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Algemene Ledenvergadering 2017 

Concept notulen 19 juni 2017 
 

 
 
 
 
Aanwezige leden bestuur: 
drs. M.G Muller, voorzitter 
drs. O.F.J. Paymans, penningmeester 
mr. M. van Eesteren-van de Erve, secretaris 
J-P Bruins MSc. LLM 
dr. S.C.E. Klein Nagelvoort-Schuit 
prof.dr. H.J.M. Verhagen 
drs. A. Pieterse-Westra 
 
Aanwezige leden raad van toezicht: 
drs. F.A. van Houten 
drs. L.W. Gunning 
prof.dr. M. Lückerath-Rovers 
 
Aanwezig leden: 16 
Gast namens EAV: Laura van Luipen 
 
  
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.  
 
2. Agenda 
Agenda wordt vastgesteld. Typo bij financiën, moet zijn benoemen registeraccount 2017 en niet 2016. 
Toegewezen? Ja. Verder geen aanmerkingen op agenda. 
 
Er wordt een moment stilte in acht genomen voor de leden die in het afgelopen jaar zijn overleden zijnde 
mr.drs. H. Langman, drs. A.M.J.H. de Kleijn, prof.dr. B. Leijnse, prof.dr. D.J. Kwekkeboom en drs. S.J. Stuiveling. 
Saskia Stuiveling heeft heel veel betekend voor het Trustfonds als lid van de RvT en later als Bestuurslid. Ook 
veel werk verzet voor de splitsing Stichting – Vereniging. Heeft ons voor veel valkuilen behoed en het is heel 
verdrietig dat zij er niet meer is. Na een mooi afscheid in Kralingen werd gememoreerd hoe strijdbaar zij was 
tot het laatst voor het Trustfonds en de grote waarde die zij toevoegde. 
 
3. Notulen  
Er zijn geen notulen van de vorige vergadering, omdat dit de eerste vergadering is van de Vereniging. 
 
 
4. Ingekomen stukken 

- Op onze website staan de statuten van de nieuwe Vereniging en die van de Stichting alsmede de 
oproeping voor deze ALV. 

- Herstructurering: profielen van alle RVT leden en Bestuursleden zijn gemaakt, dit is een ANBI eis. Als u ze 
wilt lezen zijn ze op te vragen bij het secretariaat. 

- Erasmus Trustfonds gaat verhuizen, naar het Oudehoofdplein 4. Iedereen is welkom om een kijkje te 
komen nemen. Meer flexplekken voor studenten. 

- Boekhouding uitbesteed aan Orchestra-beheer. Maken jaarstukken en betalen de facturen. Ondersteunen 
ons om tijdig in te leveren bij Mazars straks. 

- Mariëlle van Eesteren wordt aangewezen als notulist. 
 

Locatie: Senaatszaal Erasmus Universiteit Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50, Gebouw A. 
Aanvang: 19.30 
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5. Financiën 

- Het concept Jaarverslag 2016 is meegestuurd. Rekening en verantwoording ook meegestuurd. De heer Ten 
Bosch merkt op dat bij toelichting op de balans (pagina 28) een hokje staat met vorderingen en 
overlopende passiva en overlopende passiva zijn als volgt gespecificeerd…maar dat zijn Activa. De 
penningmeester belooft dit aan te passen.  

- Benoeming register accountant 2017: voorstel Mazars. Is ook huidige accountant en loopt nog niet uit zijn 
mandaat. Vergadering = akkoord. 

- Decharge van de leden van het Bestuur van de Vereniging voor het boekjaar 2016. Vergadering = akkoord. 
 
6. Algemene zaken 
Herstructurering organisatie 

- We hebben inmiddels 2 entiteiten. Stichting waar het vermogen in zit en Vereniging waar de activiteiten 
ondergebracht zijn. Is nu formeel want alle stukken zijn goedgekeurd. Bestuur en RvT taken moeten in lijn 
gebracht worden met de eerder genoemde profielen. 

- Huidige bestuursleden zijn van beide entiteiten het Bestuur. Op termijn zal dit wijzigen. Zie punt 7. 

- Alles is goed verlopen en we hebben ANBI status behouden.  

