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Historie

Eind negentiende begin twintigste eeuw werd in 
verschillende Europese steden hoger handelsonderwijs 
als nieuwe studie ingevoerd. Rotterdam had zich 
inmiddels ontwikkeld tot een aanzienlijke havenstad 
met alles wat daarbij hoort. Maar de stad ontbeerde 
hoger onderwijs. Een drietal initiatiefnemers, de 
heren J.A. Ruys, C.A.P. van Stolk en mr. W.C. 
Mees wisten in 1913 genoeg personen voornamelijk 
uit het Rotterdamse 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, destijds 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. 

Intussen 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 werd de Erasmus Universiteit 
Rotterdam gevormd door een fusie tussen de NEH en 
de 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 
vereniging had.
Per 1 januari 1991 werden zowel het vermogen als de 
voordrachtsrechten ondergebracht bij één vereniging 
en werd de volgende naam vastgesteld: Vereniging 
Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam.

Eind 2005 kwam 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.

Oktober 2016 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 en werven van gelden ten 
behoeve van  de Stichting Erasmus Trustfonds (SET). 
De SET is de rechtsopvolger van de oorspronkelijke 
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.

Dit is het jaarverslag van de Vereniging Erasmus 
Trustfonds (VET) 

Op onze website treft u tevens het jaarverslag van 
de Stichting Erasmus Trustfonds (SET) en haar 
rechtsvoorgangers aan.
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Met genoegen biedt het bestuur u hierbij het tweede jaarverslag aan van de per 1 oktober 2016 
opgerichte Vereniging Erasmus Trustfonds. In de Historie leest u hoe deze vereniging tot stand 
is gekomen en inmiddels klaar staat om de ambities van het Erasmus Trustfonds en de Erasmus 
Universiteit Rotterdam te helpen waarmaken. 

Het bestuur van de Vereniging Erasmus Trustfonds

Voorwoord
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Hoogeschoolraad Jong Erasmus Trustfonds

Bureau/secretariaat

Bestuur Stichting (1913)

RvTALV

Bestuur
Vereniging

(2016)

Vereniging nieuw (2016) Vereniging (1913) wordt Stichting
rechtspersoon 2  rechtspersoon 1
Statutair orgaan  Statutair orgaan
Statutair orgaan  Statutair orgaan
Statutaire organen Scheiding van taken

toezicht
bestuur
uitvoerend

Hoogeschoolraad Jong Erasmus Trustfonds

Bureau/secretariaat

Bestuur Stichting (1913)

RvTALV

Bestuur
Vereniging

(2016)

Vereniging nieuw (2016) Vereniging (1913) wordt Stichting
rechtspersoon 2  rechtspersoon 1
Statutair orgaan  Statutair orgaan
Statutair orgaan  Statutair orgaan
Statutaire organen Scheiding van taken

toezicht
bestuur
uitvoerend

Vereniging Trustfonds organogram

1.1 Algemene informatie
Rechtsvorm en totstandkoming
De Vereniging Erasmus Trustfonds (VET) is opgericht 
in 2016 in Rotterdam. Dit is gebeurd op verzoek 
van de leden van de Vereniging Trustfonds Erasmus 
Universiteit Rotterdam (VTEUR) als onderdeel van 
haar juridische herstructurering. Leden van VTEUR 
hebben hiermee een scheiding aangebracht tussen 
enerzijds de verenigingsactiviteiten en anderzijds het 
beheren, uitdelen en werven van gelden ten behoeve 
van het Erasmus Trustfonds. 

Heel bewust is gekozen voor een nagenoeg 
gelijkluidende naam om de verbinding van de twee 
organisaties -Vereniging en Stichting- te benadrukken. 
De Stichting  Erasmus Trustfonds is de rechtsopvolger 
van de oorspronkelijke vereniging (1913) en in de 
Vereniging Erasmus Trustfonds zijn de (nieuwe) 
ledenactiviteiten ondergebracht.

