de	vermogensbeheerders	wordt	periodiek	de	tactische	
invulling	van	de	bandbreedte	van	15%	besproken.	

In het verslagjaar is een capital commitment aangegaan 
om in fases een totaalbedrag van € 500.000 te gaan 
investeren in het zogenoemd Rotterdam Port Fund 
(RPF).	Het	betreft	hier	een	Private	Equity	investering	
waarmee	 het	 Erasmus	Trustfonds	 anticipeert	 op	 een	
minder defensieve beleggingsstrategie. Het RPF past 
goed in de geest van de doelstellingen van Erasmus 
Trustfonds	en	de	betrokkenheid	bij	de	stad.	

Een	 beperkt	 deel	 van	 het	 vermogen	 wordt	 liquide	
aangehouden. De rentevergoeding op deze 
spaartegoeden is nihil. Een deel van deze spaartegoeden 
zijn in opdracht van onderdelen van de EUR onder 
beheer	 geplaatst	 en	 kunnen	 ook	 niet	 anders	 worden	
aangehouden	omdat	dit	wettelijk	zo	 is	bepaald	en/of	
omdat	 de	 middelen	 op	 korte	 termijn	 besteed	 zullen	
moeten	worden	aan	de	specifieke	doelbestedingen.

2.3 Beleggingsresultaat 2017
De wereldwijde aandelenbeurzen vervolgden in het 
eerste	kwartaal	van	2017	de	opwaartse	trend	die	was	
ingezet in de laatste maanden van 2016. Impulsen 
kwamen	 van	 een	 positiever	 economisch	 klimaat	
en stijgende winstverwachtingen in vrijwel alle 

2. Financieel beleid
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belangrijke	 regio’s.	 De	 ingezette	 economische	 groei	
werd	gedurende	het	jaar	steeds	sterker.	In	het	bijzonder	
in de Verenigde Staten waar stimuleringsmaatregelen 
van	de	nieuwe	president	Donald	Trump	in	de	vorm	van	
aangekondigde	 belastingverlagingen	 een	 versnelling	
gaven.	Echter,	niet	alleen	in	de	VS	trok	de	economie	
aan,	ook	in	andere	delen	van	de	wereld	was	sprake	van	
een breed gedragen positief economisch sentiment. 
Dit	was	verrassend,	aangezien	in	2016	veel	economen	
uitgingen van een permanent lagere groei van 
vooral	 de	 ontwikkelde	 economieën.	 Bedrijfswinsten	
ontwikkelden	 zich	 in	 lijn	met	 de	 economische	 groei	
in	een	opwaartse	trend,	maar	doordat	aandelenkoersen	
bleven	 stijgen,	 liepen	de	waarderingen	van	aandelen	
desondanks	verder	op.	

Het economische herstel leidde ertoe dat beleggers 
rekening	hielden	met	een	einde	van	het	 tijdperk	van	
lage rentes en de monetaire stimuleringsprogramma’s 
van	 centrale	 banken.	 In	 de	 VS	 ondernam	 de	 FED	
daadwerkelijk	actie	 en	verhoogde	de	 rente	en	begon	
het	inkoopprogramma	af	te	bouwen.	Bij	de	ECB	bleef	
het vooralsnog alleen bij woorden. In deze omgeving 
van toenemende rentezorgen genereerden Europese 
staatsobligaties hoegenaamd geen rendement. 
Bedrijfsobligaties	 wisten	 wel	 nog	 een	 klein	 positief	
resultaat	 te	 scoren,	 omdat	 beleggers	 bereid	 waren	
genoegen te nemen met nog lagere vergoedingen 
voor het debiteurenrisico dat zij aangingen in deze 
categorie.

Het	 totale	 nettorendement	 (na	 alle	 kosten)	 kwam	
in	 2017	 uit	 op	 3,39%.	 Over	 het	 gehele	 jaar	 2017	
heeft ABNAMRO voor het deel dat gedurende het 
gehele	 boekjaar	 belegd	 is	 geweest	 3,75%	 behaald.	
Wealth	 Management	 Partners	 (WMP)	 behaalde	
een	 netto	 resultaat	 van	 3,17%.	De	 totale	 kosten	 van	

het	 gemiddelde	 belegde	 vermogen	 bedragen	 0,97%	
inclusief	 btw.	 Het	 geschatte	 bruto	 rendement	 komt	
ongeveer	uit	op	4,36%.	Het	totale	netto	rendement	is	
iets	hoger	dan	de	benchmark	die	wordt	gehanteerd	op	
basis	 van	 onze	 strategische	 asset	 allocatie,	 waarvan	
het	rendement	3,3%	was.	Het	verschil	in	performance	
wordt	 veroorzaakt	 door	 kosten	 en	 door	 tactische		
allocatiekeuzes	van	de	twee	beheerders.	

De	benchmark	is	als	volgt	samengesteld:	
Aandelen:	30%	MSCI	AC	World;
Staatsobligaties:	35%	FTSE	Eurozone	IG	Govt	Bond	
5-7	Index;
Bedrijfsobligaties:	 35%	 Barclays	 Capital	 Euro	
Aggregate Corporate Bond.
 
Het	 kleine	 verschil	 (+0,06%)is	 vooral	 te	 verklaren	
door	een	hogere	weging	naar	zakelijke	waarden.	
 
Binnen de aandelenportefeuille was het opgetelde 
rendement	9,40%.	Zowel	ABNAMRO	als	WMP	was	
in	2017	onderwogen	in	Amerikaanse	aandelen	t.o.v.	de	
benchmark;	ongeveer	36%	versus	52%.	Amerikaanse	
aandelenindices stegen wel meer dan de Europese 
indices maar dit werd volledig teniet gedaan door de 
negatieve dollarbeweging. 

Beursgenoteerd	 Onroerend	 Goed	 kende	 een	 slecht	
jaar:	 een	 negatief	 rendement	 van	 -3,32%.	 Door	 een	
beperkte	 allocatie	 van	 0,9%	 heeft	 dit	 nauwelijks	
invloed	gehad	op	het	uiteindelijke	resultaat.

De onderweging in obligaties is het gevolg van 
het tactische beleggingsbeleid van de beheerders. 
Zowel	 ABNAMRO	 als	 WMP	 was	 in	 haar	 gehele	
obligatieportefeuille onderwogen t.o.v. de strategische 
weging	en	daarmee	de	benchmark.
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Binnen de vastrentende portefeuille werd wel een 
bovengemiddeld	 resultaat	 van	 2,01%	 (ten	 opzichte	
van	de	benchmark)	behaald.	

Tot	 slot	 heeft	 de	 keuze	 voor	 alternatieve	
beleggingen (wel passend binnen het beleid) in twee 
microfinancieringsfondsen	 minder	 goed	 uitgepakt	
dan verwacht. Overall heeft de categorie alternatieve 
beleggingen	een	resultaat	opgeleverd	van	3,24%.

2.4 Nieuw in te richten beleggingsbeleid
Belangrijkste	 element	 van	 de	 herziening	 van	 het	
beleggingsbeleid,	 is	 aanpassing	 van	 het	 door	 het	
bestuur	 gewenste	 risicoprofiel.	 Hierbij	 zal	 o.a.	
rekening	 worden	 gehouden	 met	 de	 verwachte	
geldstromen als gevolg van onze ambities  (donaties 
én	uitdelingen),	 langjarige	 rendementsverwachtingen	
en	 kostenefficiënt	 vermogensbeheer.	 In	 deze	
overwegingen	 worden	 bovendien	 de	 kosten	 van	 de	
operatie meegenomen. 

Het	 Erasmus	Trustfonds	moet	 voldoende	 rendement	
genereren	om	de	kosten	te	dekken	en	de	toezeggingen	
na	te	komen	op	de	doelbestedingen.	Een	portefeuille	
met	 een	 defensief	 karakter	 kon	 in	 het	 verleden	
voldoende	 rendement	 genereren	 om	 de	 kosten	 en	
de	 jaarlijks	 begrote	 toezeggingen	 te	 dekken.	 In	 de	
huidige	markt	 is	 dat	 niet	meer	 het	 geval.	 Daarnaast	
is	 het,	 vanwege	 de	 ambities	 het	 Endowment	 Fund	
te	 doen	 groeien,	 nodig	 om	 het	 gewenste	 profiel	 te	
herzien	omdat	dit	een	intrinsiek	onderdeel	vormt	van	
de	propositie	richting	mogelijke	donateurs.	Bovendien	
gaat	het	Erasmus	Trustfonds	in	specifieke	gevallen	bij	
grote	 onderzoeksprojecten	meerjarige	 verplichtingen	
aan. 
Met	 betrekking	 tot	 het	 vermogen	 is	 statutair	 het	
volgende bepaald:
•		 Art	 2.1.:	 Het	 vermogen	 heeft	 tot	 doel	 om	 op	

lange termijn de statutaire doelstellingen van de 
vereniging	te	kunnen	waarborgen/ondersteunen.		

•		 Art	 2.2.:	 Hieruit	 volgt	 als	 beleggingsdoelstelling	
dat	 er	 voldoende	 inkomen	 moet	 worden	
gegenereerd	om	zowel	de	vaste	kosten	te	dragen	als	
de	financiële	toezeggingen	aan	projecten	te	kunnen	
nakomen.	Bij	het	vaststellen	van	deze	doelstelling	
is daarnaast het streven om het vermogen op lange 
termijn in stand te houden.  

•		 Art	 2.3.:	 Het	 bestuur	 zal	 jaarlijks	 de	 uitgaven	
vaststellen.	Deze	dienen	te	worden	gedekt	door	de	

verwachte	 kasstroom	 van	 de	 portefeuille	 (rente,	
coupon,	dividend)	en/of	realisatie	van	het	behaalde	
rendement. In een slecht beleggingsjaar zal het 
vermogen	tijdelijk	kunnen	interen.		

De Investment Committee  zal – naast de statutaire 
bepalingen – uitgaan van de volgende  investment 
beliefs:

1.	 Wij	streven	naar	efficiënte	implementatie.
2. Externe managers voegen waarde toe ten opzichte 

van intern beheer.
3.	 De	 meeste	 markten	 zijn	 efficiënt.	 Wij	 beleggen	

derhalve	 passief,	 tenzij	 er	 aantoonbaar	 extra	
rendement	 behaald	 kan	 worden	 met	 actiever	
beheer,	ofwel	andere	doelstellingen	dan	rendement	
beter worden gediend met actiever beheer zonder 
negatieve	invloed	op	risico/rendement.

