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Aan de Ledenraad van VUvereniging 
 
 
Hierbij bieden wij u het Jaarverslag en de Jaarrekening van de Vereniging over 2018 ter goedkeuring aan. 
 
Bestuur VUvereniging, 
 
 
 
 
 
 

ir. W.J. Schoonen, 
voorzitter VUvereniging 
 
 
 
 
 

drs. D.B. Stadig, 
vicevoorzitter VUvereniging 

drs. B.W. Groot, 
lid Bestuur VUvereniging 

prof. dr. C.M. van Praag  
lid Bestuur VUvereniging 

prof. dr. C. Polman, 
lid Bestuur VUvereniging 
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1: VUvereniging in 2018 
 
Missie en doel  
VUvereniging is een breed maatschappelijk netwerk van mensen die zich verbonden voelen met de VU en 
het VUmc. Het netwerk verbindt de bijzondere identiteit van de VU en het VUmc met de samenleving 
waarvan de vereniging en haar leden deel uitmaken. VUvereniging gelooft dat wetenschappelijk onderzoek, 
onderwijs en zorg kunnen bijdragen aan een betere wereld en wil door het organiseren van activiteiten en 
het verlenen van subsidies een brug zijn tussen VU en VUmc en de samenleving. 
 
Voortbouwend op haar christelijke oorsprong wil VUvereniging bijdragen aan een betere wereld, een wereld 
waarin de grondwaarden rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor 
de wereld centraal staan. Zij onderkent en waardeert de rol die levensbeschouwing en zingeving hierbij 
spelen. Zij stimuleert de Stichting VU en de Stichting VUmc om zich bij de inrichting van onderwijs, 
onderzoek en zorg hierdoor te laten inspireren. 
 
VUvereniging wil dit doel bereiken door: 

- Het in stand houden van de Vrije Universiteit (VU) en het VU medisch centrum (VUmc), als 
bijzondere instellingen in de zin van de wet, waardoor hun onafhankelijkheid wordt gewaarborgd; 

- Het organiseren van activiteiten op het snijvlak van onderwijs, wetenschap, zorg, levensbeschouwing 
en maatschappij; 

- Het verstrekken van subsidies voor activiteiten bij de instellingen die passen bij het doel van 
VUvereniging, waaronder het verstrekken van beurzen en het subsidiëren van projecten en 
bijzondere leerstoelen; 

- Het in stand houden van een ledenbestand dat het werk van VUvereniging en van VU/VUmc wil 
steunen en dat daarop aanspreekbaar is. 

 
 
Belangrijke gebeurtenissen in 2018 
In 2018 hebben Bestuur en Ledenraad een nieuw meerjarenplan vastgesteld voor de periode 2018 – 2022. 
VUvereniging heeft daarin de wens uitgesproken om een actieve, frisse en vrolijke vereniging te zijn en zo 
ook gezien te worden. Daaruit speekt de overtuiging dat VUvereniging ook in de toekomst een nuttige 
schakel kan zijn tussen VU en VUmc en de samenleving en een drager kan zijn van hun identiteit. De waarde 
van de vereniging wordt hierbij bepaald door betrokkenheid en inzet van haar (Ledenraads)leden.  
 
Binnen dat kader bouwt de vereniging voort op wat de afgelopen jaren reeds is bereikt en gaat de vereniging 
op zoek naar nieuwe kansen. VUvereniging wil niet alleen gehoord worden bij beslissingen die de 
instellingen nemen, maar ook actiever van zich láten horen. Het nieuwe meerjarenplan is een concreet 
werkprogramma, geordend naar taken en verantwoordelijkheden van de vereniging:  
 
- Hoeder van de identiteit, de statutaire rol van de vereniging; 
- Het goede doel, de vereniging als subsidiegever; 
- Een bijzondere groep mensen, de ledenorganisatie. 
 
Het meerjarenplan is een evoluerend werkprogramma waarin de strategische lijnen zijn uitgezet en keuzes 
zijn gemaakt. Het zogenaamde waardenkompas werd samen met het meerjarenplan in 2018 actief ingezet 
als tool om de koers te bepalen. De ambitie is om van VUvereniging een bruisend netwerk te maken, 
waarvan de leden voor en met elkaar activiteiten organiseren die de deelnemers inspireren en relevante 
vragen uit de samenleving naar de instellingen brengen. 
 
Bestuur en Ledenraad van VUvereniging besloten in 2016 om te onderzoeken of er aan de VU een 
interreligieus en interdisciplinair Instituut voor Oorlog en Vrede (IOVIS – Centre for Peace and Conflict) kon 
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worden opgericht. Rond dit initiatief is in 2017 een actieve en enthousiaste groep hoogleraren uit 
uiteenlopende disciplines verzameld. Dit heeft geleid tot het opzetten van een nieuwe, interdisciplinaire 
minor Peace and Conflict Studies binnen de VU. De minor is in het collegejaar 2018-2019 zeer succesvol van 
start gegaan: meer dan vijftig studenten hebben zich ingeschreven voor de eerste module, waarmee de 
verwachtingen ruimschoots zijn overtroffen. De verantwoordelijkheid voor IOVIS is eind 2018 formeel 
overgedragen aan een nieuw, vanuit het wetenschappelijke netwerk gevormd bestuur, waarmee de formele 
betrokkenheid van VUvereniging bij het initiatief werd beëindigd. Het nieuwe bestuur heeft besloten door te 
gaan onder een andere naam: Centre for Peace and Conflict Studies (PACS).  
 
Op 7 juni 2018 is het VUmc bestuurlijk gefuseerd met het AMC in het Amsterdam UMC. Onderdeel van de 
alliantie is dat de Raad van Toezicht VUmc wat haar samenstelling betreft steeds een personele unie moet 
vormen met de Raad van Toezicht AMC. In het kader van de alliantie heeft de Ledenraad in 2018 ingestemd 
met de statutenwijziging van Stichting VUmc en is de benoeming van vier leden van de Raad van Toezicht 
VUmc door de Raad van Toezicht VUmc goedgekeurd.  
 
 
Leden en contributie 
VUvereniging ziet zich al vele jaren geconfronteerd met een afnemend ledenbestand, een tij dat lastig lijkt te 
keren. In 2015 besloten Bestuur en Ledenraad niet meer in te zetten op het fors groeien van het ledenaantal, 
maar op inhoudelijke kwaliteit en het consistent uitdragen daarvan. Weliswaar trekt de vereniging ook elk 
jaar nieuwe leden, maar dit weegt niet op tegen het aantal trouwe leden dat VUvereniging ontvalt. De 
belangrijkste reden daarvan zijn overlijden en ouderdom. Ook leden die twee jaar achtereen ondanks 
herhaalde verzoeken hun contributie niet betalen, worden uitgeschreven.  
 
In het najaar van 2018 heeft het Bestuur een nieuw kader voor ledenwerving vastgesteld. Uitgangspunten 
zijn dat ledenwerving niet bij één persoon (‘de ledenwerver’) ligt, maar dat Ledenraad, Bestuur en leden 
allemaal ambassadeurs zijn van VUvereniging. Dit uitgangspunt sluit aan bij de ervaring van de afgelopen 
jaren dat nieuwe leden zich vrijwel allemaal melden na persoonlijk contact. Werving vindt plaats vanuit de 
inhoud en is in eerste instantie gericht op medewerkers, studenten en alumni van de instellingen.  
 
VUvereniging kent twee vormen van lidmaatschap: gewone leden en studentleden tegen een gereduceerd 
tarief. De bijbehorende bedragen voor contributie waren in 2018: VUverenigingslid: € 27,00; 
VUvereniging studentlid: € 10,00. 
 
Sinds 2016 is het mogelijk dat mensen zich als belangstellende laten registreren. Belangstellenden betalen 
geen contributie en worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten die VUvereniging organiseert (maar krijgen 
in tegenstelling tot leden geen korting) en ontvangen de nieuwsbrief. Zij kunnen, in tegenstelling tot leden, 
niet deelnemen (als kandidaat of als stemgerechtigde) aan verkiezingen van de Ledenraad. Vanaf 2018 
worden zij, evenals andere geïnteresseerden en introducees, uitgenodigd voor de 
ontmoetingsbijeenkomsten na de Ledenraadsvergaderingen. 
 
  
 

Leden en belangstellenden 2018 31-12-2018 31-12-2017 

VUverenigingsleden 2279 2350 

VUvereniging studentleden 29 29 

Belangstellenden 35 20 
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Exposure en programmering 
De zichtbaarheid bij een brede doelgroep van studenten, alumni en medewerkers werd verbeterd door het 
regelmatig plaatsen van artikelen in nieuwsbrieven en magazines. Naast de eigen nieuwsbrief en de website 
van VUvereniging was er ook exposure in het VUmagazine voor alumni, het VU-zine voor medewerkers van 
de VU en de nieuwsbrief van VUmc. Informatie over VUvereniging is vanaf 2017 opgenomen in de diverse 
digitale informatie die afstudeerders van de VU ontvangen. Ook is er in 2018 een nieuwe flyer ontwikkeld, de 
pledge card, die actief is verspreid bij de Opening van het Academisch Jaar en de Dies van de VU. Met deze 
flyer kunnen geïnteresseerden zich direct aanmelden als lid van de vereniging. Er is tevens een nieuwe 
digitale flyer ontwikkeld en beschikbaar gesteld in de toolbox waarvan de Ledenraadsleden gebruik kunnen 
maken. De toolbox wordt in 2019 ten behoeve van ledenwerving verder aangevuld op basis van de door de 
gebruikers (de ambassadeurs) geuite wensen. 
 
Net als in 2017 werden voor VUvereniging social media middelen ingezet (LinkedIn, Twitter en Facebook). In 
zowel de inhoud van programmering en subsidiëring, als in de berichtgeving daarover, ligt de focus steeds 
meer op het vergroten van het bereik en het stimuleren van betrokkenheid. In 2019 wordt Instagram 
ingezet, een medium waarbinnen de doelgroep van studenten beter kan worden bereikt. 
 