1. Jaarverslag
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Vereniging Trustfonds organogram

Doelstelling
De Vereniging Erasmus Trustfonds (VET) heeft tot 
doel het bevorderen van de groei en bloei van de Eras-
mus Universiteit, diep geworteld in de stad Rotterdam. 
De VET tracht dit doel onder meer te bereiken door:
•  het versterken van de onderlinge band tussen de 
 leden van de vereniging en de band van de vereni-

ging met de Erasmus Universiteit in het algemeen, 
haar studenten, alumni, promovendi, hoogleraren, 
medewerkers en andere bij de Erasmus Universiteit

 betrokken personen;
•  het (onder meer financieel) ondersteunen van de 

stichting en haar organisatie bij de realisatie van 
de doelen die zij nastreeft, door middel van het 

 stimuleren van betrokkenheid van de leden van de 
 vereniging bij de ontwikkeling van de Erasmus 

Universiteit en daarnaast kennis, kunde en ieders 
 netwerk over te dragen en/of ter beschikking te stel-

len;
•  het stimuleren van de samenwerking tussen de 
 Erasmus Universiteit, het bedrijfsleven en de stad 

Rotterdam; en
•  al hetgeen dat naar het oordeel van haar leden nood-

zakelijk, nuttig en of gewenst is.

Bestuur
Op 28 november 2016 heeft de rechtbank formeel 
goedkeuring gegeven voor de juridische splitsing van 
de oorspronkelijke Vereniging Trustfonds Erasmus 
Universiteit Rotterdam (VTEUR) in de nieuwe 
Vereniging en Stichting Erasmus Trustfonds. 

De feitelijke omzetting naar de SET heeft 
plaatsgevonden op 12 mei 2017. Aangezien sprake is 
geweest van een overgangsperiode heeft het bestuur 
van de SET in het verslagjaar ook geacteerd als het 
eerste bestuur van de VET, daarmee de brug vormend 
naar een door de ALV van de Vereniging Erasmus 
Trustfonds (VET) nieuw te benoemen bestuur in 2018. 

Tot 12 mei 2017 waren er tijdelijk twee Verenigingen 
Erasmus Trustfonds.
De nieuwe Vereniging Erasmus Trustfonds (VET) 
opgericht in oktober 2016 en de ‘oorspronkelijke ‘ 
Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotter-
dam (VTEUR, 1913)
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Leden en het lidmaatschap Erasmus 
Trustfonds
Het Erasmus Trustfonds is een vereniging met leden die 
zich betrokken voelen bij het Erasmus Trustfonds en 
bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Leden kunnen 
zijn: oud-studenten en promovendi van de EUR en 
andere personen die tot deze universiteit in enige 
betrekking staan, bij voorkeur, personen die vanuit 
hun maatschappelijke positie een rol van betekenis 
voor de universiteit kunnen (gaan) spelen. Van de 
leden wordt betrokkenheid bij de vereniging en de 
universiteit verwacht. Naast deze gemene deler dragen 
zij allemaal de stad Rotterdam een warm hart toe. Dat 
komt tot uiting in hun  ‘Erasmus-gevoel’, ‘bruggen 
willen bouwen met elkaar’ en de kenmerkende 
mentaliteit van ‘de handen uit de mouwen’ en/of ‘dat 
kan alleen in Rotterdam…’

Per 31 december 2017 had de Vereniging Trustfonds 
602 leden, inclusief bestuursleden, leden van 
de Hoogeschoolraad (259) en Jong Erasmus 
Trustfondsleden (88).

Voor de leden is het Erasmus Trustfonds een bijzondere 
vereniging, het lidmaatschap is van oudsher een 
voorrecht. Het Erasmus Trustfonds bevordert de 
contacten tussen haar leden en de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en haar studenten.

Het bestuur van de vereniging heeft al eerder besloten 
meer leden -met name jongeren- uit te nodigen 
voor het lidmaatschap. De jongeren vinden hun 
aansluiting via het Jong Erasmus Trustfonds. Voor een 
lidmaatschap van de Vereniging Erasmus Trustfonds 

zal het bestuur van de Vereniging, het bestuur van 
de Hoogeschoolraad en/of het bestuur van het Jong 
Erasmus Trustfonds de initiërende instantie zijn,  in 
voorkomende gevallen op voordracht van een lid of 
meerdere leden. Het bestuur gaat al dan niet akkoord 
met de benoeming van nieuwe leden. 