4. In het beleggingsproces is de asset mix dominant. 
Deze	 moet	 zorgvuldig	 worden	 bepaald,	 en	
vervolgens met grote terughoudendheid worden 
aangepast.

5.	 Risico	nemen	is	noodzakelijk	voor	het	behalen	van	
rendement,	maar	is	alleen	zinvol	bij	de	verwachting	
van een verband tussen deze twee. Op de lange 
termijn wordt het nemen van risico beloond.

6.	 Diversificatie	 verbetert	 de	 verhouding	 tussen	
rendement	 en	 risico.	 Risicomaatstaven	 kunnen	
sterk	fluctueren	in	de	tijd.	

7.	 Wij	beleggen	alleen	in	instrumenten	die	het	bestuur	
begrijpt. 

8.	 Beleggen	in	illiquide	instrumenten	kan	zinvol	zijn,	
gegeven de lange termijn horizon van het fonds.  

9.	 Wij	 streven	 naar	 een	 zo	 duurzaam	 mogelijk	
ingevulde portefeuille. Duurzaamheid hoeft niet ten 
koste	te	gaan	van	de	risico/rendementsverhouding.

10.	Waar	mogelijk	geven	wij	invulling	aan	onze	band	
met	Rotterdam,	maar	nooit	ten	koste	van	de	risico/
rendementsverhouding van de portefeuille.

2.5 Uitgavenbeleid
Het	 Erasmus	 Trustfonds	 is	 voorstander	 van	 een	
voorspelbaar	 uitgavenbeleid.	 In	 een	 kalenderjaar	
wordt met een over het jaar gespreide subsidie- en 
garantieverdeling	 gewerkt.	 Het	 uitgavenpercentage	
voor het nieuwe jaar wordt in de laatste vergadering 
van	 het	 voorafgaande	 kalenderjaar	 door	 het	 bestuur	
vastgesteld.	 Tevens	 zullen	 de	 fondsen	 op	 naam	
zoveel	 mogelijk	 worden	 gestimuleerd	 om	 ook	 een	
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jaarbegroting	te	maken,	zodat	zij	meegenomen	kunnen	
worden	 in	 de	 gedefinieerde	 toezeggingscategorieën	
die het fonds hanteert en waarvoor (al dan niet open) 
aanvragen	ingediend	kunnen	worden	bij	het	fonds	en/
of	een	specifiek	fonds	op	naam.	

Gezien	 de	 aanhoudend	 lage	 rente,	 heeft	 het	 bestuur	
ervoor	gekozen	om	wederom	voor	2017	een	forfaitair	
rendement van 3% te begroten.

In	 2017	 ontving	 het	 Erasmus	 Trustfonds	 291	
aanvragen (tegenover 395 in 2016) waarvan er 267 
(343 in 2016) werden gehonoreerd. In 2017 werd 
voor een totaalbedrag van € 454.873 ( € 453.483 in 
2016) aan subsidies en garanties toegezegd uit de vrij 
te	 besteedbare	 Trustfonds	 middelen.	 De	 bijdragen	
2017	worden	gespecificeerd	in	bijlage	I	Subsidies	en	
garanties pag 55. 

Tenzij	 bij	 het	 moment	 van	 schenken	 als	 eis	 anders	
is	 overeengekomen,	 dienen	 schenkingen	 en	 donaties	
binnen afzienbare tijd te worden besteed. Bij grote 
schenkingen	wordt	daarom	vastgelegd	welk	deel	van	
de	 schenking	wordt	gealloceerd	 aan	het	Endowment	
en/of	(geoormerkte)	doelbesteding.	Voor	meer	details	
over de (voorlopige) toezeggingsvoorwaarden wordt 
verwezen naar de website. 

2.6 Kostenbeleid & begrotingsbeleid
Er	 worden	 kosten	 voor	 beheer,	 doelbesteding	 en	
fondsenwerving	 gemaakt.	 Met	 betrekking	 tot	 deze	
kosten	geldt	dat	deze	in	een	redelijke	verhouding	moeten	
staan tot de bestedingen. Deze open norm levert geen 
beperking	 op	m.b.t.	 de	 huidige	 opbouwfase	 van	 het	
fonds.	Het	beschikbare	budget	voor	doelbestedingen	
zal	de	resultante	zijn	van	de	inkomstenbegroting	minus	
de	kosten.	 In	de	 jaren	2017	–	2020	zal	het	Erasmus	
Trustfonds	niet	voldoen	aan	de	richtlijn	die	in	overleg	
tussen	Bestuur,	RvT	en	Orchestra	op	25%	is	gesteld.	
Dit is het directe gevolg van de investeringen die 
worden gedaan in het opzetten van een professionele 
organisatie	zonder	dat	een	onmiddellijke	stijging	van	
de	inkomsten	daar	tegenover	staat.	Komende	jaren	zal	
het besteedbare budget dat het fonds voor projecten 
beschikbaar	krijgt,	moeten	komen	te	liggen	tussen	17-	
25%.	De	overheadkosten	zullen,	na	afronding	van	de	
opbouwfase,	worden	aangehouden	op	maximaal	16%	
over een langere periode gemeten. 

In	 het	 verslagjaar	 heeft	 het	 Erasmus	 Trustfonds	
een	 bedrag	 van	 €	 600.000,	 zijnde	 circa	 3%	 van	 het	
vermogen,	 maximaal	 beschikbaar	 gemaakt	 voor	
subsidies en garanties. De fondsen op naam betalen 
aan	het	Erasmus	Trustfonds	jaarlijks	een	afgesproken	
vergoeding	 voor	 de	 door	 het	 Erasmus	 Trustfonds	
verrichte	 beheerstaken	 /	 werkzaamheden.	 Deze	
vergoeding	is	vastgesteld	op	0,45%	van	het	beheerde	
vermogen	 voor	 gangbare	 fondsen	 en	 0,55%	 voor	
fondsen op naam waarvoor een bovengemiddelde 
hoeveelheid	werk	zal	moeten	worden	verricht.
   
(Specifieke)	kosten	voor	het	fonds,	waaronder	kosten	
van	vermogensbeheer,	worden	ten	laste	van	het	fonds	
gebracht. 

De	 Vereniging	 Erasmus	 Trustfonds	 (VET)	 heeft	
zich	 statutair	 verplicht	 om	 financieel	 bij	 te	 dragen	
aan	 de	 missie	 van	 de	 Stichting	 Erasmus	 Trustfonds	
(SET).	 Waar	 voorheen	 de	 ledenbijdragen	 reeds	
werden	gebruikt	om	bij	 te	dragen	aan	de	kosten	van	
het	 apparaat,	worden	 de	 toekomstige	VET-bijdragen	
gebruikt	om	bij	te	dragen	in	de	dekking	van	de	kosten	
die	worden	gemaakt	om	het	endowment	apparaat	op	
te bouwen.

2.7 Inkomstenbeleid
De	 inkomsten	 (en	 de	 bestedingen)	 voor	 projecten	
worden apart bijgehouden en er vindt verantwoording 
plaats	 aan	 de	 gevers	 conform	 de	 door	 de	 schenker	
benoemde	 criteria	 en/of	 specificaties	 die	 in	
overeenstemming zijn met de voorwaarden van het 
Erasmus	Trustfonds.
   
Donaties	tot	€	1000,	zonder	specifieke	doelomschrij-
ving,	 worden	 in	 zijn	 geheel	 toegevoegd	 aan	 het	
algemene	donatiebudget	in	het	lopende	boekjaar.	Voor	
hogere	bedragen	heeft	het	fonds	een	onderzoekplicht	
dit	af	te	stemmen	met	de	schenker.	
  
Voor	meer	details	over	de	inkomsten	wordt	verwezen	
naar	deel	2		Financiële	jaarverslag,	pag	38	en	verder.		
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2.9 Risicomanagement
Het	Erasmus	Trustfonds	opereert	in	een	omgeving	die	
sterk	in	beweging	is.	De	wereld	van	vermogensfondsen	
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 afgestemd 
adequaat	 systeem	 van	 maatregelen	 zijn	 belangrijke	
voorwaarden voor een succesvolle endowment missie. 
Immers,	grote	donoren	verlangen	een	optimale	 inzet	

van hun donatie waarbij eventuele risico’s zoveel 
mogelijk	 gemitigeerd	 zijn.	 In	 onderstaand	 overzicht	
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.

2.8 Realisatie 2017 & begroting 2018 

  Realisatie   Begroting 
  2017  2018

Baten     
 
 € 
Resultaat effectenportefeuille   689.177   1.184.000 
Donaties direct spend   3.879.919   2.200.000 
Donaties Endowment   3.261.000    5.200.000 
Bijdrage Vereniging Erasmus Trustfonds 30.000   75.000 
  
Totaal baten €  7.860.096   8.659.000
     
Lasten     
 
 €  
Besteed aan doelstelling   3.788.184    3.088.000 
Personeels,- en bestuurskosten   339.771    534.285 
Endowment campagne   67.295    - 
Afschrijvingen   6.985    21.947 
Overige lasten   307.864    342.538 

Totaal lasten €   4.510.099    3.986.770 
 
 
Resultaat €   3.349.997    4.672.230



29www.trustfonds.nl

 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.

•  Het fonds onderhoudt periodiek contact met de fiscus.

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

 FINANCIEEL RISICO

Beleggingen

De gelden die aan het fonds ter beschikking worden en zijn gesteld, worden grotendeels belegd. Negatieve resultaten heb-
ben 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 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 fonds op naam dat haar middelen vastrentend wenst te beleggen, krijgt 1 op 1 de vergoede rente door.
• In 2017 is een traject in gang gezet om het beleggingsbeleid te herzien en meer in lijn te brengen met de strategische 

missie; dit gebeurt in samenwerking met een aantal experts op dit gebied (Investment Commissie en ORTEC).