- Stichting gaat straks de contributies innen voor de Vereniging. We hebben hiervoor gekozen, omdat 
anders alle automatische incasso’s omgezet moeten worden. 

- Er is een Bewerkersovereenkomst gemaakt tussen Vereniging en Stichting.  
 

Leden Algemeen 

- Aan de bijlage met nieuwe leden en afmeldingen wordt toegevoegd: prof.dr. Van der Linden als 
voordragen lid. 

- Besturen Hoogeschoolraad en Jong Erasmus Trustfonds benoemen hun eigen leden en die leden worden 
dan automatisch ook lid van het Erasmus Trustfonds. 

- De nieuwe leden op de lijst zijn voorgedragen en uitgenodigd door het Bestuur. 

- De heer Van Dok merkt op dat er bij de lijst “beëindigen lidmaatschap” meer mensen overleden zijn. De 
voorzitter stelt voor dit buiten de vergadering af te stemmen. Hij merkt nog op dat er niet altijd een opgaaf 
van reden wordt gegeven bij beëindigen lidmaatschap. 

 
Samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam 

- Er is steeds meer vertrouwen en we slaan de handen ineen.  

- Endowment fonds: 1½ jaar gleden private fase gestart waarin we hebben geprobeerd donateurs te 
interesseren om substantieel te doneren. Publieke fase gaat beginnen 8 november a.s. (Dies Natalis). 

- 100 miljoen euro ophalen is ongelooflijk ambitieus en voor sommigen ongeloofwaardig. Inmiddels 13 
miljoen euro binnen van mensen die lid zijn, maar ook van mensen die zelfs nooit gestudeerd hebben aan 
de EUR maar wel een groot Rotterdams hart hebben. 

- Drs. Margot van Sluis geeft leiding aan Endowment missie. Maandag 26 juni is er een diner voor een 20-tal 
potentiele donoren. Alle decanen en het CvB inclusief Rector Magnificus zullen aanwezig zijn.  

 
Financiële mededelingen 

- Contributie 2018 zijn we nog over in beraad. We voeren gesprekken met de EAV. EAV-leden kennen een 
andere hoogte van de contributie dan wij. Moet met elkaar afgestemd worden, maar heeft pas zin als we 
weten dat we samen gaan. 

- Voorstel: als we niet tot elkaar komen handhaven bepalen we het bedrag zelf en anders komen we bij de 
ALV  terug met een concreet voorstel hoe de gecombineerde lidmaatschappen eruit gaan zien. 

- Zoals vastgelegd in de statuten van de nieuwe Vereniging ondersteunt de Vereniging de Stichting. In woord 
en daad maar ook met geld. Voor 2017 is het voorstel, om € 30.000 over te maken naar de Stichting. Er 
komt ongeveer € 65.000 aan contributie binnen op jaarbasis. Bij de splitsing is € 250.000 euro gestort in de 
Vereniging als startkapitaal. Besloten wordt dat deze gift van € 30.000 zal worden toegevoegd aan de 
Endowment-missie van de Stichting. In de statuten is verankerd dat zowel Stichting als Vereniging 
hetzelfde doel hebben en de groei van de Vereniging een belangrijke financiële pijler is voor de Stichting, 
oa voor het kunnen dragen van de organisatielasten.  

- De heer Korver merkt op dat hij begrijpt dat er geen begroting is gemaakt voor dit jaar voor de Verenging. 
Hij neemt aan dat penningmeester een idee heeft wat de kosten van de Vereniging gaan zijn voor dit jaar 
en vraagt of er een beetje gevoel gegeven kan worden bij wat de Vereniging gaat doen met die € 35.000?  
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- Mariëlle van Eesteren vult aan dat de € 30.000 gebaseerd is op wat over was van de contributies in 2016. 
Voorheen werd het restbedrag besteed aan doelbesteding groei en bloei EUR. Gebeurt nu weer maar via 
de Stichting. 

- Uit de vergadering komt de vraag wat de kosten zullen zijn die de stichting in rekening brengt bij de 
Vereniging. Er is nog geen begroting gemaakt. Het is de bedoeling om de kosten die de Stichting in 
rekening brengt om alles te laten lopen op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar, tenzij de Vereniging 
hele andere dingen wil gaan doen (grote diners bijv.). 