Bij de benadering van nieuwe leden zal zowel 
mondeling als in de uitnodigingsbrief de nadruk 
blijven liggen op de band met het Erasmus Trustfonds 
en de universiteit. Bij het aannemen van nieuwe leden 
wordt gestreefd naar meer diversiteit. Het Erasmus 
Trustfonds blijft actief betrokken bij de opening van 
het Academisch Jaar, de Diesviering, de Mandeville 
Lezing en het vestigen van bijzondere leerstoelen. Om 
meer betrokkenheid van de leden van het Erasmus 
Trustfonds te creëren, is de Hoogeschoolraad en het 
Jong Erasmus Trustfonds gevraagd een actieve rol te 
gaan spelen.
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Samenwerkingen
De VET werkt nauw samen met de Erasmus Alumni 
Vereniging (EAV).

Naast de betrokkenheid van de EAV in de Taskforces, 
die hebben geleid tot de nieuwe Vereniging Erasmus 
Trustfonds,  hebben de EAV, de EUR en het Erasmus 
Trustfonds in 2016 een omvangrijk alumnionderzoek 
laten uitvoeren. De inzichten uit dit onderzoek 
hebben de basis gelegd voor constructief overleg 
tussen de EAV en de VET in 2017, resulterend in de 
gemeenschappelijke intentie om beide verenigingen 
in 2018 te gaan samenvoegen en daarmee één sterke 
alumnivereniging namens de EUR te vormen.



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

De leden van de Hoogeschoolraad zijn qualitate qua 
lid van de Vereniging  Erasmus Trustfonds en vormen 
een ‘gezelligheidsvereniging’ met twee jaarlijkse 
sociale evenementen: 
- het jaardiner, volgend op de Algemene Leden 

Vergadering; 
- een dagexcursie, afgesloten met een diner waarbij 

elk jaar een andere stad en bedrijf worden bezocht 
(voorjaar). Deze bezoeken geven een unieke 
inkijk op plekken die anders niet op die manier 
bezocht kunnen worden. In het verslagjaar werd 
er een rondleiding door het Stedelijk Museum te 
Schiedam aangeboden met aansluitend  een bezoek 
en rondleiding bij Koninklijke De Kuyper en een  
rondvaart door de grachten van Schiedam.

Sinds 2014 is door leden van de Hoogeschoolraad 
enthousiast gereageerd op de oproep om bij te dragen 
aan de destijds gestarte Trustfonds Lectures. Met 
lezingen door alumni en de inbreng van cases komen 
studenten van het Erasmus University College (EUC) 
in aanraking met  onderwerpen uit de dagelijkse 
praktijk.  Elk jaar worden  nieuwe lectures en cases 
ontwikkeld. 
In 2017 werden lezingen en praktijkvoorbeelden 
verzorgd met medewerking van o.a. Peer Swinkels 
(Bavaria), Margot Ende-van den Broek (SOS 
kinderdorpen), Niels van Deuren (Housing Anywhere) 
en Pieter Duisenberg (VSNU).

De leden van de Hoogeschoolraad zijn alumni, 
afkomstig uit werkgebieden als industrie, financiële 
dienstverlening, geneeskunde en overheid. Men wordt 
lid op grond van invitatie en na voordracht vanuit het 
HSR-bestuur aan de ledenvergadering. 

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

De administratie c.q. verslaglegging wordt in de 
jaarrekening Erasmus Trustfonds  verantwoord. 
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1.2 Activiteiten 2017
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Jong Erasmus Trustfonds (JET)
Naast de Hoogeschoolraad is het Jong Erasmus 
Trustfonds (JET) een van de organen van de Vereniging  
Erasmus Trustfonds.

In 2017 heeft het bestuur van het Jong Erasmus 
Trustfonds doorgang gegeven aan de veranderingen die 
in 2016 zijn ingezet. Na de zomer zijn er verkennende 
gesprekken met Marjolein Nobel en Erik Teichert 
gevoerd over het overdragen van bestuurstaken. 
Marjolein is tevens namens het bestuur voorgedragen 
om de statutaire zetel in het bestuur van de Vereniging 
in te nemen namens het Jong Erasmus Trustfonds.