HOOG; ondanks de getroffen maatregelen, zal een neergaande beleggingsmarkt ook impact hebben op het rendement 
en daarmee de uitdelingen van het fonds. Desalniettemin zullen schommelingen zichtbaar consequent beleid op langere 
termijn neutraliseren. 
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 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 2017 is een professionaliseringslag gemaakt van de financiële en operationele administratie. De financiële adminis-
tratie, van betalingsverkeer tot het opmaken van de jaarrekening, is ondergebracht bij Orchestra Beheer. Hiermee zijn 
deze handelingen traceable. De operationele inrichting staat momenteel volledig in de beveiligde cloud omgeving van 
Microsoft Dynamics.

•  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.
• In 2017 is met de EUR een overeenkomst getekend waarbij de EUR grote toezeggingen voorfinanciert en controleert 

waarna het Trustfonds eenmalig het opgelopen bedrag aan een vaste tegenrekening overmaakt. De kans op onjuiste 
betalingen is daarmee significant afgenomen.

• Het bestuur heeft een fraudeverzekering en een cyberverzekering afgesloten.

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

 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.
• Reglementen en Gedragscode zijn van toepassing op (on) bezoldigde werknemers.
• Het inzetten van nieuwe ICT-systemen zorgt voor betere borging van kennis.
• Gunstige arbeidsvoorwaarden vormen de basis voor het aantrekken en behouden van goede 
 medewerkers.

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

Data

Het fonds zal in toenemende mate de beschikking krijgen over privacy-gevoelige data. Als gevolg van de Wbp en wetgeving 
nieuwe Europese wetgeving inz. Registratie persoonsgegevens en datalekken (AVG) rust er een plicht op het fonds om een 
robuuste infrastructuur in te richten die deze data beschermt.

 RISICO
 
 OMSCHRIJVING 
 

 
 
 
 BEHEERS-
 MAATREGELEN

 
 

 

 RESTRISICO

• In 2017 heeft het interne operationele administratiesysteem, Trustfonds Informatie Platform (TIP), nadere invulling ge-
kregen. Data zijn afgeschermd in een systeem van Microsoft Dynamics in een beveiligde Cloud omgeving binnen een 
veilige, gestructureerde en controleerbare wijze.

• Het fonds werkt samen met solide IT-partners die medeverantwoordelijk zijn voor de inrichting en het beheer.
• Protocollen voor werknemers en datalekken zijn ingericht.
• Bepaalde gegevens worden doorgestuurd naar een externe ‘bewerker’, met wie bewerkersovereenkomsten zijn afgeslo-

ten.
• Er is geen koppeling aangebracht tussen het EUR-datasysteem m.b.t. CRM en alumni (data)strategie en het CRM-sys-

teem van het Erasmus Trustfonds (TIP). 
• Organisatie heeft een PIA-scan doorlopen.
• Het bestuur heeft in 2017 een zgn. cyber risk polis afgesloten.

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.
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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 inspanningsverplichting.
• Grote donoren krijgen stelselmatig terugkoppeling over de voortgang van bijv. onderzoek. Dit proces is ingeregeld.
• De samenwerking met (onderdelen van de) EUR is goed, daardoor ook het overleg over de 
 bedoeling/impact van onderwijs- en onderzoeksprojecten.

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.

GEMIDDELD



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.
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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.

Mei 2017 is er door een juridische herstructurering 
van	het	Erasmus	Trustfonds	een	scheiding	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.
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De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft 
vanaf haar ontstaan als Nederlandse 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	 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	 (met	 1,2	 miljoen	 inwoners)	
vormen	 als	 internationaal	 handelsknooppunt	 voor	
de	 EUR	 een	 natuurlijke	 partner	 voor	 samenwerking	
in	 onderwijs,	 onderzoek	 en	 kennisoverdracht	 voor	
maatschappelijke	vraagstukken.	

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	samenwerking	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.

3.1 Ranking EUR en haar faculteiten 
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 

3. Positionering Erasmus Universiteit Rotterdam
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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	
onderzoeks	 rankings	 (CWTS	 Leiden	 Ranking	 en	
Times	Higher	Education	World	University	Ranking)	
staat de EUR op positie 5 en 4 in Nederland en op 
positie	 88	 resp.	 69	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),	 Geneeskunde	
(EMC),	 Economics	 &	 Econometrics	 (ESE),	
Accounting & Finance (ESE).

Naast	de	onderzoeksrankings	worden	de	verschillende	
opleidingen	langs	een	Nederlandse	onderwijs-ranking	
lat gelegd. De EUR scoort bovengemiddeld op de 
thema’s:	niveau	van	de	opleiding,	studeerbaarheid	van	
de	opleiding,	voorbereiding	op	de	beroepsloopbaan	en	
studieomgeving. 

In	de	onderwijs	rankings	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	
Wetenschappen	 en	 Bestuurskunde,	 en	 de	 Erasmus	
School of Law (ESL) met de opleiding Criminologie. 
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).

3.2 Intensieve samenwerking EUR 
partners
De	 EUR	 hecht	 veel	 waarde	 aan	 samenwerking	 met	
partners.	Dankzij	de	open	en	duurzame	samenwerking	
met	 regionale,	 nationale	 (bijv.	 de	 strategische	
alliantie	 LDE,	 Leiden-Delft-EUR)	 en	 internationale	
partners	 	 of	 de	merkalliantie	 ‘Make	 it	 happen’	 (stad	
Rotterdam)	 produceert	 de	 EUR-kennis	 van	 het	
hoogste academische niveau. Die verbondenheid 
met de wereld om ons heen -dichtbij en veraf- is 
een	belangrijke	voorwaarde	voor	het	behalen	van	de	
strategische doelstellingen van de universiteit.
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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	(bestuurslid	B)	
Drs.	Onno	Paymans,	vicevoorzitter/penningmeester	
Mr.	Mariëlle	van	Eesteren-van	de	Erve	*,	secretaris
Drs.	Angelique	Pieterse-Westra	
Drs.	Saskia	J.	Stuiveling	(overleden	april	2017)
Dr. Stephanie C.E. Klein Nagelvoort-Schuit 
Prof.dr. Hence Verhagen 
Jan-Paul	Bruins	MSc,	LLM

De	bestuursleden	en	de	leden	van	de	Raad	van	Toezicht	
worden benoemd voor een periode van drie jaar en 
kunnen	maximaal	tweemaal	worden	herbenoemd.	Het	
bestuur	en	de	RvT	bestaan	 	uit	 tenminste	vijf	en	 ten	
hoogste zeven leden. 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	 de	
organisatie vragen.

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

Investment Commissie 
Drs. Felix Lanters
Prof.dr. Robert van der Meer
Drs.	Ruulke	Bagijn
Heleen	Klep,	EUR	student	MSc	Fiscale	Economie
Cees	Dert	(geen	lid),	tijdelijk	adviseur

Medewerkers 2017
Mr.	Mariëlle	van	Eesteren-van	de	Erve*,	directeur	en	
ambtelijk	secretaris
Drs.	Margot	van	Sluis	–	Barten,	directeur	endowment
Drs.	Eylem	Tanir,	grant	manager	(t/m	augustus	2017)
Odette	Eijs,	managementassistent	
Nicolette	van	Tienhoven,	managementassistent
Elly	van	Tilburg,	extra	ondersteuning

Studenten 2017
Erik	 Teichert,	 Philine	 van	 Helbergen,	 Lieke	 van	 ’t	
Veer,	Stephanie	Scholtes,	Kyra	Hanemaaijer,	
Laurine	Koot	en	Danielle	Oosthoek

Externe betrokkenen 2017
ORTEC
Drs.	Erik	Sipkema,	Fledderus	&	Sipkema	
procesondersteuning
Drs.	Maarten	van	Duijn,	New	District
Drs.	Wouter	Hofhuis,	Orchestra	Beheer
Drs.	Tanja	Haremaker,	Orchestra	Beheer
Hayley	Rose,	fundraising	advies
Drs.	Maaike	Alma,	communicatiemedewerker

4. Raad van Toezicht, Bestuur, Adviseur, 
Investment Commissie, Medewerkers en Studenten

*) Ten gevolge van de juridische herstructurering van het Erasmus 
Trustfonds is mr. Mariëlle van Eesteren-van de Erve sinds mei 2017 geen 
bestuurslid meer van de organisatie.
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5. Financieel Jaarverslag

5.1. Balans (na resultaatbestemming)   
     
Activa   31-12-2017  31-12-2016 
   
   € € € €
Vaste activa   
Materiële vaste activa 5.4.1   53.940  -
     
Financiële vaste activa     
Effecten 5.4.2  25.521.747   20.647.331 
Langlopende vorderingen  5.4.3  900.000   -

    26.421.747  20.647.331
Vlottende activa     
Studievoorschotten 5.4.4  117.073  130.360 
Vorderingen en  5.4.5    
overlopende activa   77.209   38.882 

    194.282  169.242

Liquide middelen 5.4.6   1.603.119   1.085.964 
    
Totaal    28.273.088   21.902.537

Passiva   31-12-2017  31-12-2016  
    
   € € € €
Eigen vermogen   
Stichtingskapitaal 5.4.7  5.000.000  5.000.000 
Algemene reserve 5.4.8  10.846.072  11.302.320  
Bestemmingsfonds RMZ 1920 5.4.9  3.511.826  3.425.695 
Fondsen 5.4.10  5.269.811   1.549.696 
     
Totaal vermogen    24.627.709   21.277.711 
     
Langlopende schulden 5.4.11   2.228.750  -

Kortlopende schulden 5.4.12   1.416.629  624.826 
  
Totaal    28.273.088  21.902.537
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5.2 Staat van Baten en lasten   
     
   2017  2016 

   € € € €
Baten     
Resultaat effectenportefeuille 5.5.1  689.177   815.759 
Donaties (direct spend) 5.5.2  3.879.919   322.473 
Donaties Endowment 5.5.3  3.261.000   
Overige baten 5.5.4  30.000  42.982

Totaal baten    7.860.096   1.181.214
     
Lasten     
Toegekende projectgelden 5.5.5  3.788.184  714.330  
Personeels,- en bestuurskosten  5.5.6  339.771   286.400  
Kosten Endowment campagne 5.5.7  67.295   199.797
Afschrijvingskosten 5.4.1  6.985  -
Overige kosten 5.5.8  307.864  158.540 

Totaal kosten    4.510.099   1.359.067

Resultaat    3.349.997   -177.853
    
Resultaatbestemming    2017  2016
     
Toevoeging / onttrekking aan:     
Algemene reserve    -456.248  -158.653 
Bestemmingsreserve    -  -187.405  
Bestemmingsfonds RMZ 1920    86.131  -32.726  
Bestemmingsfonds Rotterdam Studentenverzet (boek)  12.981  -
Fondsen op Naam    3.707.133  200.931 
     
    3.349.997  -177.853

Algemeen
De	 jaarrekening	 is	opgesteld	conform	de	Richtlijnen	
voor	 de	 Jaarverslaggeving	 en	 specifiek	 RJ640	
Organisaties	 zonder	 Winststreven.	 De	 Stichting	
Erasmus	 Trustfonds	 (SET),	 statutair	 gevestigd	 te	
Rotterdam,	 staat	 bij	 de	 Kamer	 van	 Koophandel	
geregistreerd onder nummer 40341418 en wordt 
tevens	 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	 2016	 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.	