VUvereniging organiseert met en gericht op leden en belangstellenden activiteiten en lezingen op het 
snijvlak van onderwijs, wetenschap, zorg, levensbeschouwing en maatschappij op de VU-campus en in het 
land. Er zijn middelen beschikbaar voor actieve leden in verschillende regio’s om activiteiten te organiseren. 
Eind 2018 is de vereniging na de komst van een nieuwe programmacoördinator gestart met het organiseren 
van een eigen programmareeks op de Zuidas, de Vrije Wereld. De programmareeks de Vrije Wereld sluit aan 
bij de behoefte van de vereniging om actief te zijn als schakel tussen VU en VUmc en de samenleving. In deze 
programmareeks worden onder meer projecten die de vereniging steunt in de etalage gezet, waarmee de 
zichtbaarheid van de projecten en de betrokkenheid van de vereniging wordt verhoogd. Meer informatie 
over de activiteiten is opgenomen in hoofdstuk 2. 
 
 
De vereniging als subsidiegever 
VUvereniging heeft in 2018 in totaal € 987.000 beschikbaar gesteld aan subsidies voor projecten die een 
verbinding hebben met de doelstelling van de vereniging en die ten goede komen aan de VU en het VUmc. 
VUvereniging trekt hierbij samen op met de Van Coeverden Adriani Stichting (VCAS) die zich heeft 
aangesloten bij de subsidieregeling van VUvereniging. Bij veel projecten vraagt VUvereniging expliciet om 
exposure voor de vereniging in digitale en schriftelijke uitingen en bij (publieks)activiteiten om nieuwe 
doelgroepen te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn het gebruiken van de flyer van VUvereniging bij 
evenementen en het plaatsen van ons logo op de toekenningsbrieven van beurzen. Waar de 
subsidiemiddelen aan werden besteed, staat beschreven in hoofdstuk 3. Daar worden ook de 
werkzaamheden van de gezamenlijke Subsidiecommissie toegelicht. 
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2: Activiteiten 
VUvereniging organiseert activiteiten in Amsterdam en in het land, vaak in samenwerking met VU en VUmc. 
Programma’s met (actuele) thema’s als zingeving, duurzaamheid, gezondheid, ouderen en zorg, die in 
sommige gevallen aansloten bij de VU-profileringsthema’s Science for Sustainability en Connected World.  
 
Sinds 2016 wordt gewerkt met een Programmaraad, bedoeld ter inspiratie en afstemming rond de 
programmering van publieksactiviteiten door VUvereniging, VU en VUmc. Alle drie de organisaties zijn in de 
Programmaraad vertegenwoordigd, aangevuld met externe expertise (wetenschappers, journalisten en 
andere maatschappelijk betrokkenen). In de Programmaraad worden de profileringsthema’s van de VU 
uitgewerkt in concrete projecten en activiteiten. De Programmaraad is in 2018 eenmaal bijeengekomen. In 
2019 wordt de opzet van de Programmaraad herzien. 
 
VUverenigingsleden worden uitgenodigd voor activiteiten van de VU en het VUmc die qua inhoud goed 
aansluiten bij programmering van VUvereniging. Hieronder een overzicht van de inhoud van de activiteiten 
en bezoekersaantallen. 
1. Activiteiten in Amsterdam 
2. Activiteiten in het land 
3. Activiteiten VU en VUmc 
 
 
2.2.1 Activiteiten VUvereniging in Amsterdam 
Vrije Schrijver – collegejaar 2017-2018  
Bas Heijne was Vrije Schrijver bij de VU in het collegejaar 2017-2018 en werd gevraagd om aan te sluiten bij 
het VU profileringsthema Science for Sustainability. Hij nam deel aan colleges en projecten van de Faculteit 
der Geesteswetenschappen en trad op binnen de programmering van VU en VUvereniging, zoals het 
evenement ‘The Product is You’, over de invloed van digitale technologie. Bas Heijne gaf tevens de jaarlijkse 
Abraham Kuyper Lezing.  
Een project van VUvereniging, Faculteit der Geesteswetenschappen, Maatschappelijke Profilering en VU 
Uitgeverij. 
 
Ontmoetingsbijeenkomst VUvereniging – 10 maart 2018 
VUvereniging heeft aansluitend op de Ledenraadsvergadering een lunchdebat georganiseerd waarin de 
bestuurlijke fusie tussen VUmc en AMC centraal stond. Het debat vormde een goede gelegenheid voor 
inhoudelijke verdieping en ontmoeting tussen leden onderling en met leden van de Ledenraad. Sprekers 
waren Gerda Berkhout, bestuurder verpleegkunde en zorgmanager VUmc, Hans van Goudoever, hoofd 
kindergeneeskunde VUmc en hoofd Emma kinderziekenhuis AMC en Jaap Bonjer, hoofd heelkunde VUmc. 
Bezoekersaantal ca. 40 
 
Oorlog & Vrede Lezingenserie: deel 1 – 15 maart 2018 
Democratie en veiligheids- en defensiebeleid worden vaak als onverenigbaar gezien. Het eerste vraagt om 
transparantie en dialoog, het laatste om geheimhouding, snelle besluitvorming en soms zelfs misleiding. In 
deze eerste lezing onderzocht Wolfgang Wagner, hoogleraar internationale veiligheid aan de VU, de 
democratische besluitvorming rondom het inzetten van militaire missies, zoals in Afghanistan, Bosnië, Irak, 
Libië en Mali. De gespreksleiding was in handen van Willem Schoonen, voorzitter VUvereniging. De 
lezingenserie was een aanloop naar het nieuwe interdisciplinaire VU-minorprogramma Peace and Conflict 
Studies, dat in september 2018 van start ging.  
Een serie van PACS (voorheen IOVIS) en VUvereniging. 
Bezoekersaantal ca. 20 
 
The Product is You – 19 maart 2018 
Samen met Vrije Schrijver Bas Heijne ontwikkelde een groep studenten een programma over de vraag: kun 
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je ontsnappen aan digitale technologie? De deelnemers aan het evenement lieten zich opsluiten in ‘escape 
room’ Auditorium VU. Op het programma stonden onder andere een minicollege van Marc Schuilenburg 
(filosoof en criminoloog aan de VU) over massasurveillance in een door data gestuurde wereld, therapie voor 
jou en je smartphone door Miriam Rasch (docent en onderzoeker Hogeschool van Amsterdam) en een debat 
met Britta van Beers (universitair hoofddocent rechtsfilosofie) en Bas Heijne over dilemma’s in de perfectie-
wedloop.  
Een samenwerking van Vrije Universiteit Amsterdam en VUvereniging. 
Aantal bezoekers ca. 250 
 
Martin Luther King Jr. Lezing – 5 april 2018 
Jörgen Raymann, presentator en comedian, sprak over de relevantie van het gedachtegoed van King voor 
het actuele maatschappelijke debat in onze samenleving. Ideeën waarmee mensen uit hun eigen gelijk, hun 
eigen bubbel gehaald kunnen worden, stonden centraal onder de titel ‘Live together or perish as fools’. 
Daarnaast waren er statements van dichter en activist Jerry Afriyie, advocaat en politicus Don Ceder en 
zangeres en presentatrice Giovanca.  
Een programma van Stichting Martin Luther King Lezing, VUvereniging, Justice & Peace, Vrije Universiteit 
Amsterdam en de Haagse Hogeschool. 
Bezoekersaantal ca. 400 
 
Oorlog & Vrede Lezingenserie: deel 2 – 5 april 2018 
Bianca Beersma, hoogleraar Instituties en Identiteit aan de VU, gaf een workshop over de psychologie van 
onderhandeling en conflictmanagement in onder meer oorlogssituaties. Zij ging in op de psychologische 
factoren die de effectiviteit van conflicthantering beïnvloeden. Daarnaast kwam theorie over het 
conflictproces, conflictgedrag en conflictuitkomsten aan de orde.  
Een serie van PACS (voorheen IOVIS) en VUvereniging. 
Bezoekersaantal: ca. 25 
 
Abraham Kuyper Lezing – 24 april 2018 
De jaarlijkse Abraham Kuyper Lezing werd gehouden door Bas Heijne, columnist en Vrije Schrijver aan de VU. 
Heijne sprak onder de titel ‘Meer vrijheid, gelijkheid, broederschap?’ over de mogelijkheden van een nieuwe 
Verlichting in een wereld waarin recente (psychologische) kennis en technologie ons mensbeeld verandert. 
Heijne vroeg zich af waarom de idealen waarmee hij opgroeide - het streven naar meer vrijheid, meer 
gelijkheid en broederschap - aan kracht verliezen of zelfs grote weerzin oproepen. Er was een optreden van 
zangeres Wende Snijders en Lennart Booij presenteerde de avond. 
Een programma van VUvereniging, Faculteit der Geesteswetenschappen, VU Uitgeverij.  
Bezoekersaantal ca. 500  
 
Vrijheidsmaaltijd – 5 mei 2018 
Tijdens de Vrijheidsmaaltijd stond ontmoeting met bijzondere Amsterdammers centraal; mensen die unieke 
initiatieven nemen tegen de stroom in en nieuwe concepten bedenken die de leefbaarheid in de stad 
vergroten. Vijftien bijzondere Amsterdammers, waaronder VU-voorzitter Mirjam van Praag, schoven aan 
tijdens de lunch in een tent op Bevrijdingsfestival Het Vrije Westen. Onder leiding van gastheer en schrijver 
Ernest van der Kwast konden de deelnemers met hen speeddaten.  
Een programma van VUvereniging, Vrije Universiteit Amsterdam, het Amsterdams 4 & 5 mei Comité en 
Bevrijdingsfestival het Vrije Westen.  
Bezoekersaantal ca. 60 
 
Oorlog & Vrede Lezingenserie: deel 3 – 17 mei  2018 
Fernando Enns, VU-hoogleraar Theologie en Ethiek en directeur van het Amsterdam Centre for Religion and 
Peace & Justice Studies gaf een lezing met de titel “Nieuwe oorlogen, ‘terrorisme’, en vredesopbouw in de 
21ste eeuw: De theorie van de Rechtvaardige Oorlog herzien of verwerpen?” 
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Een serie van PACS (voorheen IOVIS) en VUvereniging. 
Bezoekersaantal ca. 30 
 