Middels een bestuursbesluit van de Stichting Erasmus 
Trustfonds in 2017 wordt met ingang van 2018 voor 
het Jong  Erasmus Trustfonds  een besteedbaar budget 
vrijgemaakt van € 12.500.  Uit dit budget kunnen 
de activiteiten van het Jong Erasmus Trustfonds 
gefinancierd worden. Hiertegenover staan een aantal 
concrete targets, waaronder het werven van vijftig 
nieuwe leden op jaarbasis.

Om nieuwe leden te werven zijn in november de 
oud-voorzitters van de acht grootste studie- en 
studentenverenigingen uitgenodigd op het nieuwe 
kantoor van het Erasmus Trustfonds om de behoefte en 
interesse onder de huidige afstudeerders af te tasten en 
hier vanuit het Jong Erasmus Trustfonds een concrete 
invulling aan te bieden.

In navolging van deze verkenning zijn er 3 oud-
voorzitters bereid gevonden om een rol op zich te 
nemen in de organisatie van een oud-bestuurders diner, 
te weten Ted Bolsius, Ewout Ketelaars en Andries 
van Vliet. Dit diner vindt begin 2018 plaats, waarbij 
de oud-bestuurders van de acht grootste studie- en 
studentenverenigingen van de afgelopen drie jaren 
worden uitgenodigd.

Het Jong Erasmus Trustfonds  heeft in 2017 twee 
nieuwe leden verwelkomd via de hernieuwde 
aanmeldingsprocedure.

Met een twintigtal leden werd een bezoek gebracht 
aan het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. 
Voorafgaand aan het concert, vond een round table 
gesprek plaats met een aantal musici met als onderwerp 
van gesprek de gelijkenissen tussen leden en musici. 
Waarna de uitvoering van de 2e Symfonie van Jean 
Sibelius o.l.v. dirigent Stéphane Denève met veel lof 
werd ontvangen.

Met ingang van 2018 nemen Marjolein Nobel, 
Erik Teichert, Ted Bolsius en Andries van Vliet het 
bestuurlijke stokje over. Hun dank gaat uit naar Ruben 
Mink, Eline van Min, Eline van Spronsen, Joost 
Buck & Niels Boerkamp voor hun tomeloze inzet de 
afgelopen jaren.
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Algemeen
Het vermogen van de nieuwe Vereniging Erasmus 
Trustfonds is tot stand gekomen door bij de splitsing 
van het Erasmus Trustfonds aan de nieuwe verenig-
ing bij de oprichting een bedrag mee te geven van 
€ 250.000 alsook de ledencontributies 2017, met aftrek 
van de kosten die zijn gemaakt voor ledenactiviteiten 
in 2017. Donaties van leden, naast hun contributies, 
komen volledig ten gunste van de doelstelling van de 
Stichting Erasmus Trustfonds. 

Contributies en donaties
De Vereniging Erasmus Trustfonds heeft alleen gewo-
ne leden,  zij die als zodanig tot de vereniging zijn toe-
gelaten en jaarlijks tenminste een door de Algemene 
Leden Vergadering vast te stellen contributie betalen 
aan het Erasmus Trustfonds. Dit bedrag is thans op 
€ 100 gesteld voor Erasmus Trustfonds-leden, op € 50 
voor Hoogeschoolraadleden en op € 19,13 voor Jong 
Erasmus Trustfonds-leden tot 30 jaar. Contributies 
komen ten goede aan de verenigingsactiviteiten en 
zullen in de toekomst bijdragen in de kosten van het 
uitvoerend bureau van de Vereniging en de Stichting 
Erasmus Trustfonds.  

Vooruitlopend daarop heeft het bestuur van de Vereni-
ging Erasmus Trustfonds in het verslagjaar besloten 
om de Stichting Erasmus Trustfonds in 2017 met een 
bedrag van € 30.000 financieel te ondersteunen.