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

Materiële vaste activa
De	 materiële	 vaste	 activa	 wordt	 gewaardeerd	
tegen	 kostprijs,	 verminderd	 met	 de	 cumulatieve	
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 
De	 afschrijvingen	 worden	 berekend	 als	 percentage	
over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 
basis van de economische levensduur. 

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde 
per	ultimo	boekjaar.	Op	hoofdlijnen	zal	het	vermogen	
gespreid worden over onderstaande beleggings-
categorieën:	
-	Zakelijke	Waarden
-Vastrentende	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 Vastrentende Waarden wordt onder andere 
bedoeld:	Staatsobligaties,	bedrijfsobligaties,	Emerging	
Markets	 obligaties,	 hoogrentende	 obligaties,	 overige	
rente instrumenten.

Onder Liquiditeiten wordt verstaan: saldi op beleg-
gingsrekeningen	 aangehouden	 bij	 de	 vermogensbe-
heerders. 

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale 
waarde	 onder	 aftrek	 van	 de	 noodzakelijk	 geachte	
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De 
voorziening studievoorschotten is 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	 de	 stichting.	 De	 liquide	 middelen	
bestemd	 voor	 doelbesteding	 en	 uitvoeringskosten	
worden	in	de	jaarrekening	verantwoord	onder	de	post	
“liquide	middelen”.	De	liquiditeiten	aangehouden	als	
belegging	maken	deel	uit	van	de	effectenportefeuilles	
en worden onder de post “effecten” verantwoord. 

Bestemmingsfondsen
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	 kort-	 of	 langlopende	
schulden (“toezeggingen”). Bestemmingsfondsen 
worden uitsluitend aangewend binnen de algemene 
doelstelling van de Stichting. 

Fondsen op Naam
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.. 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 
kort-	of	 langlopende	schulden	 (“toezeggingen”),	dan	
wel door de Stichting direct betaald. De Stichting stelt 
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 de Stichting in algemene zin. 
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Schulden en verplichtingen
Langlopende	 en	 kortlopende	 schulden	 worden	
gewaardeerd	tegen	nominale	waarde,	tenzij	anders	is	
bepaald. De schulden bestaan voor een groot deel uit 
toezeggingen.	 Toezeggingen	 zijn	 door	 de	 Stichting	
aangegane verplichtingen uit hoofde van formeel 
toegezegde bedragen voor een daartoe ingediend 
verzoek.	Deze	verplichtingen	ontstaan	als	de	Stichting	
een	 geldelijke	 verplichting	 aangaat	 voor	 een	 vast	
bedrag.

Aangegane	 verplichtingen	 die	 vervallen	 na	 een	 jaar,	
worden gepresenteerd onder de langlopende schulden. 
Aangegane verplichtingen die vervallen binnen een 
jaar,	 worden	 gepresenteerd	 onder	 de	 kortlopende	
schulden.

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. 

Toegekende projectgelden
De	 toekenningen	 aan	 projecten	 uit	 hoofde	 van	
de doelstelling van de Stichting worden als last 
verantwoord in het jaar waarin het besluit tot 
toekenning	 door	 het	 bestuur	 is	 genomen.	 De	 lasten	
voortvloeiend	 uit	 toezeggingen	 met	 betrekking	 tot	
bijzondere	 leerstoelen,	 worden	 over	 de	 duur	 van	 de	
leerstoel gespreid. 

Onvoorwaardelijke	meerjarige	 toekenningen	worden	
volledig als last genomen in het jaar waarin het besluit 
is	genomen.	Voorwaardelijke	meerjarige	toekenningen	
worden	als	last	genomen	in	het	jaar	waarin	de	jaarlijkse	
toekenning	is	gedaan.
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5.4.1 Materiële vaste activa
De	materiële	vaste	activa	kan	als	volgt	worden	gespecificeerd:

   Inventaris Automatisering Totaal

   € € €

Stand per 1 januari   - -  -
Aanschafwaarde   - -  - 
Cumulatieve afschrijvingen    - - -

Boekwaarde per 1 januari 2017   - -  -

Mutaties 2017
Investeringen   52.204 8.721 60.925
Desinvesteringen   - - -
Afschrijvingen   -5.900 -1.085 -6.985

   46.304 7.636 53.940

Boekwaarde per 31 december 2017
Aanschafwaarde   52.204 8.721 60.925
Cumulatieve afschrijvingen   -5.900 -1.085 -6.985

Totaal   46.304 7.636 53.940

5.4 Toelichting op de balans
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5.4.2 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	onderdeel	van	de	beleggingsportefeuille	en	wordt	daarom,	anders	dan	de	liquide	middelen	
bestemd	voor	doelbestedingen	en	uitvoeringskosten,	onder	de	post	effecten	gerubriceerd.	

5.4.3 Langlopende vorderingen
Dit	betreft	een	vordering	uit	hoofde	van	een	onvoorwaardelijke	donatie	aan	de	Stichting.	Het	bedrag	wordt	in	5	
jaar	uitbetaald.	Er	wordt	geen	rente	over	het	bedrag	berekend.	

    31-12-2017 31-12-2016

    € €

Zakelijke waarden    9.768.394  8.737.987 
Vastrentende waarden     14.267.468 10.854.215
Liquiditeiten     1.485.885 1.055.129 

    25.521.747  20.647.331 
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5.4.4 Studievoorschotten
De	studievoorschotten	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:

    31-12-2017 31-12-2016

    € €

Betaalde studievoorschotten     391.619  490.999 
Terugbetaalde studievoorschotten     -123.934  -201.982 
Bijdrage Van Beek-Donner Stichting     -5.786  -5.786
Voorziening studievoorschotten     -144.826 -152.871

    117.073  130.360 

5.4.5  Vorderingen en overlopende activa
De	vorderingen	en	overlopende	activa	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:

    31-12-2017 31-12-2016

    € €

Nog te ontvangen interest     6.490  8.518 
Nog te ontvangen bedragen    37.080  2.900 
Vooruitbetaalde bedragen     6.075  4.756
r/c Vereniging Erasmus Trustfonds (VET)    4.856 -
r/c Stichting A.A. van Beek Fonds    22.708 22.708

    77.209  38.882 

    31-12-2017 31-12-2016

    € €

ABN Amro Bank     1.562.848  1.027.986
ING Bank     40.037  50.290
Rabobank     -  7.500
Contant geld in kas     234 188 

    1.603.119  1.085.964

5.4.6 Liquide middelen
De	liquide	middelen	bestaan	uit	vrij	opvraagbare	banktegoeden	aangehouden	in	euro’s	bij	verschillende	financiële	
instellingen.	Deze	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:
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5.4.7 Stichtingskapitaal
Het	stichtingskapitaal	van	€	5.000.000,-	is	statutair	bepaald	en	destijds	gevormd	met	de	bedoeling	dit	deel	van	
het vermogen nimmer aan te tasten. 

5.4.8 Algemene reserve
Het	ongeoormerkte	saldo	van	de	Staat	van	Baten	en	Lasten	wordt	jaarlijks	toegevoegd,	dan	wel	onttrokken	aan	
de	Algemene	reserve.	De	mutatie	in	de	algemene	reserve	kunnen	als	volgt	worden	weergegeven:

5.4.9 Bestemmingsreserve RMZ 1920
De	bestemmingsreserve	is	ontstaan	uit	de	fusie	tussen	de	Stichting	en	het	vermogen	van	het	RMZ	1920	Fonds.	
Door	deze	fusie	staat	het	RMZ	1920	Fonds	ter	beschikking	van	de	Stichting.	De	Stichting	kan	het	vermogen	
aanwenden	 om	 de	 scholarships	 te	 bekostigen.	 De	 mutatie	 in	 de	 bestemmingsreserve	 kan	 als	 volgt	 worden	
weergegeven:

    31-12-2017 31-12-2016

    € €

Stand per 1 januari     11.302.320 11.460.890 
Resultaat boekjaar     -456.359  -158.653
Opheffing Fonds op Naam    111 -
Mutatie bestemmingsreserve Operationele Visie   - 83
  
    10.846.072 11.302.320

    31-12-2017 31-12-2016

    € €

Stand per 1 januari     3.425.695 3.458.421 
Mutatie bestemmingsreserve Operationele Visie   86.131 -32.726
  
    3.511.826  3.425.695



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

   Vermogen Baten / Lasten / Vermogen
   31-12-2016 stortingen onttrekkingen 31-12-2017
  
   € € € €

ARK Fonds   113.553  7.609  7.000  114.162      
Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht   158.690  1.516  7.091 153.115     
Sanders Fonds   447.179  4.472 400.000  51.651
Erasmus Education Fund   91.758  42.864  29.491  105.131     
Jong Ondernemerschap Fonds   215.408  450.318  206.618 459.108      
Elisabeth Foundation  - 1.005.020 208.950 796.070     
D.P. Hooijer Fonds  - 5.007.240 2.500.000 2.507.240
Onno Ruding Fonds  - 201.695 225 201.470
Hermes Kring Londen Fonds  - 30.211 - 30.211
Huis Paleis op de Dijk  - 5.000 - 5.000
Familie Atsma Fonds  - 250.000 - 250.000
Medical Breakthrough Fonds  - 20.000 - 20.000
De Groot Foundation  - 20.000 - 20.000
Swinkels Fonds  - 20.000 45 20.294
Overige Fondsen  523.109 47.983 47.713 523.379     

   1.549.696  7.114.267  3.407.133  5.256.830   
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5.4.10 Fondsen
Onder	de	fondsen	vallen	bestemmingsfondsen	en	Fondsen	op	Naam.	De	onderverdeling	kan	als	volgt	worden	
gespecificeerd:

De	 baten/stortingen	 bestaan	 uit	 donaties	 aan	 de	 Fondsen	 op	Naam	 en	 de	 toerekening	 van	 een	 deel	 van	 het	
beleggingsresultaat	aan	de	Fondsen.	De	onttrekkingen	betreffen	de	 toegekende	projectgelden	uit	de	Fondsen	
op	 Naam	 en	 doorbelaste	 organisatiekosten.	 In	 de	 bijlage	 bij	 de	 jaarrekening	 is	 een	 gedetailleerd	 overzicht	
opgenomen van de diverse Fondsen op Naam.