- De Stichting is gemachtigd te innen voor de Vereniging maar de contributies komen ten goede van de 
Vereniging. Het overschot ligt in lijn met vorig jaar. 

 
7. Bestuurszaken Vereniging/ Samenstellen Bestuur 

- De 2 besturen van vereniging en stichting zijn nu identiek en we zullen gaan naar 2 verschillende teams 
met inachtneming van hetgeen daarover in de statuten is geregeld.  

- Bestuursleden A worden benoemd door ALV, Bestuursleden B bindend voorgedragen door ALV HSR. 
Bestuursleden C worden bindend voorgedragen door ALV JET. 

- Voorgesteld wordt Jean Paul Bruins als Bestuurslid A te benoemen. Bestuurslid A is bij voorkeur ook lid van 
het Bestuur van de Stichting. Dat is hier het geval. De heer Van Dok vraagt wie er dan namens C wordt 
benoemd? De voorzitter: we hebben gekeken naar hoe de Besturen A, B, C eruit moeten komen te zien, 
heeft ook te maken met de profielen. Aantal mensen benaderd, maar we hebben nog geen nieuw bestuur 
klaar. Komende 3-4 maanden gebruiken om nieuwe bestuursleden te benaderen. Gepoogd zal worden 
enige getraptheid in de wisseling te krijgen zodat er kennis wordt overgedragen. Jean Paul bruins wordt 
benoemd. 

 
8. Vereniging Erasmus Trustfonds 2.0 (handout beschikbaar) 

- Er is een nieuwe rol weggelegd voor de Vereniging 2.0. Jean Paul Bruins heeft hier veel tijd ingestoken en 
heeft samenkomsten gehad met verschillende commissies met daarin allerlei mensen, jong/oud, 
Trustfonds, EAV, HSR en JET.  

- Alumni landschap is veranderd en de Universiteit heeft een nieuwe kijk hoe dat zou moeten. Er is door de 
EUR een nieuw CRM-systeem aangeschaft waar de data van alle faculteiten bij elkaar komt. Daarnaast 
komt de Stichting met een publieke campagne. Behoefte aan 1 afzender, 1 naam, coördinatie. Belangrijk 
dat de Universiteit en de faculteiten de campagne dragen.  

- Onze Vereniging moet opnieuw worden uitgevonden. In aantal sessies besproken waar we naartoe 
moeten. Wat is het hogere doel, waarom bestaat de Vereniging überhaupt. Targets, waar willen we over 
een paar jaar staan en wat willen we bereikt hebben. 

- Uitgewerkt in why, how, what. We bestaan niet omdat we bestaan, maar willen echt vooruitgang brengen. 
Mensen bij elkaar brengen. Betrokkenheid bij de Universiteit, bij de stad, bij elkaar. Teruggeven kennis, 
netwerk, geld, meedenken, gastcolleges en steunen van de Stichting.  

- Waarom: goal =  top 3 te worden van het Europese vasteland qua omvang Fonds en actieve alumni.  

- Doelgroep: actieve alumni van de EUR, mensen die echt bij willen dragen. Ongeveer 45% = contacteerbare 
alumni (27.000 mensen). 

- Jaaragenda vastgesteld waar de Vereniging zich aan gaat houden.  

- JP bespreekt de hand-out verder met o.a. activiteiten die op de planning staan zoals o.a. Nacht van 
Erasmus, alumni-consult. Targets moeten stok achter de deur vormen om het ook echt allemaal te gaan 
doen. O.a. ledenbestand groeien, leden bewegen tot een bijdrage in het Endowment-fonds. 

- Wij denken een framework te hebben neergelegd waar de Vereniging de komende jaren mee door kan. 
EAV heeft hier ook vertrouwen in. Zijn met elkaar in gesprek.  

- EAV heeft 2.800 leden. Al een á twee jaar in gesprek om te kijken of we beter kunnen samenwerken, 
kosten besparen. Ook groeien aantal leden Trustfonds. Als we dit doen en Universiteit staat er achter 
kunnen we groeien naar een grote alumni vereniging en dat is een van onze doelen. Als je 10.000 leden 
hebt die contributie betalen kan je dat o.a. gebruiken om naar 20.000 te groeien. Dan moeten we niet 
meer vast  houden aan lid worden op uitnodiging maar willen wij die algemene Alumni vereniging worden, 
gesteund door de EAV.  