Oorlog & Vrede Lezingenserie: deel 4 – 7 juni  2018 
Vierde en laatste lezing uit de serie met het onderwerp: “Psychosociale consequenties van 
oorlogsgerelateerd trauma”. Spreker was Marit Sijbrandij, universitair hoofddocent Klinische Psychologie 
(VU) en coördinator van het Horizon 2020 STRENGTHS project, dat zich inzet voor het verbeteren van 
psychologische interventies voor Syrische vluchtelingen. 
Een serie van PACS (voorheen IOVIS) en VUvereniging. 
Bezoekersaantal: ca. 25  
 
Ontmoetingsbijeenkomst leden VUvereniging – 16 juni 2018 
Na afloop van de Ledenraadsvergadering konden alle leden een lezing bijwonen van Dylan Vianen over A 
Broader Mind, een nieuw onderwijsprogramma in de bachelorfase van VU-studenten. Op initiatief van Jaap 
Winter, de vorige voorzitter van het College van Bestuur VU, zoekt de VU met A Broader Mind naar de 
invulling van de bruto academische waarde in haar onderwijs.  
Bezoekersaantal ca. 40 
 
Middagsymposium Image-building – 20 juni 2018 
Hoe komt het dat calvinisten er in de hedendaagse beeldvorming niet best op staan? Hoe hebben 
protestantse vluchtelingen in het verleden hun heldenstatus verworven? Het imago van de protestant kent 
sterke uitersten: van dapper tot barbaars. Een programma over de protestantse mythevorming in heden en 
verleden. Met medewerking van August den Hollander, Mirjam van Veen, Jesse Spohnholz, Jasper Vree en 
Wim Berkelaar.  
Een programma van het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism en VUvereniging  
Bezoekersaantal ca. 75 
 
Vrije Schrijver – collegejaar 2018-2019 
Annelies Verbeke is de Vrije Schrijver van de VU in het collegejaar 2018-2019. Voor VUvereniging zal zij een 
bijdrage leveren aan diverse programma’s. Zij heeft het project ‘Connected World’ opgezet waarin ze 
verhalen verzameld die tot nu toe weinig zichtbaar waren voor het internationale publiek en verzorgt 
colleges en huisbezoeken van studenten bij schrijvers.  
Een project van VUvereniging, Faculteit der Geesteswetenschappen, Maatschappelijke Profilering en VU 
Uitgeverij. 
 
On The Roofff – 4 t/m 7 september 2018 
Op het dak van de VU werd het On the Roof Film Festival gehouden. Vier avonden werden de nieuwste films 
uit de wereldcinema vertoond met uitzicht op de stad Amsterdam. De films van dit jaar waren ‘Sergio & 
Serguéi’, ‘I dream in another language’, ‘Supa Modo’ en ‘Weldi’. Vrije Schrijver Annelies Verbeke verzorgde 
dinsdagavond en woensdagavond een talkshow. De andere avonden ging filosoof Marjan Slob na afloop van 
de film met de kijkers in gesprek. Iedere avond trad er een artiest op, waaronder goochelaar David 
Nathan en zangeres Dafne Holtland.  
Een programma van Vrije Universiteit Amsterdam, VUvereniging, Rialto en Cultuurcentrum Griffioen. 
Bezoekersaantal ca. 630 
 
Ontmoetingsbijeenkomst leden VUvereniging – 24 november 2018 
Leden en introducees waren na afloop van de Ledenraadsvergadering welkom bij de 
ontmoetingsbijeenkomst met Ab Flipse, universiteitshistoricus van de VU, en Klaas van Berkel, 
wetenschapshistoricus en chroniqueur van de Rijksuniversiteit Groningen. Samen bogen zij zich over de 
vragen of de universiteit een productiebedrijf is en of de universiteit nog ruimte krijgt om cultuurdrager en 
verheffer van de samenleving te zijn. Flipse vertelde over 140 jaar geschiedenis van VUvereniging en de 
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betekenis die de vereniging heeft voor de identiteit van VU en VUmc. Van Berkel gaf aansluitend zijn visie op 
de recente geschiedenis en de toekomst van de universiteit.  
Bezoekersaantal 43 
 
Publiekslezing Conflictgebieden en hulpindustrie – 30 november 2018 
Linda Polman schreef diverse boeken over wat er achter de schermen van NGO's en de VN gebeurt als zij 
zich gaan inzetten in conflictgebieden. Niet zelden leidt dit tot schokkende en absurde verhalen. In haar 
lezing, die zowel gericht was op studenten van de minor Peace and Conflict Studies als op overige 
belangstellenden, vertelde zij over het systeem van de internationale hulpverlening tijdens oorlogen en 
natuurrampen.  
Een serie van PACS en VUvereniging. 
Bezoekersaantal 47 
 
De Vrije Wereld: De warme kersteditie – 19 december 2018 
De Vrije Wereld is het nieuwe maandelijkse programma van VUvereniging in de Botanische Tuin Zuidas.  
Bij De Vrije Wereld maakt het publiek in een uur kennis met verschillende gasten, van binnen en buiten de 
VU en het VUmc, vanuit wetenschap, maatschappij en cultuur. Elke maand staat er een nieuw thema 
centraal. Tijdens de eerste ‘Warme kersteditie – gegarandeerd stressvrij’, kwamen verschillende door 
VUvereniging gesubsidieerde projecten aan bod. Studenten van Green Office VU vroegen en gaven tips voor 
duurzame kerstcadeaus. NEWConnective ging op zoek naar wat Kerstmis betekent voor de studenten van 
nu. Popjournalist Jan Vollaard vertelde over het ontstaan van de klassieker ‘White Christmas’ en zangers van 
het VU-kamerkoor zongen kerstliedjes.  
Bezoekersaantal 50 
 
2.2.2 Activiteiten VUvereniging in het land 
VUvereniging organiseert ook buiten Amsterdam activiteiten over actuele, levensbeschouwelijk en 
maatschappelijke thema’s die op een breed publiek kunnen rekenen. Steeds meer zoeken de regio’s naar 
sterke maatschappelijke partners, met een grote en liefst jonge achterban, om de impact, bereik en 
bezoekersaantallen van de programma’s te vergroten. 
 
Waarheid en wijsheid in duurzaamheid – 21 januari 2018 – Kortenhoef 
Emeritus VU-hoogleraar Internationale Milieueconomie Harmen Verbruggen ging in op de vraag of de weg 
naar duurzaamheid er een is van technologische vernieuwing. Hij keek ook naar in hoeverre aansluiting 
nodig is, en mogelijk is, bij de traditionele productie- en consumptiepatronen. De lezing was onderdeel van 
de serie ‘Waarheid en Wijsheid’, waarbij vakgebieden als de theologie, de journalistiek, de literatuur, 
duurzaamheid/milieu en de filosofie aan bod komen. 
In samenwerking met Oecumenische Streek Gemeente Kortenhoef. 
Bezoekersaantal ca. 70  
 
Voltooid Leven – 20 februari 2018 - Apeldoorn 
Bert Keizer (schrijver, gepensioneerd arts en werkzaam in de Levenseindekliniek) vertelde over aspecten van 
en discussies over voltooid leven, palliatieve zorg en levenseinde. Kent de autonomie of het 
zelfbeschikkingsrecht van de mens grenzen? Wie of wat bepaalt wat een ‘voltooid leven’ is? Wat is de 
waarde van een wilsverklaring als mensen van mening kunnen veranderen? 
In samenwerking met ‘Verdieping in West’ (PKN Apeldoorn). 
Bezoekersaantal ca. 230 
 
Een ondernemer en een professor over MVO – 12 maart – Breda 
Een dubbellezing en debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) met Thomas Marinelli, 
hoofd Sustainable Design & Sustainable Products van Philips Lighting en Bart Bossink, VU- hoogleraar 
Science, Business & Innovation. De sprekers gingen in op de geschiedenis van en ervaringen met MVO. Zij 
bespraken het belang van MVO en het krachtenveld waarbinnen duurzaamheid tot stand komt.  
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Bezoekersaantal ca. 40 
 
Ethiek en de zorg voor ouderen – 15 maart – Woerden 
Bij goede ouderenzorg gaat het erom de kwaliteit van leven van ouderen die zorg nodig hebben zo hoog 
mogelijk te houden. Artsen willen genezen, zijn curatief en handelend ingesteld en vinden het moeilijk om 
zich palliatief en afwachtend op te stellen. Maar willen we altijd levensverlenging, en tot welke prijs? Cees 
Hertogh, VUmc- 
hoogleraar ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen ging in op deze en andere vragen rondom de zorg 
voor ouderen. 
In samenwerking met PKN Woerden. 
Bezoekersaantal 40  
 
Waarheid en wijsheid in de theologie  - 18 maart  2017 - Kortenhoef 
In deze aflevering van de serie ging Alain Verheij, blogger, spreker en de zelfbenoemde 'Theoloog des 
Twitterlands' in op waarheid en wijsheid in de theologie. Vanuit de theologie stelt hij vragen als: Wat is 
waarheid? Bestaat 'de' waarheid?’ Heeft niet elke culturele en religieuze groep zijn eigen waarheden en 
wijsheden? De lezing was onderdeel van de serie ‘Waarheid en Wijsheid’, waarbij vakgebieden als de 
theologie, de journalistiek, de literatuur, duurzaamheid, milieu en de filosofie aan bod komen. 
In samenwerking met Oecumenische Streek Gemeente Kortenhoef. 
Bezoekersaantal ca. 30 
 
Veerkracht op leeftijd – 19 maart 2018 – Hardenberg 
Martijn Huisman, wetenschappelijk directeur van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) en 
hoogleraar epidemiologie van de veroudering (VUmc/VU), was hoofdgast bij het debat over veerkracht. Hij 
lichtte toe hoe ouder worden in Nederland is veranderd sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw en hij 
vertelde over veerkracht bij Nederlandse ouderen. 
In samenwerking met Lokaal Opleidingen Centrum (LOC) Hardenberg. 
Bezoekersaantal ca. 60 
 
