
  

Erasmus Trustfonds Convenant  

  

De Stichting Erasmus Trustfonds en Vereniging Erasmus Trustfonds (SET en VET) werken nauw samen. Zowel SET als 

VET hebben hetzelfde overall doel: het bevorderen van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit.   

De ledenactiviteiten van de VET hebben daarnaast als specifieke doelen het verbinden van EUR alumni onderling 

alsmede het financieel ondersteunen van de SET bij de realisatie van de doelen die zij nastreeft.  

  

De verschillende activiteiten van zowel Vereniging als Stichting Erasmus Trustfonds ten behoeve van haar leden 

enerzijds en fondsenwerving en het steunen van door het Trustfonds aangewezen projecten anderzijds versterken 

elkaar. Stichting en Vereniging wensen nauw met elkaar samen te werken. Beide entiteiten hebben hun eigen 

bestuur en in dit convenant worden wederzijdse intenties bevestigd.  

   

(1) Doelen:   

• De SET beoogt om via actieve fundraising, geïnspireerd op ‘best practices’ van buitenlandse 

universiteitsfondsen, een vast kapitaal op te bouwen, waarbij de rendementen worden gebruikt voor de 

ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan de groei en bloei van de EUR.  

• De VET zal dit doel ondersteunen door ondersteuning van wervingsaanpak onder haar leden en door 

organisatie van VET activiteiten die aanvullend zijn op de reguliere fondsenwervingsinspanningen van de 

SET. Een specifieke campagne is om alle toekomstige alumni van meet af aan bekend te maken met de 

doelstelling van VET en SET en voor de langere termijn een sfeer creëren van “learn, earn & return”. 

Ultiem doel is om alle alumni te engageren (deelname aan VET) en een bijdrage te laten geven (aan 

SET).   

• De ledengroei van de VET is derhalve een zeer belangrijk element in het succes van het Trustfonds 

aangezien hier zowel de zichtbaarheid van het Trustfonds wordt vergroot als een financiële basis wordt 

gelegd voor de financiering van de organisatie van de SET. Derhalve zal door de VET gestreefd worden 

naar vergroting van de vereniging door een overkoepelend alumni organisatie te worden voor alle EUR 

afgestudeerden, dit in samenwerking met de diverse alumni initiatieven van de faculteiten.     

  

(2) Werkwijze:   

• SET en VET zullen elkaar involveren en ondersteunen bij het organiseren van wederzijdse activiteiten, 

terwijl zij wel hun eigen operationele verantwoordelijkheid behouden.  

• Besturen van zowel SET en VET hebben regelmatig overleg via o.a. hun wederzijdse voorzitters over de 

gang van zaken en de voortgang op de verschillende aandachtsgebieden. Op die wijze zullen SET en VET 

op elkaar in kunnen spelen en beleid onderling kunnen afstemmen.  

• De SET organisatie zal operationele ondersteuning verlenen aan het bestuur van de VET voor het 

organiseren van activiteiten en administratieve werkzaamheden.  

• VET en SET zullen regelmatig overleggen welke individuen zullen worden aangesproken voor donaties die 

potentieel de 25.000 euro overschrijden.  

• De relatie met de EUR is voor beide organisaties van belang. Deze relatie zal dan ook met de nodige 

zorgvuldigheid worden onderhouden, in afstemming tussen de VET en de SET, vooral op het gebied van 

alumni management en het naar buiten treden als partner van de EUR.   

• De besturen van de VET en de SET hebben eenmaal per jaar een gezamenlijke formele vergadering om 

strategische plannen uit te wisselen en contact tussen bestuursleden onderling te bevorderen.   

• De raad van toezicht van de SET kan in voorkomende gevallen dienen als klankbord. Ten minste 1x per 

jaar zal worden gesproken over succession planning van VET genomineerde voorkeursleden in de Raad 

van Toezicht van SET.   
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