- We stellen vandaag voor door te gaan met de gesprekken met de EAV. 

- Hoe gaan we om met contributie/administratie/boekhouding enz.? EAV wil vermogen dan inbrengen als 
FON bij Trustfonds en willen Bestuurslid leveren bij start samenwerking. Het woord Alumnus moet 
terugkomen in de naam van de vereniging. 
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Wat vindt vergadering van het idee om het Trustfonds en de EAV samen te voegen? 

- Ferry Korver merkt op dat hij de Faculteiten mist in dit verhaal. Zij hebben ook eigen ideeën en alumni 
officers die de alumni op de hoogte houden. Het is het werk van de Universiteit om de faculteiten een plek 
te geven in de achterkant van het centrale platform dat er komt.  

- Ton v.d. Pijl merkt op dat er grote verschillen in activiteiten zijn per faculteit. Andere belangen voor de 
verschillende alumni. Dat moeten we respecteren. Kan ook binnen het nieuwe systeem wat aangeschaft is.  

- Vraag uit de vergadering: wordt er rekening gehouden met mogelijkheden voor de toekomst? Een paraplu 
zijn voor alle alumni? Buitenlandse alumni die nog geen band hebben met de Universiteit? Nieuwe sociale 
kring die powerful kan zijn? Antwoord: eerst samenvoeging doen met EAV, nadenken over grotere 
platform met EUR. Nadenken over contributie. EAV = 30 en Trustfonds = 100. Ons voorstel zal zijn € 150,-- 
per jaar. EAV-ers mogelijkheid bieden om in stapjes omhoog te gaan. Trustfonds leden moet ook wennen 
aan iets hogere contributie.  

- Tobias Goedbloed: spreekt zijn zorgen uit over een groot portaal, gezien de betrokkenheid momenteel van 
de alumni. Positief zijn Events, mensen bij elkaar brengen en verbinden. Vraag aan het bestuur: hoe gaan 
jullie actieve leden en de groep “ik wil niet zoveel” bij elkaar brengen? Antwoord: de campagne is niet 
alleen website of een platform, maar ook bijvoorbeeld een grote belcampagne. Uitdaging is mensen 
betrokken krijgen. Bijv. de nacht van Erasmus is onze ambitie de 1e keer zaal halfvol, 2e keer zaal vol en 3e 
keer was je te laat met een kaartje bestellen. Gaat het lukken weten we niet, maar ons idee is om er 
energie en positiviteit in te steken, belcampagnes te houden, studenten te betrekken vanaf dag een. Frans 
van Houten vult aan: het gaat om de content. Alumni delen hoe succesvol ze zijn. Regelmatige 
informatiestroom. Maandelijks een blad uitgeven. Activiteiten agenda.  

- Philip van Dok, waar zijn de HOVO-deelnemers gebleven? Grote groep mensen (3.000)! Ton van der Pijl 
geeft aan dat er discussie is over wie is wel/niet alumni. We moeten al die clubs er actiever bij betrekken. 
Denk ook aan Reknet. 

- Als wij de publieke campagne en de samenvoegplannen tot een goed einde brengen verwachten we dat de 
Faculteiten wel aan willen sluiten. Er komt al steeds meer vertrouwen. Alle decanen zijn volgende week 
aanwezig bij een diner waar potentiele donateurs voor zijn uitgenodigd. 

- De vergadering geeft goedkeuring om verder te praten met de EAV. Einde van het jaar zien tot beslissing te 
komen. 

 
9. Rondvraag 

- Philip van Dok vraagt hoe de van de publieke campagne en diner HSR te combineren zijn aangezien dit 
dezelfde dag is? Michiel: lancering is overdag, tijdens Dies-programma. We kijken hoe e.e.a. combineren.  

- Wanneer wordt de voertaal Engels? Michiel: heel snel. Bij de EUR is het sowieso al Engels. Statuten 
Stichting zijn al in het Engels vertaald. De rest zal volgen. 

 
10. Sluiting 
Volgende ALV 18 juni 2018. Onder dank sluit de voorzitter de vergadering om 20.50 uur. Er is een borrel in het 
Erasmus Paviljoen. 
 