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen? – 18 april 2018 – Drachten 
Evelyn Finnema, lector aan het Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd van NHL Hogeschool 
en tevens promovendus aan het VUmc, gaf een lezing over de ontwikkelingen in de ondersteuning en zorg 
voor kwetsbare ouderen. Hoe geef je invulling aan zolang mogelijk thuis blijven wonen? Wat vraagt dit van 
de oudere, de mantelzorger, de maatschappij en de professional? 
In samenwerking met ZuidOostZorg. 
Bezoekersaantal ca. 45 
 
Kennisdiner 'Vitaal ouder worden' met Andrea Maier – 30 mei – Kraggenbrug 
Elke tien jaar stijgt de levensverwachting wel twee jaar. De kinderen die nu geboren worden hebben vijftig 
procent kans om ouder dan honderd jaar te worden. Wat betekent dat voor ons leven? Gaan we langer 
werken? Langer studeren? Meer kinderen krijgen, of juist minder? Andrea Maier, hoogleraar veroudering 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam, belichtte het thema Vitaal ouder worden tijdens dit kennisdiner. 
In samenwerking met Netl. 
Bezoekersaantal ca. 60 
 
Hoogbegaafdheid en onderwijs: passend of knellend? – 8 oktober 2018 – Lelystad 
Van hoogbegaafden is bekend dat ze niet vanzelfsprekend een gelukkig leven leiden of hoge studiecijfers 
behalen. Hoe komt dat? Verschillende sprekers vertelden ieder vanuit hun eigen perspectief wat 
hoogbegaafdheid en onderwijs voor uitdagingen kent. Hanneke van Dasler, ontwikkelings- en 
neuropsycholoog en specialist op het gebied van hoogbegaafdheid, gaf een theoretisch kader. Yvonne 
Cramer vertelde over haar moeizame weg door het onderwijs. Sabine Robertson, schooldirecteur, en Yvonne 
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den Boer, onderwijsdeskundige, spraken over het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in Dronten en 
Zeewolde.  
Bezoekersaantal ca. 115 
 
Geloven door het oog van de klassieke theologie – 17 oktober 2018 – Woerden 
Willem van Vlastuin, VU-hoogleraar van de faculteit Religie en Theologie, reflecteerde in een lezing en 
nagesprek over het vormgeven aan geloven. Wat zijn de ontwikkelingen in het reformatorisch denken, wat is 
de verhouding tussen traditie en vernieuwing en hoe ontwikkelt zich de verhouding tussen (persoonlijk) 
geloof en het leven in een seculiere samenleving?  
In samenwerking met PKN Woerden. 
Bezoekersaantal 12 
 
Verbinden, verbanden, verbonden: Christiaan Winter – 19 oktober 2018 – Kortenhoef 
Christiaan Winter, VU-promovendus kerkgeschiedenis aan de Faculteit Religie en Theologie, ging bij deze 
lezing in op de Statenvertaling en de verbinding tussen mensen die deze teweeggebracht heeft. Dit jaar is 
het 400 jaar geleden dat de Dordtse Synode werd gehouden waar opdracht werd gegeven tot de 
Statenvertaling. De lezing was onderdeel van de serie ‘Verbinden, verbanden, verbonden’, over wat het 
betekent om te leven in een wereld waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is: de Connected 
World. De lezing werd georganiseerd in samenhang met de Nesciolezingen van OSG Kortenhoef. 
Bezoekersaantal 40 
 
Het medische verleden van Urk en Noordoostpolder – 20 oktober 2018 – Urk 
In oktober was het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet werd aangenomen; een gebeurtenis die 
buitengewone impact had op het gebied rond de Zuiderzee, ook in medisch opzicht. Oud-VU-hoogleraar 
Medische Geschiedenis Mart van Lieburg vertelde over de medische historie van het geïsoleerde eiland Urk 
in de negentiende eeuw. Hoogleraar Doeke Post sprak over de nieuw aangelegde Noordoostpolder als 
uitdaging voor de gezondheidszorg. Interviewfragmenten met pioniers van de moderne gezondheidzorg in 
de Noordoostpolder en op Urk gaven daarnaast een helder beeld van de inzet die artsen, maar ook 
vrijwilligers van het Rode Kruis geleverd hebben om hun gemeenschap te dienen. 
Een samenwerking van VUvereniging, SCAB Urk en Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland. 
Bezoekersaantal ca. 90 
 
Levenseinde herbezien – 19 november 2018 – Bergen (NH) 
‘Vroeger waren we onsterfelijk’, aldus een recente boektitel van schrijver, filosoof, arts en columnist Bert 
Keizer. Maar vandaag zijn we dat vertrouwen kwijt en worstelen we met vragen over ‘voltooid leven’, 
euthanasie, zelfdoding, palliatieve sedatie en dreigen er wachtlijsten bij de Levenseindekliniek. Bij zijn 
jaarlijkse lezing in de Ruïnekerk in Bergen stond zijn opvatting dat de mens nooit ‘uitbehandeld’ is centraal. 
Mocht er menselijkerwijze geen genezing meer mogelijk zijn, dan is er ruimte voor een liefdevolle 
begeleiding naar het einde. 
In samenwerking met de Protestantse Gemeente Bergen. 
Bezoekersaantal 45 
 
 
2.2.3 Activiteiten van VU en VUmc 
Verenigingsleden worden uitgenodigd voor activiteiten van VU en VUmc die aansluiten bij of inspiratie 
kunnen bieden voor de inhoud van de eigen programmering. Via de nieuwsbrief, social media en de website 
werden de leden geattendeerd op deze activiteiten. De leden zijn welkom bij de Opening Academisch Jaar 
en de Dies Natalis van de VU en werden daarnaast uitgenodigd voor het jaarlijkse concert van het VU-orkest 
en de lunchconcerten van het VUmc.   
 
VU concert in het Concertgebouw – 25 jan 2018 
Concert met muziek van Debussy, Walton en Shostakovitsj , door het VU-orkest onder leiding van Daan 
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Admiraal en altviolist Amihai Grosz. Leden van VUvereniging kregen korting op de kaartjes. 
 
Vrouwen hebben geen baard – 29 jan 2018  
Verschillen in de zorg, en dan met name tussen mannen en vrouwen; hoe zit dat? Linda Hakeboom 
presenteerde in het VUmc een avondvullend programma over dit onderwerp. Op het podium stonden Sunny 
Bergman, Andrea Maier, Yolande Appelman, Petra Verdonk en Nathalie Baartman.  
 
Expertmeeting: De universiteit als integratiemotor – 1 feb 2018 
Een programma over de rol die het hoger onderwijs kan spelen in een tijd waarin polarisatie een prominente 
plek inneemt. De etnisch-culturele diversiteit in Europa neemt steeds meer toe. In steden als Amsterdam of 
Rotterdam vormen burgers met een migratieachtergrond al de meerderheid van de stadsbewoners. Hoe 
verandert superdiversiteit onze samenleving en welke rol kan het hoger onderwijs hierin spelen? 
Deskundigen en universitaire bestuurders deelden hun ervaringen en oplossingen in een middag op de VU. 
 
Opening Academisch Jaar – 3 september 2018 
De Opening Academisch Jaar 2018 stond in het teken van het nieuwe profileringsthema Connected World. 
Mirjam van Praag, voorzitter College van Bestuur lichtte de plannen over de VU in een Connected World toe. 
Zij schetste hoe onze universiteit er in de toekomst uitziet en lanceerde een paar samenhangende trajecten 
die moeten bijdragen aan onze ambities. Het onderwijsprogramma A Broader Mind en het nieuwe 
debatcentrum 3D kwamen aan bod. Daarna hield Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, een toespraak over de uitdagingen voor studenten, overheid en de universiteit in de Connected 
World. VU-alumna en politica Tanja Jadnanansing leidde een talkshow met studenten en wetenschappers 
over de kansen en de keerzijdes van ‘Bright Communities’.  
 
Weekend van de wetenschap – 6 oktober 2018 
VU en VUmc deden mee aan het landelijke Weekend van de Wetenschap, een landelijk evenement om 
wetenschap en technologie onder de aandacht te brengen. Kinderen en hun ouders gingen mee met de VU 
VIP-tour. Ze werden vrienden met een robot, verhoorden een verdachte, bezochten de Sterrenkoepel en 
smolten stenen. Het weekend van de wetenschap is speciaal gericht op 8 tot 14-jarigen.  
 
Dies Natalis – 19 oktober 2018 
Tijdens de viering stond het VU-profileringsthema Connected World centraal en werd er gesproken over 
betrouwbare informatie en de rol van de universiteit hierin. Piek Vossen, hoogleraar Computationele 
Lexicologie, lichtte toe hoe hij met zijn onderzoeksgroep zoekt naar een internet dat laat zien hoe mensen 
met elkaar communiceren en waar ze hun waarheid vandaan halen. Dit biedt perspectief op de herkomst en 
verspreiding van meningen in een samenleving vol informatiebubbels. Astronaute Samantha Cristoforetti 
versterkt de rol van wetenschappelijke informatie door met social media een groot publiek te betrekken bij 
haar onderzoek in de ruimte. Ze ontving hiervoor een eredoctoraat van de Faculteit der Bètawetenschappen 
en werd geïnterviewd door Govert Schilling, wetenschapsjournalist op het gebied van de sterrenkunde. 
Hiernaast was er een performance door de Syrische danser Ahmad Joudeh, verbonden aan het Nationale 
Ballet. 
 
Lunchconcerten VUmc – 11 januari t/m 13 december 2018 
Namens de Dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging van het VUmc, die mede wordt gesubsidieerd door 
VUvereniging, worden verenigingsleden uitgenodigd voor de maandelijkse lunchconcerten in het VUmc. 
 
  



14 
 

3: Beurzen en subsidies 
 
Via een jaarlijkse subsidieronde verleent VUvereniging beurzen en subsidies voor projecten en activiteiten 
die ten goede komen aan de VU- en VUmc-gemeenschap, op basis van de beoordelings- en selectiecriteria in 
de subsidieregeling. De Van Coeverden Adriani Stichting (VCAS) heeft zich aangesloten bij dit subsidieproces.  
 