    31-12-2017 31-12-2016

    € €

Bestemmingsfonds Rotterdam Studentenverzet (boek)   12.981 - 
Fondsen op Naam    5.256.830 1.549.696
  
    5.269.811  1.549.696
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5.4.11 Langlopende schulden
De	 langlopende	 schuld	 bestaat	 uit	 een	 nog	 te	 betalen	 toekenning,	 voortvloeiend	uit	 een	 door	 het	 bestuur	 in	
boekjaar	2017	toegekende	aanvraag.	Het	project	betreft	een	langlopend	wetenschappelijk	onderzoek	(looptijd	tot	
en	met	2027),	voor	een	totaalbedrag	van	€	2.500.000,-.	Van	dit	bedrag	heeft	€	271.250,-	een	kortlopend	karakter	
en	is	derhalve	onder	de	kortlopende	schulden	(Toekenningen)	verantwoord.	

De	toekenningen	betreffen	de	nog	niet	uitbetaalde	toegekende	projectgelden	met	een	kortlopend	karakter.	

5.4.12 Kortlopende schulden
De	kortlopende	schulden	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:

    31-12-2017 31-12-2016

    € €

Toekenningen    1.311.854 205.713 
Belastingen (loonheffing)    9.636 15.472
r/c Vereniging Erasmus Trustfonds (VET)    - 309.389
Overige schulden en overlopende passiva    95.139 94.252
  
    1.416.629 624.826

    31-12-2017  
 Duur looptijd  < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal 
 
   € € € €

Huur Kantoor Oude Hoofdplein 4  35.320  123.620  -  158.940         

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De	niet	uit	de	balans	blijkende	verplichtingen	zijn	onderstaand	gespecificeerd:

De Stichting is de bovenstaande verplichting aangegaan voor een periode van 5 jaar per 1 juni 2017. De 
huurovereenkomst	loopt	van	1	juni	2017	tot	en	met	31	mei	2022.	De	huurovereenkomst	kan	vervolgens	telkens	
worden	verlengd	voor	een	aansluitende	periode	van	3	jaar.	Ingeval	de	verhuurder	of	huurder	de	huurovereenkomst	
wil opzeggen dan dient één jaar in acht te worden genomen.

Door	de	Stichting	zijn	enkele	voorwaardelijke	toekenningen	aan	projecten	gedaan.	Bij	definitieve	toekenning	
leidt	dit	in	de	komende	jaren	tot	een	last	voor	de	Stichting.	

Niet uit de balans blijkende rechten
De	Stichting	heeft	enkele	voorwaardelijke	 toezeggingen	(donaties)	ontvangen	 ten	gunste	van	de	Fondsen	op	
Naam.	Deze	bedragen	zullen	in	de	komende	jaren	gedoneerd	worden	aan	de	Stichting	en	vervolgens	worden	
toegekend	aan	projectaanvragen,	ofwel	worden	toegevoegd	aan	een	Fonds	op	Naam.	
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5.5.2 Donaties (direct spend)
Dit betreffen donaties ten behoeve van Het Endowmentfonds waarbij het volledige bedrag van de donatie in 
het	 boekjaar	 van	 ontvangst,	 of	 in	 kort	 daarna	 komende	 jaren	 toegekend	 (vergeven)	mag	worden	 binnen	 de	
doelstelling van de Stichting.

5.5.3 Donaties Endowment
Dit	betreffen	donaties	ten	behoeve	van	Het	Endowmentfonds	waarbij	het	volledige	rendement,	verkregen	uit	deze	
donaties,	vergeven	mag	worden.	Het	bedrag	van	de	oorspronkelijke	donatie	dient	in	stand	te	worden	gehouden.	

5.5.4 Overige baten
De	contributies	en	donaties	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:

    2017 2016

    € €

Donatie Vereniging Erasmus Trustfonds    30.000 -
Contributies en bijdragen     - 5.935
Nalatenschappen     - 37.047

    30.000  42.982

5.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

   31-12-2017  31-12-2016

Baten uit beleggingen  € € € €
Gerealiseerde en
ongerealiseerde koersresultaten   576.891   696.523
Dividend   199.080   155.648
Coupon   38.003   85.423
Overige rentebaten   12.142   13.799  
 
Totaal baten    826.116   951.393

Kosten effectenportefeuille     
Vermogensbeheervergoeding    -136.939   -135.634

   689.177   815.759

5.5.1 Resultaat effectenportefeuille
Het	resultaat	op	de	effectenportefeuille	kan	als	volgt	worden	gespecificeerd:
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    2017 2016

    € €

1.  Research en onderwijs    3.134.440  -
2.  Student support     145.616  -
3.  Student life    28.164 -
4.  Overig    528.738 -
Bijdrage Vereniging Erasmus Trustfonds    - 250.000
Bestedingen 2016    - 597.983
Vrijval    -48.772 -133.653

    3.788.185  714.330

5.5.5 Toegekende projectgelden
De	toekenningen	aan	projecten	uit	hoofde	van	de	doelstelling	en	het	beleidsplan	van	de	Stichting,	kunnen	als	
volgt	worden	gespecificeerd:

De	toekenningen	in	het	boekjaar	2016	werden	niet	gedaan	op	basis	van	de	vier	bepaalde	programmalijnen.

5.5.6 Personeels- en bestuurskosten
De	personeels-	en	bestuurskosten	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:

    2017 2016

    € €

Bruto lonen     267.940  222.406
Sociale lasten     39.285  32.882
Pensioenpremies    178  9.104
Overige personeelskosten     32.368 22.008

    339.771  286.400

Eind	2017	waren	er	bij	de	Stichting	Erasmus	Trustfonds	13	medewerkers	in	dienst	(4,35	fte’s).	
Het bestuur is onbezoldigd.

5.5.7 Kosten Endowment Campagne
Dit	 betreft	 kosten	 gerelateerd	 aan	 de	 in	 2016	 opgezette	 Endowment	 campagne	 en	 alle	 organisatorische	
veranderingen	die	de	campagne	met	zich	mee	heeft	gebracht.	Deze	kosten	zijn	in	2017	in	vergelijking	met	2016	
afgenomen	van		€	199.797	naar	€	67.295.	De	hogere	kosten	in	2016	betreffen	hoofdzakelijk	initiële	opstart-	en	
investeringskosten	voor	de	campagne.	
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5.5.8 Overige lasten
De	overige	lasten	kunnen	als	volgt	worden	gespecificeerd:

    2017 2016

    € €

Huisvestingskosten     55.440  20.846
Automatiseringskosten     59.717  18.113
Administratiekosten     29.211  29.040 
Accountantskosten     36.332  20.996
Advieskosten     74.340  - 
Vergaderkosten    2.571 14.519
Respresentatie, drukwerk en portikosten    40.644  16.946
Overige diverse kantoorkosten    32.317  43.922
Kosten Vereniging Erasmus Trustfonds (VET)     -  16.866
Doorbelasting Stichting A.A. van Beek Fonds     -22.708 -22.708 
  
    307.864 158.540

De	 automatiseringskosten	 betreffen	 voornamelijk	 de	 ontwikkeling	 van	 nieuwe	 CRM/	 Projectadministratie-
software	en	licenties	voor	ondersteunende	software;	daarnaast	is	enige	hardware	aangeschaft.		

De	advieskosten	hebben	betrekking	op	de	hernieuwde	structuur	van	de	organisatie	en	het	verbeteren	van	de	
onderliggende gegevensstromen. 



5.5.9 Gebeurtenissen na balansdatum
Per	1	januari	2018	is	het	vermogen	van	circa	€	4	miljoen	van	de	Stichting	A.A.	van	Beek	Fonds	overgedragen	aan	
de	SET	en	als	FON	toegevoegd	aan	het	vermogen.	Overigens	zijn	er	geen	gebeurtenissen	na	balansdatum	bekend,	
welke	van	invloed	(kunnen)	zijn	op	de	in	deze	jaarrekening	opgenomen	informatie,	noch	in	de	gepresenteerde	
balansposten	of	hun	waarderingen,	noch	in	de	toelichtingen	daarop.	

Resultaatbestemming    2017 2016

Toevoeging / onttrekking aan:    € €

Algemene reserve    -456.248  -158.653
Bestemmingsreserve    - -187.405
Bestemmingsreserve RMZ 1920    86.131  -32.726
Bestemmingsfonds Rotterdam Studentenverzet (boek)   12.981 -
Fondsen op Naam    3.707.133 200.931

    3.349.997  -177.853

5.5.10 Resultaatbestemming
Het	resultaat	ad	€	3.349.997	is	onder	te	verdelen	in	algemene	reserve,	bestemmingsreserve,	bestemmingsfonds	
en Fondsen op Naam. 
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6. Overige gegevens

6.1 Statutaire reglementen omtrent  resultaatbestemming 
Er	is	geen	specifieke	passage.	
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6.2 Controleverklaring onafhankelijke accountant 
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Bijlage  I
Subsidies en garanties 2017

RECAPITULATIE PROJECTEN
    
 Aantal  Bedrag
Erasmus School of Economics (ESE) 19 €   67.910
Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) 5    12.550
Erasmus School of Law (ESL) 17    54.708
Erasmus MC 18  121.404
Faculteit der Wijsbegeerte  1      2.000
Erasmus School for History, Culture and Communicaties (ESHCC)  8    25.457
Rotterdam School of Management (RSM) 24     30.580
Studentenverenigingen 13    31.424
Reisbeurzen voor o.a. congresbezoeken 116    53.015
Prijzen     30.325
International Institute of Social Studies (ISS)         5.500
Erasmus University College       2.000
Diversen      19.375

Totaal  € 456.248

Uitgaven RMZ fonds   30.000 

Verleende bijdragen en garanties     
  € 486.248
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Bijlage II
Bestemmingsfondsen en fondsen op naam

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.