Vereniging Erasmus Trustfonds
- Drs. Michiel Muller, voorzitter 
- Drs. Onno Paymans, vicevoorzitter/penningmeester 
- Drs. Angelique Pieterse-Westra 
- Drs. Saskia J. Stuiveling ϯ 
- Dr. Stephanie C.E. Klein Nagelvoort-Schuit 
- Prof.dr. Hence Verhagen 
- Jan-Paul Bruins MSc, LLM

Het Hoogeschoolraadbestuur
- Drs. Michiel Muller, voorzitter
- Drs. Angélique Pieterse-Westra, secretaris
- Drs. Rutger Groot, penningmeester
- Mr. Donne Kaars Sijpesteijn-Gan
- Drs. Harald Swinkels 

Het Jong Erasmus Trustfondsbestuur
- Ruben Mink
- Eline van Min
- Eline van Spronsen
- Joost Buck
- Niels Boerkamp

Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging
of vergoeding.

1.5 Vooruitblik 2018

In 2018 zal een nieuw bestuur van de VET aantreden 
en naar verwachting ook de fusie met de EAV plaats-
vinden. Daarmee zal de VET zich positioneren als de 
samenwerkingspartner van de EUR op het gebied van 
alumnibeleid en de uitvoering daarvan. Met als doel: 
een zo groot mogelijke betrokkenheid van alumni bij 
de groei en bloei van de EUR vanuit de gedachte ‘le-
arn, earn and return’.

1.3 Financiële positie 1.4 Bestuur 2017



17www.trustfonds.nl

De SET is aangewezen als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit houdt in dat er geen schenk- of 
erfbelasting betaald hoeft te worden over een schen-
king of een erfrechtelijke verkrijging. De SET is fi-
nancieel afhankelijk van donaties en giften. Voor de 
opbouw en bekostiging van haar uitvoerend bureau is 
de SET grotendeels aangewezen op de afdracht van 
contributiegelden uit de VET. 

Er zijn diverse mogelijkheden waarmee donateurs de 
Erasmus Universiteit Rotterdam kunnen steunen;
• eenmalige schenking (bij onderhandse akte of 

door middel van een voor de schenker kosteloze 
 notariële akte);
• Fonds op Naam (FON);
• periodieke gift;
• legaat of erfstelling.

Zie hiervoor ook www.trustfonds.nl

1.6 Stichting Erasmus Trustfonds (SET)
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2. Jaarrekening

2.1. Balans (na resultaatbestemming)   
     
Activa   31-12-2017  31-12-2016 
   
   € € € €
Vlottende activa     
Vorderingen en overlopende activa  2.4.1 13.512  311.127 

Liquide middelen   308.351  -
       
    321.863  311.127

        
    321.863  311.127

Passiva   31-12-2017  31-12-2016   
   
   € € € €
Reserves  2.4.2  
Algemene reserve    290.607  290.423 
Bestemmingsreserves:         
  Hoogeschoolraad    20.026  18.971 
  Jong Erasmus Trustfonds   2.985   1.733 
     
    313.618  311.127
     
Kortlopende schulden  2.4.3   8.245  -  
 
    321.863  311.127
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2.2. Staat van Baten en lasten   
     
     2017  2016 

     € €
Baten     

Baten uit contributies 2.5.1    67.217 66.642
Baten uit donaties 2.5.2     - 250.000

Totaal baten     67.217 316.642
     
Lasten     

Activiteiten 2.5.3     14.841 5.515 
Bijdragen 2.5.4    30.000 -
Organisatiekosten 2.5.5    19.885 -

Totaal lasten      64.726 5.515

Resultaat     2.491 311.127

Resultaatbestemming    
     
Toevoeging / onttrekking aan:     
Algemene reserve     184 290.423 
Bestemmingsreserve Hoogeschoolraad      1.055 18.971 
Bestemmingsreserve Jong Erasmus Trustfonds    1.252 1.733 
     
     2.491 311.127

Algemeen
Vereniging Erasmus Trustfonds (VET) is opgericht op 
30 september 2016 en is gevestigd te Rotterdam (KvK-
nummer 67027881). De rechtsvorm is een vereniging 
met volledige rechtsbevoegdheid.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving 640, Organisaties zonder 
winststreven. De financiële verantwoording wordt 
gepresenteerd in euro’s.

Begroting
Er is in de financiële verantwoording geen begroting 
opgenomen. Het bestuur achtte het opmaken van een 
formele begroting van te weinig toegevoegde waarde 
voor de organisatie.