De Subsidiecommissie fungeert als adviescommissie voor het Bestuur VUvereniging en het Bestuur VCAS en 
bestond in 2018 uit de volgende personen: 
 
- Willem Schoonen (voorzitter VUvereniging) 
- Duco Stadig (vicevoorzitter VUvereniging) 
- Annemarie Vermeulen (secretaris VUvereniging) [tot 15 oktober] 
- Annemarie Bibo (secretaris VUvereniging) [vanaf 15 oktober] 
- Mathilde Boon-Niks (lid Ledenraad VUvereniging) 
- Pier Rienks (lid Ledenraad VUvereniging) 
- Joris Verhaar (lid Ledenraad VUvereniging) 
- Vinod Subramaniam (rector magnificus VU) 
- Johan Wolswinkel (secretaris VCAS) 
 
De Subsidiecommissie is in 2018 tweemaal bijeengekomen. In april werden de tussen- en eindrapportages 
over de in 2017 verleende subsidies besproken. De commissie is gemandateerd om de rapportages 
zelfstandig te beoordelen en af te handelen. In september werden de 31 ingediende subsidieaanvragen voor 
het jaar 2019 beoordeeld en van advies voorzien overeenkomstig de criteria zoals opgenomen in de 
subsidieregeling. De Subsidiecommissie heeft vervolgens het Bestuur VUvereniging en het Bestuur van de 
VCAS geadviseerd over de toekenning van de subsidies. De besturen hebben conform het advies van de 
Subsidiecommissie besloten over de toekenning van subsidies voor het jaar 2019. 
 
 
3.1 Beurzenprogramma VUvereniging (40, 41 en 42) 
In goed overleg met het International Office VU is het Beurzenprogramma VUvereniging ontwikkeld. 
VUvereniging leverde samen met de VCAS in 2018 een bijdrage van ruim € 293.000 aan dit 
beurzenprogramma. Het aanvragen en verlenen van beurzen verliep volgens de voorwaarden van het 
International Office van de VU. Aanvullende voorwaarde bij het verstrekken van beurzen gesubsidieerd door 
VUvereniging is een relatie met de waarden uit de grondslag van VUvereniging: rechtvaardigheid, 
medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld. 
 
VUvereniging leverde een bijdrage aan de volgende categorieën beurzen: 
 
A. Aanvulling VUFP - VU Fellowship Programme 
Het VU Fellowship Programma (VUFP) is het beurzenprogramma van de VU voor sterk gemotiveerde en 
uitstekend presterende buitenlandse studenten. De beurzen van VUvereniging worden ingezet om een 
tweede kans te geven aan studenten die afkomstig zijn uit de focuslanden van de VU (Zuid-Afrika en 
Indonesië) of - bij onderbenutting - uit andere landen die aan de VU weinig vertegenwoordigd zijn. In 2018 is 
besloten om de GPA-norm (grading in education) te verlagen van 8 naar 7 zodat meer studenten uit de 
focuslanden in aanmerking komen voor een beursbijdrage. VUvereniging en VCAS droegen in 2018 aan dit 
programma in totaal € 223.000 bij. 
 
B. Stagebeurzen voor VU studenten 
In 2018 werd door VUvereniging en VCAS in totaal € 30.000 beschikbaar gesteld voor VU- studenten die 
stage willen lopen. Het betreft ondersteuning van studenten die niet een Erasmusbeurs ontvangen bij hun 
stages die in de regel buiten Europa worden gevolgd. Bij de selectie werd gekeken naar draagkracht; het is 
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een voorwaarde dat studenten een aanvullende studiebeurs van het ministerie van OC&W ontvangen. Er zijn 
13 beurzen toegekend voor een bedrag van € 16.250. 
 
C. Beurzen voor uitwisseling naar Zuid-Afrika en Indonesië 
Het doorbrengen van een semester aan een buitenlandse universiteit is een leerzame ervaring die studenten 
goed voorbereidt op de internationale wereld waar ze later ook in hun werk mee te maken krijgen. Voor 
niet-EU bestemmingen bestaan veel minder mogelijkheden dan voor EU-bestemmingen (Erasmusbeurzen). 
Als aanvulling op de beurzen die de Nederlandse overheid toekent aan de VU voor uitwisseling buiten 
Europa, worden vanuit VUvereniging beurzen beschikbaar gesteld voor uitwisseling met de focuslanden van 
de VU: Zuid-Afrika en Indonesië, aangevuld met uitwisselingen naar belangrijke strategische partners van de 
VU buiten Europa: Renmin University (China, Beijing), Beijing University of Technology (China, Beijing), 
Amrita University (India, diverse campussen) en UCLA (USA, Los Angeles). Dit onderdeel is in 2018 uitgebreid 
met de twee nieuwe strategische partners van de VU, Simon Fraser University (Canada) en McMaster 
University (Canada). In 2018 ontvingen 35 studenten een aanvullende beurs en ging het in totaal om een 
bijdrage van € 21.875 van VUvereniging en VCAS. Daarnaast is € 20.000 gesubsidieerd vanuit het ministerie 
van OC&W en € 1.875 vanuit GLOBE. 
 
D. Holland Scholarships 
Vanuit OC&W worden inkomende Holland Scholarships gefinancierd aan de Nederlandse 
universiteiten en hogescholen. Het betreft beurzen ter hoogte van € 5.000 voor studenten van buiten de EU, 
om deze studenten te stimuleren om hun masteropleiding in Nederland te doen. De beurzen worden voor 
50% gematched door de VU. De beurzen vanuit de middelen VUvereniging worden specifiek ingezet voor 
studenten uit de twee focuslanden van de VU (Zuid-Afrika en Indonesië) en voor studenten uit 
ondervertegenwoordigde landen. Het gaat met name om studenten die ook met een beurs vanuit hun eigen 
land of vanuit VUFP niet in staat zijn om hun verblijf in Nederland te betalen. In 2018 is besloten om ook in 
deze categorie de GPA-norm te verlagen van 8 naar 7 zodat meer studenten uit de focuslanden in 
aanmerking komen voor een beursbijdrage. Voor deze categorie beurzen gaat het om een bedrag van € 
32.500 in 2018. Er zijn hiervoor 13 beurzen toegekend. 
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3.2 Projecten, beurzen en subsidies 
 
De volgende projecten werden in 2018 door middel van een subsidie vanuit VUvereniging of de Van 
Coeverden Adriani Stichting (VCAS) ondersteund. De projecten met een * achter de omschrijving zijn door 
VCAS ondersteund. De cijfers en letters tussen haken verwijzen naar de regelnummers in de Balans en de 
Staat van Baten en Lasten die zijn opgenomen in hoofdstuk 4. 
 
Bijzondere leerstoelen (30, 31) 
Vanuit VUvereniging werd een barettenvergoeding verstrekt aan bijzonder hoogleraren. De gemiddelde 
hoogte van een barettenvergoeding is € 2.500 per bijzonder hoogleraar. Voor 2018 werd € 42.500 begroot 
op basis van voorgaande jaren. De werkelijke verstrekte barettenvergoeding in 2018 was € 20.000. Zie voor 
meer informatie over de subsidie aan bijzondere hoogleraren paragraaf 3.4. Bijzondere  hoogleraren per 31 
december 2018. 
 
Stichting NEWConnective (32) 
Stichting NEWConnective is opgericht als gezamenlijk initiatief vanuit de VU en de Protestantse Kerk 
Amsterdam met als doel om het bestaande studentenpastoraat beter te laten aansluiten bij de huidige tijd. 
NEWConnective biedt studenten een platform om na te denken over levensvragen, hierover een dialoog aan 
te gaan en inspiratie op te doen. Hiervoor organiseren zij (samen met partners waaronder de vereniging) 
verschillende creatieve activiteiten. In 2018 steunde VUvereniging Stichting NEWConnective met een 
bijdrage van € 34.000. 
 
Ziekenhuispastoraat (33) 
De dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging van het VUmc (het Ziekenhuispastoraat) biedt geestelijke 
begeleiding aan patiënten en hun familieleden en verzorgt lessen en begeleiding aan artsen in opleiding, 
verpleegkundigen en andere hulpverleners. De dienst staat mensen met verschillende levensovertuigingen 
of zonder levensovertuiging bij. Ook adviseert de dienst de organisatie in brede zin op het gebied van 
filosofie, religie en cultuur, ethiek, levensbeschouwing en identiteit. VUvereniging gaf in 2018 een subsidie 
van € 77.000 ten behoeve van nieuwe initiatieven ten aanzien van geestelijke gezondheidszorg. 
 
Gezelschap Senioren VU-VUmc (34) 
Het seniorengezelschap VU-VUmc is een vereniging voor oud-medewerkers van de VU en het VUmc. 
VUvereniging kent een subsidie toe aan deze vereniging op basis van het aantal leden. Voor 2018 werd een 
bedrag van ongeveer € 2.000 gegeven. 
 
Fonds Community Building* (35) 
Het Fonds Community Building staat ter beschikking van de rector magnificus. Middelen uit het fonds 
worden aangewend voor de bevordering van internationale studentenmobiliteit en voor sportieve en 
culturele activiteiten van studentenverenigingen en- organisaties. Ook het Hooglerarenconcert wordt uit het 
fonds gefinancierd. VCAS heeft in 2018 € 16.000 voor het fonds ter beschikking gesteld. 
 
Publicatiefonds* (36) 
Het Publicatiefonds stimuleert publicaties van wetenschappelijke artikelen, boeken en biografieën die in 
relatie staan tot de identiteit van de VU in de breedste zin van het woord. In 2018 is door VCAS een subsidie 
verleend van € 15.000. De Faculteit Religie en Theologie is penvoerder van het fonds, dat over de hele 
breedte van de VU wordt ingezet. 
 
Stichting Bijzondere Leerstoel Onderwijsrecht (50) 
De stichting heeft ten doel de instelling en instandhouding van één of meer bijzondere leerstoelen 
onderwijsrecht aan Nederlandse universiteiten of hogescholen, alsmede de begeleiding van de vanwege de 
stichting aan te stellen docenten. De bijzonder hoogleraar verzorgt het vak onderwijsrecht aan de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit, doet wetenschappelijk onderzoek en verricht daarnaast 
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andere activiteiten op het gebied van het onderwijsrecht. VUvereniging ondersteunde de bijzondere 
leerstoel Onderwijsrecht in 2018 met een bedrag van € 15.000.  
 