  2017  2016
Saldo per januari € 18.139 € 17.962
Dotatie 1,0% over gemiddeld saldo  181  177
Saldo 31 december € 18.320 € 18.139

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. 

  2017  2016
Saldo per 1 januari € 113.553 € 105.894
Aandeel in resultaten van de beleggingen*  4.109  4.159
  117.662  110.053
Schenking  3.500  7.000
Toezegging  -7.000  -3.500
Saldo 31 december  € 114.162 € 113.553
     
Per 31 december 2017 is er nog een te vorderen bedrag ter hoogte van € 3.500 voor de 2e prijswinnaar 2017. 

*) 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.

  2017  2016
Saldo per januari € 158.690 € 157.119
Dotatie 1,0 % over gemiddeld saldo  1.516  1.571
  160.206  158.690
Uitgaven  -7.091   -
Saldo 31 december  € 153.115 € 158.690

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. In 2017 is gebleken dat de realisatie van de doelstelling binnen de RSM en/of de 
EUR niet haalbaar is ten gevolge van het vertrek van de initiatiefnemer naar het buitenland. Het Erasmus Trustfonds 
heeft om die reden de donatie die in het verleden voor dit fonds is ontvangen, teruggestort aan de gever. Dit is 
gebeurd in overleg met alle betrokkenen.

  2017  2016
Saldo per januari € 9.310 € 9.218
Wegens opheffing fonds teruggestort  -9.200  92
Algemene middelen Trustfonds  -110   
Saldo per 31 december    €             0  €     9.310
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D.P. Hoijerfonds

Doelstelling van het fonds is het ondersteunen van onderzoek, onderwijs, events, projecten en initiatieven op het 
gebied van Global Health. In 2017 is besloten het programma ‘Research for health impact in Africa’ vanuit dit fonds 
te ondersteunen. Dit programma zal in ieder geval tien jaar lopen. 

  2017  2016
Saldo per januari  0 € 0
Schenking € 5.000.000  
Toebedeeld rendement 2017:   7.240  
Toegezegde subsidies*  -2.500.000  
Kosten Stichting Erasmus Trustfonds**  0   
 € 2.507.240 € 0

* waarvan toegezegd/besteed in 2017 € 271.250
** kosten worden voor 2017 nog niet doorberekend (geen uitgaven in 2017)

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.

  2017  2016
Saldo per januari € 36.323 € 35.963
Dotatie 1,0% over gemiddeld saldo  363  360
Saldo per 31 december € 36.686 € 36.323

De Groot Foundation for Entrepreneurship

Onderschrijft de doelstellingen van het  Erasmus Trustfonds met een aanvullende meer specifieke doelstelling, zijnde:  
“To provide venture capital to student entrepreneurs of the Erasmus University Rotterdam and academic researchers 
of the Erasmus University Rotterdam for the early stage development of new technologies, innovative products and 
services, new research on entrepreneurship or new educational entrepreneurship programs”.
 
  2017  2016
Saldo per januari       € 0 €               0
Schenking  20.000  
Saldo per 31 december € 20.000 € 0
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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. 
  
  2017  2016
Saldo per januari € 90.924 € 118.017
Dotatie 1,0% over gemiddeld saldo  909  1040
Saldo per 31 december  91.833  119.057
Besteding/toezegging  -  -28.133
  € 91.833  € 90.924

Elisabeth Foundation

Doelstelling van het fonds is het ondersteunen van onderzoek, onderwijs, events, projecten, initiatieven, activiteiten, 
methodieken en programma’s op het gebied van obesitas en gezond gewicht. 
In 2017 is besloten het programma “E-health tool voor obesitas” te ondersteunen vanuit dit fonds. Het programma 
zal in ieder geval zes jaar lopen. Het eerste deel van de in 2017 toegezegde subsidie voor de termijn 2017-2018 is 
in 2017 uitgekeerd.

  2017  2016
Saldo per januari                  € 0 € 0
Schenking  1.005.020  
Toegezegde subsidies  -208.500  
Kosten Stichting Erasmus Trustfonds (0,45% van besteedde vermogen)*  -450   
 € 796.070 € 0

*) in 2017 is deze bijdrage berekend over de daadwerkelijke uitgaven van € 100.000
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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 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. Voor het academisch jaar 2017- 2018 hebben 24 studenten een beurs ontvangen om te 
beginnen aan een opleiding aan de EUR of voor hun vervolgjaar/ -opleiding.

  2017  2016
Saldo per januari € 91.758 € 106.079
Dotatie 1,0% over gemiddeld saldo  1.033  984
  92.791  107.063
Schenking  41.831  25.799
Donaties Refugees  _  12.896
  134.622  145.758
Uitgaven  -29.491  -54.000
Saldo 31 december € 105.131 € 91.758

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 de ESL.

  2017  2016
Saldo per januari € 32.916 € 32.590
Dotatie 1,0%  over gemiddeld saldo  329  326
Saldo per 31 december € 33.245 € 32.916
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Familie Atsma Fonds

Het Familie Astma Fonds onderschrijft de doelstellingen van het Erasmus Trustfonds met een aanvullende meer 
specifieke doelstelling zijnde: ‘Het ondersteunen van onderzoek, onderwijs en activiteiten die bijdragen aan het 
optimaal en op eigen wijze participeren in de samenleving van personen en groeperingen in Nederland, ongeacht 
of ondanks hun culturele (migratie) achtergrond, waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van zelfredzaamheid, 
weerbaarheid en zelfontplooiing’.
 
  2017  2016
Saldo per januari € 0 € 0
Schenking  250.000  
Saldo per 31 december € 250.000 € 0

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. Tevens ondersteunt 
het fonds diverse activiteiten van het EUC.

  2017  2016
Saldo per januari € 72.787 € 72.066
Dotatie 1,0% over gemiddeld saldo  728  721
Saldo per 31 december € 73.515 € 72.787

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, en die aan activiteiten wensen deel te nemen of die evenementen willen 
organiseren met een internationaal karakter en daarmee bijdragen aan de internationale ervaring en/of ontwikkeling 
van de initiële studenten in het kader van bedrijfskunde als wetenschap. In 2017 is voor de STAR case society en 
case competition het genoemde bedrag beschikbaar gesteld.
 
  2017  2016
Saldo per januari € 34.405 € 43.840
Dotatie 1,0 % over gemiddeld saldo  432  389
  34.837  44.229
Besteding  -8.780  -9.824
Saldo per 31 december € 26.057 € 34.405
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Hermes Kring Londen Fonds

Dit fonds onderschrijft de doelstellingen van het Erasmus Trustfonds met een aanvullende meer specifieke 
doelstelling, zijnde: ‘Het ondersteunen van onderzoek, onderwijs, events, projecten en initiatieven op het gebied 
van op dat moment relevante economische, financiële en juridische vraagstukken, die met name gericht zijn op de 
relatie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk’.

  2017  2016

Saldo per januari  €               0 € 0
Schenking december 2017        30.211   
Saldo 31 december  €     30.211 €   0

Huis Paleis op de Dijk

Het fonds onderschrijft de doelstellingen van het Erasmus Trustfonds met een aanvullende meer specifieke 
doelstelling. Deze zal in overleg met de donor nader worden gespecificeerd.

  2017  2016

Saldo per januari € 0 € 0
Schenking (nov-dec 2017)  5.000   
 € 5.000 € 0

IHS Alumni International Fund

Housing and Urban Development Studies (IHS-0 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.
  2017  2016
Saldo per januari € 4.391 € 4.348
Schenking  93  0
Dotatie 0,4% over gemiddeld saldo  45  43
Saldo per 31 december € 4.529 € 4.391
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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.
  2017  2016
Saldo per januari € 20.484 € 19.286
Dotatie 1,0% over gemiddeld saldo  165  198
  20.649  19.484
Schenking  1.000  1.000
Besteding/Toegezegd  -5.000  _
Saldo per 31 december € 16.649 € 20.484

Jacques van Dijk Fonds

Het fonds onderschrijft de doelstellingen van het Erasmus Trustfonds met een aanvullende meer specifieke 
doelstelling.
Deze zal in overleg met de donor nader worden gespecificeerd.
  2017  2016
Saldo per januari € 0 € 0
Schenking  20.000  0
Saldo per 31 december € 20.000 € 0
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Medical Breakthrough Fund

Het fonds onderschrijft de doelstellingen van het Erasmus Trustfonds met een aanvullende meer specifieke 
doelstelling zijnde:
‘Het steunen van onderzoek en initiatieven ter bevordering van technologische en/of biomedische innovatie en 
het vinden van Baanbrekende oplossingen van preventie, diagnose, behandeling, nazorg en thuiszorg van ernstig 
zieken’.
  2017  2016
Saldo per januari € 0 € 0
Schenking  20.000  0
Saldo per 31 december € 20.000 € 0

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 ondersteunen dit fonds 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. In 2017 zijn drie 
projecten vanuit dit fonds ondersteund: een project rondom experimental learning, een data verzamelproject van 
scale-ups om fundamentele nieuwe inzichten te ontwikkelen over het DNA van snelle groeiers en het verstrekken 
van ‘scholarships’ aan een aantal groeibriljanten in het Get Started programma met als doel ze binnen het juiste 
netwerk te introduceren en te begeleiden tot de fase waarin zij hun launching customer, first proof of concept of 
investering binnen hebben.