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

2.3 Toelichting behorende bij de jaarrekening
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Grondslagen voor de waardering van activa en 
passiva en de resultaatbepaling
De grondslagen die worden toegepast voor de 
waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op historische kosten. 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen ervan naar de vereniging zullen vloeien en de 
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen 
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 
middelen die economische voordelen in zich bergen 
en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. 
 
Baten worden in de staat van baten en lasten 
opgenomen wanneer een vermeerdering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een 
vermeerdering van een actief of een vermindering van 
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 
worden verwerkt wanneer een vermindering van 
het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermindering van een actief of een vermeerdering van 
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of 
alle toekomstige economische voordelen of nagenoeg 
alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting 
aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of 
de verplichting niet langer in de balans opgenomen. 
Verder worden activa en verplichtingen niet meer 
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop 
niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 
voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de 
waarde. 

2.4 Toelichting op de Balans

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

   2017 2016

   € €

Nog te ontvangen contributies    13.512 1.738
r/c Stichting Erasmus Trustfonds    - 309.389

   13.512 311.127
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2.4.2 Vermogen
Het verenigingsvermogen bestaat uit het resultaat van de Staat van Baten en Lasten en kan als volgt worden 
gespecificeerd:

   Bestemmings- Bestemmings-
   reserve reserve
  Algemene Hoogeschool- Jong Erasmus Totaal
  reserves raad Trustfonds

  € € € €

Boekwaarde per 1 januari   290.423  18.971  1.733  311.127

Resultaat boekjaar   184  1.055  1.252  2.491

Boekwaarde per 31 decemberr   290.607  20.026  2.985  313.618
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2.4.3 Kortlopende Schulden
De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2.5 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

2.5.1 Baten uit contributies
De baten uit contributies kan als volgt worden gespecificeerd:

2.5.2 Baten uit donaties
De baten uit donaties kan als volgt worden gespecificeerd:

    2017 2016

    € €

Nog te betalen bedragen     59 -
r/c Stichting Erasmus Trustfonds     4.856 -
Nog te betalen accountantskosten     3.330 -
    
    8.245 -

    2017 2016

    € €

Contributies Vereniging Trustfondsleden     50.500 50.626
Contributies leden Hoogeschoolraad     12.650 12.700
Contributies Jong Erasmus Trustfondsleden     4.067 3.316
    
    67.217 66.642

    2017 2016

    € €

Bijdrage Trustfonds     - 250.000
    
    - 250.000
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2.5.3  Activiteitenkosten 
De kosten kunnen worden onderverdeeld naar de volgende categorieën:

2.5.4 Bijdragen
De baten uit contributies kan als volgt worden gespecificeerd:

    2017 2016

    € €

Activiteiten Vereniging Erasmus Trustfonds     431 -
Activiteiten Hoogeschoolraad     11.595 3.933
Activiteiten Jong Erasmus Trustfonds    2.815 1.582 
   
    14.841 5.515

    2017 2016
    realisatie realisatie

    € €

Bijdrage Stichting Erasmus Trustfonds     30.000 -

    
    30.000 -
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2.5.5 Organisatiekosten
De organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2.5.6 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn 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. 

2.5.7 Resultaatbestemming

    2017 2016

    € €

Publiciteit en communicatie kosten     1.851 -
Bankkosten     100 -
Administratiekosten    9.075 - 
Accountantskosten    6.658 -
Automatiseringskosten    2.201 -

    19.885 -

Toevoeging / onttrekking aan

    € €

Algemene reserve    184 290.423
Bestemmingsreserve Hoogeschoolraad     1.055 18.971
Bestemmingsreserve Jong Erasmus Trustfonds    1.252 1.733 
   
    2.491 311.127
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3. Overige gegevens

Controleverklaring onafhankelijke accountant 
Voor de controleverklaring verwijzen wij naar de hierna opgenomen verklaring.
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DISCLAIMER
Hoewel aan dit verslag de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Het Erasmus Trustfonds en haar rechtsopvolgers 
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van dit verslag, de website of enig andere communicatie-uiting.
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