Project succesvol onderwijs in de diverse leeromgeving van de VU (52) 
In 2016 is VUvereniging gestart met het verlenen van een meerjarige subsidie voor een onderzoek naar de 
effecten van diversiteit op studie-uitkomsten en het leer- en samenlevingsklimaat bij de VU. De uitkomsten 
van dit onderzoek zijn van belang voor het diversiteitsbeleid dat binnen de VU wordt vormgegeven door de 
Chief Diversity Officer. De bijdrage in 2018 bedroeg € 25.000. 
 
Biografie Jan Lever (53) 
Jan Lever was grondlegger van de afdeling Biologie (huidige Life Sciences) van de VU en heeft gedurende zijn 
leven een belangrijke bijdrage geleverd aan het debat over wetenschap, maatschappij en het religieuze 
leven in Nederland in de 20e eeuw. Met het schrijven van de biografie wil Ab Flipse, universiteitshistoricus 
van de VU, niet alleen het levensverhaal van Jan Lever vertellen, maar ook inzicht bieden in de 
ontwikkelingen binnen de VU. Het Bestuur VUvereniging heeft een bedrag van in totaal € 89.000 toegekend 
voor de jaren 2016 tot en met 2019. Voor 2018 is een bedrag van € 22.500 toegekend. 
 
Academische Vrijheid (54) 
Sinds 2011 werkt de VU samen met Scholars at Risk en UAF in het programma Academische Vrijheid. Het 
programma beoogt om gedurende één jaar een veilige onderzoek- en onderwijsomgeving te bieden aan 
wetenschappers die in hun herkomstland worden bedreigd. Door middel van verschillende PR-activiteiten 
binnen en buiten de VU wordt de bekendheid van het programma vergroot. VUvereniging ondersteunde het 
programma in 2018 met een bedrag van € 32.000. 
 
ACHHP (55) 
Het doel van het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism (ACHHP) is om het unieke 
erfgoed dat de VU bezit op het gebied van gereformeerd protestantisme beter toegankelijk te maken voor 
wetenschappers en geïnteresseerden. Het centrum richt zich zowel op het materiële als het immateriële 
erfgoed en werkt nauw samen met andere erfgoedinstellingen. VUvereniging ondersteunt de ontwikkeling 
van het centrum door over een periode van vier jaar zestien fellowships te subsidiëren. In 2018 is een bedrag 
van € 15.000 toegekend. 
 
Dirk Monshouwerstichting (56) 
De Leerstoel Bijbelse Theologie, ingesteld door de Dirk Monshouwer Stichting, ontving in 2018 van 
VUvereniging een bijdrage van € 7.450 ten behoeve van het honorarium en de onkostenvergoeding van de 
leerstoelhouder. 
 
Fundraiser/Valorisatiemedewerker Faculteit Religie en Theologie (57) 
In 2018 ondersteunde VUvereniging met een bijdrage van € 28.100 de Faculteit Religie en Theologie om met 
behulp van een facultaire fundraiser/valorisatiemedewerker een programma op te zetten waarbinnen 
medewerkers van de faculteit hun wetenschappelijke kennis delen met de samenleving.  
 
Bridging Gaps* (59) 
Het project Bridging Gaps bestaat bijna 25 jaar en biedt theologiestudenten uit ruim 60 partnerinstellingen 
in Latijns Amerika, Afrika, Azië en Midden- en Oost-Europa de mogelijkheid om in een academische 
omgeving kennis te maken met theologiebeoefening en kerken in Nederland. Het project is ingebed in een 
academisch en maatschappelijk breed gedragen centrum voor contextuele Bijbelinterpretatie. In 2018 werd 
het project met een bijdrage van   
€ 26.500 ondersteund. 
 
Historisch Documentatiecentrum* (60) 
Aan het Historisch Documentatiecentrum (HDC) van de VU is in 2018 een subsidie van € 30.000 verleend ter 
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bevordering van onderzoek op basis van de HDC-collectie. Specifieke aandacht gaat uit naar onderzoek van 
internationale aspecten (zoals zendingsarchieven Indonesië/Nederlands-Indië, de internationale rol van de 
VU) en naar de Kuyper-herdenking (1920 -2020). 
 
European Academy on Religion and Society* (62) 
De European Academy on Religion and Society is een initiatief van de Faculteit Religie en  Theologie en 
Europese zusterfaculteiten. Zij organiseert conferenties over de vraag hoe Europese samenwerking kan 
bijdragen aan de toekomst van de theologische discipline en aan de rol van theologie in de maatschappij. 
EARS ontving in 2018 een bijdrage van € 30.000. 
 
Postdoc programma* (63) 
Binnen de VU bestaat er een populatie van ongeveer 200 postdocs die een belangrijke schakel zijn in de 
onderzoeksgemeenschap van de universiteit. In de praktijk is gebleken dat verhoogde aandacht voor deze 
groep wenselijk is, aangezien zij soms minder zichtbaar zijn dan ander wetenschappelijk personeel. Naast de 
bestaande postdoc appreciation day wil de VU daarom een programma opzetten voor de ontwikkeling van 
postdocs. Het beoogde resultaat van dit programma is tweeledig: postdocs worden meer betrokken bij de 
academische gemeenschap en de VU kan meer profiteren van hun kennis en ervaring. Het Postdoc 
programma ontving in 2018 een subsidie van € 6.000. Dit werd verrekend met eerdere voorschotten ad € 
15.000.  
 
Migration Law Clinic* (64) 
VCAS kende in 2018 een subsidie van € 17.500 toe aan de Migration Law Clinic, een mastervak van 12 
studiepunten met een arbeidsintensieve vorm van onderwijs. De Clinic wil hoogwaardig juridisch advies 
geven om de ontwikkeling van fundamentele rechtsbeginselen in Europa te bevorderen en wil excellente 
studenten opleiden tot hooggekwalificeerde juristen. Met behulp van de subsidie wil de Clinic externe 
financiering en sponsoring door kantoren op de Amsterdamse Zuidas verwerven. 
 
Vrije Schrijver (81) 
De VU stelt jaarlijks een gastschrijver aan die reflecteert op het jaarthema van de VU. De schrijver heeft een 
vrije opdracht en kan hier een eigen invulling aan geven. VUvereniging co- financierde de Vrije Schrijver in 
2018 met een bijdrage van € 35.000. In het collegejaar 2017-2018 was Bas Heijne de Vrije Schrijver. Tijdens 
zijn aanstelling gaf hij met colleges, columns, lezingen en verhalen persoonlijke reflecties op onder andere 
het VU-profileringsthema Science for Sustainability. 
 
Biografie Willem Hovy* (82) 
VUvereniging en VCAS ondersteunden in 2018 met een bijdrage van respectievelijk € 7.000 en € 28.000 de 
totstandkoming van de wetenschappelijke biografie van Willem Hovy (1840 – 1915). Hovy was samen met 
Abraham Kuyper één van de stichters van de Vrije Universiteit. Hij was een bekend Amsterdams ondernemer  
en wordt beschouwd als een pionier van de civil society, doordat hij vanuit zijn protestants-christelijke 
levensovertuiging maatschappelijk buitengewoon actief was. 
 
Diversiteit is de norm (84) 
Met de studie naar diversiteit wil het VUmc nader inzicht krijgen in hoeverre de zorg in VUmc als goede zorg 
ervaren wordt door patiënten van niet-Westerse herkomst. VUvereniging droeg 2018 € 10.000 bij aan de 
studie. 
 
Europees Ethiek Congres (85) 
In 2018 organiseerde de afdeling Metamedica van het VUmc een Europees ethiek congres om aandacht te 
vragen voor het belang van ethische reflectie op actuele ethische kwesties in het wetenschappelijk 
onderzoek, het onderwijs en de zorg. VUvereniging ondersteunde het congres met een bijdrage van € 
10.000, opdat studenten en medewerkers zich met korting konden inschrijven voor het congres.  
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International Law Clinic (86) 
VUvereniging kende in 2018 een subsidiebijdrage van € 20.000 toe aan de International Law Clinic. De ILC 
biedt pro bono juridische ondersteuning op het thema van oorlog en vrede. Doel van de ondersteuning is om 
meer studenten te laten participeren in de ILC, zodat meer studenten gedurende hun studie aan de VU 
ervaring kunnen opdoen met de praktijk van internationaal recht en mensenrechten. De bijdrage diende als 
groei-impuls voor de verdere ontwikkeling van de Clinic. 
 
Met andere ogen* (87) 
Met de financiële ondersteuning van € 10.000 in 2018 van VCAS werd de methodiek ‘Met andere ogen’ 
verder uitgebreid. De methodiek is een actieonderzoek naar vrijheid en vrijheidsbeperking binnen 
zorgorganisaties met als doel vrijheidsbeperking te verminderen dan wel zorgvuldig toe te passen. De 
bedoeling is om met de subsidie een leernetwerk op te zetten en een digitaal platform te ontwikkelen. 
 
De droom van Martin Luther King (88) 
Het project wil met de inclusieve benadering van diversiteit van Martin Luther King, eredoctor van de VU in 
1965, het actuele debat over integratie en discriminatie depolariserend beïnvloeden. Hiertoe werd een 
masterclass voor middelbare scholieren georganiseerd, een jongerenwedstrijd en de Martin Luther King 
lezing. VUvereniging ondersteunde in 2018 het project de droom van Martin Luther King met een bedrag van 
€ 20.000. 
 
MOOC Green Office (89) 
De studenten van het Green Office van de VU streven ernaar de kennis over duurzaamheid te vergroten en 
een breed assortiment aan voorbeelden te geven hoe mensen aan een duurzame wereld kunnen bijdragen 
en wat de VU op dit gebied doet. Zij hebben hiervoor een Massive Open Online Course (MOOC) ontwikkeld. 
In dit project werkten de studenten samen met het Instituut voor Milieuvraagstukken. VUvereniging 
ondersteunde het project in 2018 met een bijdrage van € 5.000. 
 