  2017  2016
Saldo per januari € 215.408 € 5.305
Dotatie 1,0% over gemiddeld saldo 2016   _  103
  215.408  5.408
Schenking  440.000  210.000
Toegezegde subsidies  -205.120   
Toebedeeld rendement 2017: 3,39%  9.810  
Kosten Stichting Erasmus Trustfonds  -990   
Saldo per 31 december € 459.108 € 215.408
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Onno Ruding Fonds

Het fonds onderschrijft de doelstellingen van het  ErasmusTrustfonds met een aanvullende meer specifieke 
doelstelling, zijnde: 
‘Het ondersteunen van onderzoek naar kanker en onderzoek en/of onderwijs op het gebied van macro-economie’.
  2017  2016
Saldo per januari € 0 € 0
Schenking  200.000  
Toebedeeld rendement 2017: 3,39% 4e kwartaal)  1.695  
Kosten Stichting Erasmus Trustfonds  -225   
 € 201.470 € 0

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.  

  2017  2016
Saldo per januari € 17.263 € 17.092
Dotatie 1,0% over gemiddeld saldo  173  171
Saldo 31 december  € 17.436 € 17.263
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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.

Met de inzet van deze middelen is in 2017 een bijdrage geleverd aan de duurzame inspirerende inrichting van het 
getransformeerde Sandersbuilding van Erasmus School of Law en daarmee aan de groei en bloei van de juridische 
faculteit.

  2017  2016
Saldo per januari € 447.179 € 442.751
Dotatie 1,0% over gemiddeld saldo  4.472  4.428
  451.651  447.179
Besteding/toezegging  -400.000  -
Saldo 31 december  € 51.651 € 447.179

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.
  
  2017  2016
Saldo per januari € 24.351 € 22.408
Dotatie 1,0%  over gemiddeld saldo       370       233
  24.721  22.641
Schenking  27.771  17.610
Besteding/toezegging  -15.112  -15.900
Saldo per 31 december € 37.380 € 24.351
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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.  
  2017  2016
Saldo per januari € 12.433 € 7.141
Dotatie 1,0% over gemiddeld saldo  67  97
  12.500  7.238
Onttrekking eerste uitgaven boek  -2.545  9.550
Bestedingen/toegezegd (verzetsboek)  -3.153  -4.355
Saldo per 31 december € 6.802 € 12.433

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.

  2017  2016
Saldo per januari € 46.500 € 40.464
Dotatie 1,0% over gemiddeld saldo  353  433
  46.853  40.897
Inkomsten/donatie  3.805  5.603
Besteding/toegezegd  -15.000  _
Saldo per 31december € 35.658 € 46.500
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  2016  2015
Saldo per januari € 23.626 € 12.557
Dotatie 1,0% over gemiddeld saldo             236  180
  23.862  12.737
Schenking                 0  10.889
Saldo 31 december €       23.862  €   23.626

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.  

Swinkels Fonds

Het fonds onderschrijft de doelstellingen van het Erasmus Trustfonds met een aanvullende meer specifieke 
doelstelling, zijnde: 
‘Het financieel ondersteunen van studenten die een master of combinatie van masters volgens of willen gaan volgen, 
waarbij een duidelijke focus op marketing en het liefste op de combinatie van marketing en psychologie ligt, bij 
voorkeur aan de economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam’.  

  2017  2016
Saldo per januari € 0 € 0
Schenking  20.000  
Toebedeeld rendement 2017: 3,39%  339  
Kosten Stichting Erasmus Trustfonds  -45   
 € 20.294 € 0

Stichting voor Buitenlandse Studenten

Het fonds is opgericht op 11 augustus 2009 en heeft tot doel: het bevorderen van de onderlinge contacten tussen 
studenten of groepen of verenigingen van studenten, die zijn ingeschreven bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en 
met haar verbonden instellingen. Het gaat om studenten die afkomstig zijn uit het buitenland alsmede uit het gebied 
van de Nederlandse Antillen 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.

  2017  2016
Saldo per 1 januari € 79.257 € 78.667
Aandeel in resultaten van de beleggingen*  2707  3090
  81.964  81.757
Vrijval  1.000  1.000
Toezegging  -1.557  -3.500
Saldo 31 december € 81.407 € 79.257



E-tool voor behandeling obesitas

Een	 gezond	 gewicht	 bereiken	 of	 behouden	 is	 voor	
steeds meer mensen een probleem. Gedragsverandering 
is de basis voor verbetering van het overgewicht maar 
dit	 is	 moeilijk	 voor	 kinderen	 en	 volwassenen	 met	
overgewicht	 en	 obesitas,	 bij	 wie	 lichaam,	 brein	 en	
omgeving	vaak	extra	tegenwerking	bieden.

In	 de	 praktijk	 blijkt	 het	 aanbod	 van	 ondersteuning	
en	 zorg	 op	 het	 gebied	 van	 leefstijlverandering	 vaak	
gebaseerd op standaardadviezen voor dieet en 
lichaamsbeweging: “meer bewegen en minder eten”. 
De	barrières	om	tot	gezondere	leefstijl	te	komen	liggen	
echter	 vaak	 op	 andere	 vlakken,	 zoals	 stress,	 gebrek	
aan	 gezondheidsvaardigheden,	 (inhibitie)controle,	
culturele	 of	 pedagogische	 factoren,	 slaapgebrek,	 of	
(eetlust	verhogend)	medicatiegebruik.	

Ook	 biologische	 factoren	 zoals	 genetische	 aanleg,	
hormonale problemen of vertraagde stofwisseling 
kunnen	 fors	 bijdragen	 aan	 gewichtstoename.	
Obesitasbehandeling is daarom zeer complex en voor 
een behandeling op maat is het eerst nodig om te 
onderzoeken	welke	behandeling	effectief	is	voor	wie.

Het	 Centrum	 Gezond	 Gewicht	 (CGG)	 wil,	 door	
gebruik	te	maken	van	nieuwe	technologie,	een	E-health	
tool	 inzetten	 om	 zowel	 zorgverleners	 als	 patiënten	
advies	op	maat	te	kunnen	geven	over	de	aanpak	met	
de	meeste	kans	op	succes.

Via het Fonds op Naam “Elisabeth Foundation” zal het 
Erasmus	Trustfonds	de	komende	jaren	de	ontwikkeling	
van deze tool ondersteunen.

De Rotterdam Lezing

2017 | Burgers en bestuurders in de slimme stad | prof.
dr.	Liesbet	van	Zoonen	(ESSB)
Rotterdam	 heeft	 diverse	 ‘smart	 city’	 prijzen	
gewonnen,	 maar	 als	 je	 willekeurige	 voorbijgangers	

op	de	Coolsingel	vraagt	wat	een	‘smart	city’	is,	zullen	
ze	vaak	het	antwoord	schuldig	blijven.	Geen	wonder	
dat	burgers,	maar	ook	stadsbestuurders	dus	niet	altijd	
goed	weten	wat	er	aan	slimme	ontwikkelingen	gaande	
is.	 Toch	 is	 het	 cruciaal	 dat	 burgers	 en	 bestuurders	
betrokken	zijn	bij	de	slimme	stad.

Bijlagen
III Projecten (een selectie)
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‘Generation R Next

Generation	 R	 Next	 is	 een	 uniek	 interventie-
populatieproject in Rotterdam dat zich richt op het 
belang	 van	 een	 goede	 start	 in	 het	 vroege	 leven,	 de	
grote sociale en etnische verschillen in gezondheid 
en	 welzijn	 en	 de	 achterstand	 waarop	 kwetsbare	
kinderen	 al	 in	 de	 eerste	 jaren	 staan.	 Er	 is	 nu	 een	
sterk	momentum	voor	dit	project,	omdat	het	aansluit	
bij	 de	 kerninteresses	 en	 -activiteiten	 van	 zowel	
het Erasmus MC als de stad Rotterdam. Er zijn 
verschillende	gezamenlijke	initiatieven	zoals	Centrum	
voor	 Zwangerschap	&	Kind,	Generation	R,	Healthy	
Pregnancy	4	All,	Moeders	van	Rotterdam,	Klaar	voor	
een	 Kind,	 en	 Stevige	 Start.	 Generation	 R	 Next	 kan	
dus	 gebruik	 maken	 van	 deze	 bestaande	 succesvolle	
samenwerking	en	aanwezige	infrastructuur.

De Erasmus Universiteit zal verder groeien en 
floreren,	door	met	onderzoek	dat	er	echt	 toe	doet	bij	
te dragen aan een gezonde samenleving en het welzijn 
van	 toekomstige	 generaties	 in	 en	 buiten	 Rotterdam.	
De ervaring uit het eerste Generation R Cohort leert 
dat	Generation	R	Next	zal	leiden	tot	jaarlijks	meer	dan	
honderd	 wetenschappelijke	 publicaties	 en	 tientallen	
promoties aan de Erasmus Universiteit en verschillende 
persoonlijke	subsidies	vanuit	NWO	en	Horizon2020.	
Generation	 R	 Next	 zal	 een	 wereldwijd	 unieke	
onderzoekinfrastructuur	 zijn	 door	 een	 prospectieve	
preconceptie	 interventie	 op	 populatieniveau,	waarbij	
10.000 vrouwen en hun partners al vanaf voor de 
zwangerschap	vernieuwde	zorg	krijgen.	Generation	R	
Next	zal	voor	het	eerst	op	populatieniveau	onderzoek	
doen met behulp van geavanceerde metingen bij 
vrouwen al voor de conceptie en tijdens de vroege 
embryonale,	foetale	en	neonatale	periode.	Generation	
R Next richt zich op nieuwe factoren en zorgen

zorgstrategieën	–	vóór,	tijdens	en	na	de	zwangerschap	–	
die	van	invloed	zijn	op	de	gezondheid	van	toekomstige	
Rotterdamse	moeders	 en	 hun	 (ongeboren)	 kinderen.	
Generation R Next zal een Erasmus Universiteit-
brede faciliteit zijn waarbij vele afdelingen vanuit 
verschillende thema’s samen multidisciplinair 
onderzoek	doen,	en	zal	de	nationaal	en	internationaal	
erkende	 leidende	 rol	 van	 onze	 universiteit	 op	 het	
gebied	 van	 populatiegezondheid	 van	 toekomstige	
ouders	en	hun	jonge	kinderen	versterken.

Generation R Next zal zich in het bijzonder richten op 
het	belang	van	een	goede	start	in	het	vroege	leven,	de	
grote sociale en etnische verschillen in gezondheid en 
welzijn	en	de	achterstand	waarop	kwetsbare	kinderen	
al in de eerste levensjaren staan. Dit doen we door:

•	 10.000	Rotterdamse	kinderen	en	hun	ouders	die	aan	
een grote interventie studie meedoen

•	 Samenwerking	met	 zorgverleners	 voor	moeder	 en	
kind	in	Rotterdam

•	 Samenwerking,	 bevestigd	 middels	 een	 convenant,	
met	 de	Gemeente	Rotterdam	om	onderzoeksresul-
taten te vertalen

•	 Opzet	 van	 het	 Rotterdamse	 Centrum	 voor	
Zwangerschap	&amp;	Kind,	waar	Academie,	Zorg-
verleners	en	Stad	samenkomen.

De	 uitzonderlijke	 samenwerking	 tussen	 Academie,	
Stad	en	Zorgverleners	zal	leiden	tot	vernieuwing	van	
zorg	 voor	 ouders	 en	 kinderen.	 Samenwerking	 met	
commerciële	 partijen	 (General	 Electrics,	 Phillips,	
Danone)	 wordt	 besproken	 om	 te	 investeren	 in	 dit	
project.



73www.trustfonds.nl

How do you shape the future of your 
industry?

Project 1: ECE wil samen met de faculteiten inzetten 
op	het	onderwijs	van	de	toekomst	door	twee	concrete	
projecten rondom experimental learning:
•	 In	combinatie	met	het	alumni-netwerk	en	partners	
wil	 het	 ECE	 cases	 maken	 en	 aanbieden	 waarbij	
gebruik	gemaakt	wordt	van	de	kennis	die	aanwezig	
is bij de alumniondernemers.  

•	 Door	het	openbaar	beschikbaar	stellen	van	speciaal	
ontwikkelde	 video’s	 over	 praktijkvoorbeelden,	
kunnen	 deze	 ook	 door	 andere	 kennisinstellingen	
in	 hun	 vakken	 en	 mogelijk	 in	 startprogramma’s	
worden	gebruikt.		

Project 2: Dataverzameling van scale-ups om 
fundamentele	 nieuwe	 inzichten	 te	 ontwikkelen	 over	
het DNA van snelle groeiers. 

Project 3: Uit iedere groep van het Get Started 
programma	worden	een	aantal	groeibriljantjes	gekozen		
die een ‘scholarship’ ontvangen met als doel dat ze 
binnen	 het	 juiste	 netwerk	 worden	 geïntroduceerd	
en begeleiding ontvangen tot aan de fase dat ze 
hun	 launching	 customer,	 first	 proof	 of	 concept	 of	
investering binnen hebben.

Het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) 
is eind 2017 begonnen met het uitvoeren van drie 
activiteiten	die	mede	mogelijk	gemaakt	zijn	door	een	
bijdrage vanuit het Jong Ondernemerschaps Fonds. 

Vijf deelnemers van het Get Started programma 
hebben een scholarship ontvangen waarmee ze recht 
hebben	op	 een	 ‘dedicated	desk’	 (vaste	werkplek)	 op	
de	ECE	campus	en	maandelijkse	inhoudelijke	sessies	
gedurende een jaar. De sessies worden verzorgd door 
ECE of door een van de partners van ECE. 

Hierbij	kan	gedacht	worden	aan	workshops	over	het	
pitchen	 aan	 investeerders,	 internationaal	 uitbreiden,	
of	het	samenstellen	van	een	sterk	team.	Ook	worden	
er	 ‘accountability’	 sessies	 georganiseerd	 waarin	 de	
deelnemers van het programma hun ervaringen en 
obstakels	 met	 elkaar	 delen	 onder	 leiding	 van	 een	
ervaren	ondernemer	uit	het	ECE	netwerk.	Het	doel	is	
om in 2018 ten minste nog tien scholarships uit te delen 
aan jonge ondernemers die deel hebben genomen aan 
het Get Started programma.

Daarnaast	 is	 de	 eerste	 business	 case	 ontwikkeld	 in	
samenwerking	 met	 alumni	 van	 de	 EUR.	 ECE	 wil	
het	 onderwijs	 in	 samenwerking	 met	 de	 faculteiten	
verbeteren door het inzetten van experiential 
learning.	 Concreet	 betekent	 dit	 dat	 ECE	 business	
cases	ontwikkelt	die	gebruikt	kunnen	worden	tijdens	
verschillende	 vakken,	 waarin	 alumni	 van	 de	 EUR	
de uitdagingen en oplossingen binnen hun eigen 
bedrijf voorleggen in een video met bijbehorende 
schriftelijke	 case.	 De	 eerste	 case	 met	 Yulu	 Toys	 is	
gefilmd	 en	 uitgewerkt.	 Binnenkort	 verwachten	 we	
cases met o.a. de oprichters van Picnic en Magnet.me 
te	filmen.	De	cases	zullen	o.a.	gebruikt	worden	in	de	
colleges	die	ECE	verzorgt	 op	de	EUR,	maar	komen	
ook	beschikbaar	voor	andere	docenten.	

Voor	 het	 onderzoeksproject	 zijn	 twee	 nieuwe	
medewerkers	aangenomen	die	zich	gaan	focussen	op	
het verzamelen van scale-up data. In eerste instantie 
worden	potentiële	scale-ups	gevraagd	een	enquête	in	
te vullen op basis waarvan de groei van de bedrijven 
kan	worden	berekend.	De	scale-ups	zullen	ook	in	de	
loop	van	2018	geïnterviewd	worden	om	zo	meer	rijke	
data	te	verkrijgen	met	betrekking	tot	de	succesfactoren	
van deze snelgroeiende bedrijven. 
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In	2017	zijn	er	150	bijzonder	hoogleraren	gevestigd	bij	het	Erasmus	Trustfonds.	Gedurende	2017	hebben	27	
nieuwe benoemingen en 15 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.

Erasmus School of Social and Behavioural 
Sciences   

Nieuw benoemd
Prof.dr. D. van der Linden Cognition and motivation in  
 work stress and engage-  
 ment
Prof.dr. H.A.E.M. Pecher  Cognitie en Mentale 
 Representaties

Herbenoemd 
Prof.dr. W. Schinkel  Sociologische theorie

Erasmus School of Economics 

Nieuw benoemd
Prof.dr. E.M. Bosker International Trade and   
 Development
Prof.dr. O. Marie Labour Economics

Herbenoemd
Prof.dr. E. Dijkgraaf Empirische economie   
 van de publieke sector
Prof.dr. E.A. de Groot Governance en strate-  
 gisch investeringsbeleid
Prof.dr. K.I.M. Rohde Gedragseconomie met   
 een focus op intertem-
 porele keuzes

Erasmus School of Law   

Nieuw benoemd 
Prof.dr. L.F.H. Enneking Legal Aspects of Internatio- 
 nal Corporate Social  
 Responsibility
Prof.mr.dr.drs.  International Law and
J.D. Temperman  Religion in interdisciplinary  
 context 

Prof. mr.dr. J.H. Even Europees Arbeidsrecht
Prof.mr.dr. G.W.  Bijzondere Arbeidsverhou- 
van der Voet dingen: de zeevarende

Herbenoemd
Prof.mr.dr. L.T. Visscher  Legal economic analysis 
 of tort and damages

Erasmus MC   

Nieuw benoemd 
Prof.dr. F.J. van Lenthe Sociale Epidemiologie
Prof.dr. M. van Dijk Verplegingswetenschap
Prof.dr. E.J. Hoorn Inwendige geneeskunde
Prof.dr. M.J. Roobol-Bouts Besliskunde in de Urologie
Prof.dr. M.H.G.P.  Pathobiologie van been-
Raaijmakers mergfalen en acute
 leukemie
Prof.dr. J.W.M. Martens Translationele Genomica
 van Kanker
Prof.dr. M.W. Vernooij Radiologische Beeld-
 vorming in Populatie-
 studies
Prof.dr. M.S. Hoogeman Hoge precisie adaptieve
 radiotherapie

Herbenoemd
Prof.dr. G.C. van Rhoon Fysische aspecten van   
 elektromagnetische velden 
Prof.dr. A.H.J. Mathijssen Geïndividualiseerde onco- 
 logische farmacotherapie

Bijlage IV
Bijzondere leerstoelen en bijzonder hoogleraren
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Erasmus School of Health Policy & Management  

Nieuw benoemd
Prof.dr. A.A. de Bont Sociologie van innovaties 
 in de zorg
Prof.dr. M. Varkevisser Marktordening in de 
 gezondheidszorg

Herbenoemd 
Prof.dr. K.A.M. Putters  Beleid en sturing van zorg 
 in de veranderde verzor-
 gingsstaat

Erasmus MC vervolg   

Herbenoemd  
Prof.dr. E.C.M. van Gorp Klinische virologie, i.h.b.   
 de exotische virusinfecties
Prof.dr. G.G. Brusselle Epidemiologie van
 longziekten
Prof.dr. R. Willemsen Functionele neurogenetica
Prof.dr. S.G.M.A. Pasmans Kinderdermatologie
Prof.dr. C. Verhoef Chirurgische oncologie
Prof.dr. R.H.N. van Schaik Farmacogenetica
Prof.dr. M. de Hoog Kwaliteit van medisch 
 specialistische vervolgop-
 leidingen

Rotterdam School of Management , 
Erasmus University   

Nieuw benoemd 
Prof.dr. G. Liberali Digital Marketing
Prof.dr. S.T.L.R. Sweldens Consumer Behavior and  
 Marketing
Prof.dr. G. Jacobs Organizational Behaviour   
 and Culture
Prof.dr. M.H. Goedhart Administration with parti-  
 cular reference to Corporate 
 Valuation
Prof.dr. T. Li Digital business
Prof.dr. M. Rinsum Business Administration
 with particular reference
 to Accounting & Incentives
Prof.dr. T.J.M. Mom Strategic Growth and
 implementation

Faculty of Philosophy   

Nieuw benoemd 
Prof.dr. E. Rabbie Erasmusstudies

Erasmus School of History, Culture and 
Communication   

Nieuw benoemd 
Prof.dr. B. Wubs International Business   
 History
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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. 
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