Transgendergeschiedenis* (90) 
De bijzondere geschiedenis van de transgenderzorg van het VUmc wordt door historicus Alex Bakker 
vastgelegd. Transgenderzorg van het VUmc is meer geweest dan kennis en vakmanschap. Bijzonder was dat 
hulp geboden werd aan mensen die vrijwel nergens terecht konden en die dankzij het VUmc toegang kregen 
tot verantwoorde, veilige zorg. In het onderzoek worden met behulp van oral history en archiefonderzoek 
historische lijnen doorgetrokken naar het heden en de toekomst. De VCAS ondersteunde het project in 2018 
met een bijdrage van € 37.000. 
 
Utopia@2068* (91) 
De aanleiding van het project Utopia@2068 is het 50 jarig jubileum van het VU-Kamerkoor. Het Kamerkoor 
neemt het thema utopie als aanleiding om vijftig jaar in de toekomst te kijken en ontwikkelde een libretto 
dat zich bevindt op het snijvlak van de kunsten, de wetenschap en de maatschappij. Het project werd door 
VCAS in 2018 met € 6.000 ondersteund. 
 
Zinvolle doelen (92) 
Het stellen van doelen is een wezenlijk onderdeel van het proces van revalidatie. Persoonlijke doelen geven 
richting aan het proces van revalidatie, maar in de praktijk blijkt het lastig om doelen te formuleren die voor 
de cliënt persoonlijk betekenis hebben. In het mede door VUvereniging in 2018 met een bijdrage van € 
20.000 ondersteunde project Zinvolle doelen in revalidatie wordt een methodiek ontwikkeld om richting te 
geven aan meer specifieke revalidatiedoelen. 
 
IOVIS (93) 
In het verslagjaar werd € 75.000 ten laste van de voorziening IOVIS gebracht. Dit betrof de opstartkosten van het 
netwerk en van de minor Peace and Conflict Studies. Hierna resteert nog € 90.000. Zie voor meer toelichting 
hoofdstuk 1.  
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3.3 Asaliproject 2018 (58) – Fonds Wille (O.) 
 
Vanuit het Fonds Wille, ontstaan vanuit een legaat, wordt het project ‘A Sustainable Approach to Livelihood 
Improvement through agricultural practices’ in Kenya gesubsidieerd. De subsidie met een oorspronkelijke 
looptijd van ca. 4 jaar bedraagt in totaal € 1.181.611,--. Het betreft een samenwerking van de Vrije 
Universiteit Amsterdam, Moi University in Kenia en de South Eastern University in Kenia. Het project is 
gestart op 1 januari 2014. Vanwege de inzet van andere verkregen subsidies voor activiteiten van de ASALI 
teams wordt het geld ten behoeve van het Asaliproject over een langere periode ingezet. 
 
De ASALI teams waren in 2018 actief met de uitvoering van activiteiten zowel in Nederland als in Kenia. 
De ASALI activiteiten betreffen onderzoek, training en capaciteitsopbouw, en projectmanagement en 
coördinatie. De hoogtepunten zijn hieronder kort beschreven. 
 
Onderzoek 
ASALI ondersteunt promotieonderzoek en projectonderzoek in teamverband uitgevoerd door teams van de 
universiteiten. In 2018 werden de volgende promovendi gefinancierd: 

- Mevr. Roselyter Rianga’a (MU staf, VU promovendus) is afgelopen december 2018 gepromoveerd op 
haar onderzoek naar de voedingsgewoonten onder zwangere Kalenjin vrouwen, en de invloed 
hiervan op hun gezondheid; 

- Dhr Kimeu Muindi, (MU staf, VU promovendus) onderzoekt duurzaam ondernemerschap onder 
vrouwen en jeugd rondom Eldoret; de verwachting is dat de heer Muindi in 2019 of 2020 zal 
promoveren; 

- Dhr Harun Kiruki, (SEKU staf; VU promovendus) onderzoekt de effecten van houtskoolproductie op 
het landschap in semi-aride gebieden van Kenia. De verwachting is dat de heer Kiruki in de eerste 
helft van 2019 zal promoveren; 

- Dhr Osir Otteng (SEKU staf; lokale promovendus) onderzoekt de rol van interpersoonlijke 
communicatie in het stimuleren van vrijwillige medische besnijdenis bij mannen in Kenia. Dit 
onderzoek wordt sinds 2018 ondersteunt via een onderzoek beurs van ASALI; 

- Dhr Stephen Kimutai (MU staf, lokale promovendus) onderzoekt het energiegebruik onder 
huishoudens in een per-urbane setting (nabij Eldoret) en de mogelijkheden voor gebruik van 
duurzame energy. Dit onderzoek wordt sinds 2015 ondersteunt via een ASALI project van Moi 
Universiteit. 

 
Er zijn ASALI onderzoekbeurzen toegewezen aan Philip Mettoh and Claire Situma, twee lokale MU PhD 
studenten in ondernemerschap. De beurzen zijn voor gebruik in 2018-2019. 
 
De promovendi hebben ook dit jaar publicaties geschreven, bijvoorbeeld: 
Riang’a R, Nangulu A, Broerse J 2018, “I should have started earlier, but I was not feeling ill!” Perceptions of 
Kalenjin women on antenatal care and its implications on initial access and differentials in patterns of 
antenatal care utilization in rural Uasin Gishu County Kenya; PLoS ONE 13(10): e0202895 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202895 
 
Onderzoek door teams van de universiteiten: 
De ASALI promovendi en project teams hebben hun onderzoeksresultaten gepresenteerd in April 2018, 
gedurende de ASALI conferentie “Kenya’s Vision 2030: Towards Food Security, Sustainable Energy and 
Successful Entrepreneurship” in Eldoret, Kenia. Bachelor studenten, onder begeleiding van Dr Moses 
Mwangi van SEKU, hebben posters gepresenteerd gericht op methoden van waterexploitatie en beheer voor 
verbetering van voedselproductie. De conference proceedings worden in 2019 gepubliceerd. Het 
wateronderzoek van SEKU is beschreven in de lokale kranten STANDARD en STAR en gefilmd voor een 90-
dagen durende documentaire die vanaf februari 2019 via het KTN kanaal voor technologie en innovatie op 
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Keniaanse TV wordt uitgezonden. 
 
Training en capaciteitsopbouw 
In 2018 organiseerde ASALI drie trainingen voor MU en SEKU gericht op curricula ontwikkeling, voedsel & 
water zekerheid. 
 
Aanvullende financiering 
Vier Erasmus+“staff mobility” beurzen, bemachtigd in 2018, dienen ter ondersteuning van het ASALI 
onderzoek en training. ASALI draagt verder bij aan de samenwerking van MU en SEKU met Maseno 
Universiteit in Kisumu via het SPADE project (gefinancierd door Nuffic). 
 
 
3.4 Bijzondere leerstoelen per 31 december 2018 (30. en 31.) 
 
VUvereniging financiert 13 bijzondere leerstoelen, die een verbinding hebben met de doelstelling van de 
vereniging. De meeste subsidies betreffen afspraken met een looptijd van meerdere jaren. Voor deze 
bijzondere leerstoelen geldt dat zij geheel of gedeeltelijk zijn gevestigd met financiële steun van 
VUvereniging.  
 
De bijzondere leerstoelen worden gefinancierd (gemiddeld € 2.500 per jaar per stoel): 

1. vanwege het J.S. Dittmerfonds (8 leerstoelen), waarvan 2 leerstoelen niet zijn ingevuld, of 
2. vanwege eigen middelen van VUvereniging (5 leerstoelen), waarvan 1 leerstoel niet is ingevuld. 

 
Leerstoelen binnen de Faculteiten der Bètawetenschappen, Bewegingswetenschappen,   
Geneeskunde/Tandheelkunde en de School of Business and Economics worden bekostigd vanuit het J.S. 
Dittmerfonds.  
 
Uit de eigen middelen van VUvereniging worden de leerstoelen zoals vermeld onder de Faculteit der Religie 
en Theologie, Rechtsgeleerdheid en Geesteswetenschappen bekostigd. Hiertoe is besloten bij de start van 
het J.S. Dittmerfonds in 1982, aangezien het J.S. Dittmerfonds een oormerking kent voor een beperkt aantal 
faculteiten zoals bovenstaand omschreven, en men de andere faculteiten gelijke kansen wilde bieden.  
Hiernaast subsidieerde VUvereniging de Bijzondere leerstoel Onderwijsrecht (€ 15.000). Deze bijzondere 
leerstoel is opgenomen onder de subsidies. 
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Leerstoelen VUvereniging 2018-2019 
 

Faculteit der Bètawetenschappen (Exacte Wetenschappen) 
1. Onderwijs in de sterrenkunde – prof.dr. L. Kaper (2002-2020; ten laste van J.S. Dittmerfonds) 
2. Discrete symetrieën in elementaire deeltjesfysica – prof.dr. M. Merk (2004-2019; ten laste J.S. Dittmerfonds) 
3. Kennismanagement voor agro productie – prof.dr. Ir. C.L. Top (2002-1/4/2022; ten laste J.S. Dittmerfonds) 
4. Theoretische fysica van leven – prof.dr. P.R. ten Wolde (2008-31/5/20181; ten laste J.S. Dittmerfonds) – verlenging 
benoeming is gaande. 
 
Faculteit der Bètawetenschappen (Aard- en Levenswetenschappen) 
5. Neurobiologie van cognitie en gedrag – prof. dr. P.R. Roelfsema (2005-2020; ten laste van J.S. Dittmerfonds) 
 
SBE - Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 
6. Economische en monetaire politiek – prof.dr. W.W. Boonstra (1990-1/2/20182; ten laste van J.S. Dittmerfonds) 
7. Risico en veiligheid – prof.dr. J.J.F. Commandeur (2009-2019; ten laste van J.S. Dittmerfonds) 
 
Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen 
8. Foetale ontwikkelingsneurologie – prof.dr. J.I.P de Vries (2002-1/4/20183; ten laste van J.S. Dittmerfonds) 
 
Faculteit derReligie en Theologie  
9. Liturgiewetenschap – prof.dr. C. Barnard (1987-2019; ten laste van VUvereniging Bijzondere Leerstoelen) 
 
Faculteit der Geesteswetenschappen  
10. Filosofie en de wetenschap en technologie – dr. de Regt (2003-2019, ten laste van J.S. Dittmerfonds) 
11. Dooyeweerd — leerstoel - dr. G. Glas (1987-1/9/2023; ten laste van VUvereniging Bijzondere Leerstoelen) 
 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid  
12. Rechten van de Mens – prof.mr.dr. M. Kuijer (1999-2019; ten laste van VUvereniging Bijzondere Leerstoelen) 

 
Vacant 
BETA - Virtuele screening en design - dr. P.D.J. Grootenhuis (1987-2016; ten laste J.S. Dittmerfonds) 
BETA - Biomoleculaire archeologie – dr. M.J. Collins (2004-2014; ten laste van faculteit en J.S. Dittmerfonds) 
 
FGW - Diversifying Philosphy (toegekend van 2018 -2022; ten laste van VUvereniging Bijzondere Leerstoelen) 

 
 
  

                                                            
1 De faculteit der Bétawetenschappen heeft de intentie deze hoogleraar her te benoemen namens SBL en te laten financieren door 
VUvereniging. De financiering van deze verlenging dient nog te worden voorgelegd aan het bestuur van VUvereniging ter 
goedkeuring. 
2 Deze bijzonder hoogleraar is door het College van Bestuur van de VU verlengd namens SBL tot 1-2-2023. De financiering van deze 
verlenging dient nog te worden voorgelegd aan het bestuur van VUvereniging ter goedkeuring. 
3 Door het College van Bestuur van de VU is deze bijzonder hoogleraar herbenoemd namens SBL. De financiering van deze verlenging 
dient nog te worden voorgelegd aan het bestuur van VUvereniging ter goedkeuring. 
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4: Organisatie, Bestuur en Ledenraad 
 
4.1 Organisatie en bestuurlijke ontwikkeling 
 
De governance van VUvereniging zag er in 2018 als volgt uit. 
 
 

 
 
Ledenraad 
De Ledenraad vormt de verbindende schakel tussen de verenigingsleden en de instellingen VU en VUmc. De 
Ledenraad bestaat als algemene vergadering uit dertig leden, met uiteenlopende achtergronden en 
afkomstig uit diverse (geografische) omgevingen, en wordt eens in de vier jaar gekozen door de leden van 
VUvereniging. De vergaderingen van de Ledenraad worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur 
van de vereniging. 
 
De Ledenraad concentreert zich op het inspireren en stimuleren van bezinning in het netwerk en heeft zich 
als doel gesteld om actief deel te zijn van het maatschappelijk veld en te zorgen dat de kennis van de 
instellingen ten goede komt aan de samenleving. Zij heeft inbreng en geeft beleidsmatig richting aan de 
programmering via het kader van het meerjarenplan identiteit, dat wordt opgesteld in samenspraak met de 
instellingen. Door middel van het organiseren van activiteiten in de eigen omgeving, kunnen 
Ledenraadsleden tevens een bijdrage leveren aan de verbinding tussen wetenschap en maatschappij door 
het hele land. 
 
De Ledenraad controleert de financiële huishouding van VUvereniging door het beoordelen en goedkeuren 
van de jaarlijkse begroting en jaarrekening. Daarmee verleent de Ledenraad tevens goedkeuring aan de 
beurzen en subsidies die vanuit de middelen van VUvereniging ten goede komen aan VU en VUmc. 
 
De Ledenraad heeft tevens een formele governancerol: voorafgaand aan de benoeming van leden van de 
Raad van Toezicht van stichting VU en van leden van de Raad van Toezicht van stichting VUmc dient de 
Ledenraad die benoeming goed te keuren. Zie verder onder 5.2 Verslag Ledenraad VUvereniging. 
 
Commissies 
De Ledenraad kende in 2018 een vijftal commissies, te weten: een Benoemingsadviescommissie, een 
Financiële Commissie, een Commissie Allianties, een Commissie Meerjarenplan en een Commissie 
Activiteiten. Zie verder op pagina 27. 
 
Naast commissies bestaande uit Ledenraadsleden, die direct adviseren aan de Ledenraad, participeren leden 
van de Ledenraad ook in commissies met andere deelnemers. 
Ledenraadsleden participeren in de Programmaraad waarin ideeën voor activiteiten worden uitgewisseld en 
gecombineerd. De Subsidiecommissie fungeert als adviescommissie voor het Bestuur VUvereniging. Ook 
hierin zitten drie leden van de Ledenraad. 
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Bestuur 
Het Bestuur van VUvereniging bestaat uit vijf leden. De voorzitters van het College van Bestuur VU en de 
Raad van Bestuur VUmc zijn qualitate qua lid; daarnaast zijn er drie onafhankelijke bestuurders van buiten 
de instellingen, onder wie de voorzitter. De benoemingstermijn van de drie leden van buiten de instellingen 
is vier jaar en de maximale zittingsduur bedraagt twee termijnen. 
 
Het Bestuur VUvereniging legt verantwoording af aan de Ledenraad. Eenmaal per vier jaar stelt het Bestuur 
in samenwerking met de Commissie Meerjarenplan een meerjarenplan op dat wordt voorgelegd aan de 
Ledenraad. In het meerjarenplan leggen VUvereniging en de instellingen vast op welke wijze zij vormgeven 
aan hun interactie met de samenleving en aan de voortgaande ontwikkeling van hun identiteit. Het 
Meerjarenplan 2018 – 2022 is in het voorjaar door de Ledenraad vastgesteld. 
 
Per 1 maart 2018 is prof. dr. C.M. (Mirjam) van Praag aangetreden als voorzitter van het College van Bestuur 
VU en deel gaan uitmaken van het verenigingsbestuur. Ze is daarmee de opvolger van prof. dr. J.W. (Jaap) 
Winter. Bestuurslid drs. W.J. (Wouter) Bos heeft het VUmc verlaten om de nieuwe investeringsbank Invest-
NL te leiden. Het Bestuur betreurt zijn vertrek, zowel voor het VUmc als voor VUvereniging, en is dankbaar 
voor de intensieve samenwerking de afgelopen vijf jaar. Per 1 oktober is prof. dr. C (Chris) Polman benoemd 
tot voorzitter van de Raad van Bestuur VUmc en als instellingsbestuurder lid geworden van het 
verenigingsbestuur. 
 
Het Bestuur bestond per 31 december 2018 uit de volgende personen: 
 
- Ir. W.J. (Willem) Schoonen, voorzitter 
- Drs. D.B. (Duco) Stadig, vicevoorzitter 
- Drs. B.W. (Wieneke) Groot, lid 
- Prof. dr. C.M. (Mirjam) van Praag, lid, voorzitter College van Bestuur VU 
- Prof. dr. C. (Chris) Polman, lid, voorzitter Raad van Bestuur VUmc 
 
Het Bestuur heeft in 2018 vijf keer vergaderd. Daarnaast onderhoudt het Bestuur contact via de email en 
neemt waar nodig ook besluiten via de email, die dan in de eerstvolgende vergadering worden bekrachtigd. 
In de bestuursvergaderingen in 2018 werd onder andere gesproken over de totstandkoming van het 
Meerjarenplan 2018 – 2022 en de ontwikkeling van het ledenaantal in het kader van de ledenwerving.  
 
Het Bestuur heeft het initiatief van de VU om een Adviesraad met externe stakeholders op te richten 
besproken. Vanuit de vereniging maakt de voorzitter deel uit van de VU-Adviesraad. Aan de hand van de 
bespreking van de rapportage van het Beurzenprogramma 2017 wordt in 2019 overwogen om te komen tot 
een mogelijke aanpassing in de focus van het programma. De voortgang met betrekking PACS/ IOVIS – 
Centre for Human Conflict en Harmony (zie hoofdstuk 1, Ontwikkeling VUvereniging) werd indien van 
toepassing besproken. Ook werd elke bijeenkomst van de Programmaraad in het Bestuur voor- en 
nabesproken, en werd het social mediabeleid geëvalueerd. 
 
Op financieel gebied heeft het Bestuur de bespreking van de jaarrekening 2017 in de Ledenraad voorbereid, 
alsmede de bespreking van de begroting 2019. Op basis van de adviezen van de Subsidiecommissie zijn in 
het najaar beurzen en subsidies voor 2019 toegekend (zie hoofdstuk 3) en door de Ledenraad door middel 
van het vaststellen van de begroting goedgekeurd. Het beleggingsbeleid wordt regelmatig geëvalueerd en zo 
nodig aangepast.  
 
Ondersteuning VUvereniging 
Het Bestuur en de Ledenraad worden ondersteund door de secretaris VUvereniging. 
De secretaris coördineert de taken die de dienst Bestuurszaken levert aan VUvereniging. De secretaris legt 
daarover verantwoording af aan het Bestuur. Medio oktober nam mevrouw drs. M.A.C. Vermeulen afscheid 
als secretaris VUvereniging, zij werd opgevolgd door mevrouw A. Bibo, MA. 
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4.2 Verslag Ledenraad VUvereniging 
 
De Ledenraad heeft in 2018 drie maal vergaderd. Op de agenda stonden het vaststellen van de jaarrekening 
2017 en de begroting 2019. Naast de goedkeuring van de benoemingen van de toezichthouders van de Raad 
van Toezicht VU en de Raad van Toezicht VUmc is in de vergaderingen onder meer gesproken over: 

• De bestuurlijke alliantie VUmc en AMC. Per 7 juni 2018 zijn de ziekenhuizen bestuurlijk gefuseerd en 
verder gegaan onder de gezamenlijke naam Amsterdam UMC. De Ledenraad is zowel in de 
Commissie Allianties als in de Ledenraad betrokken geweest en heeft de benodigde statutenwijziging 
van het VUmc om bestuurlijk te kunnen fuseren goedgekeurd. De statutenwijziging maakte de 
personele unie van beide instellingen op het niveau van de Raden van Toezicht en Raden van 
Bestuur van het VUmc en het AMC mogelijk. De besprekingen over de fusie leidden ook tot reflectie 
op de manier waarop de vereniging zich tot de samenwerkingsverbanden van de instellingen zal 
gaan verhouden en haar rol kan invullen. Hiertoe is een toetsingskader vastgesteld. 

• De ontwikkeling van VUvereniging. Om de positionering van de vereniging samen met de instellingen 
VU en VUmc vorm te geven is onder meer het Meerjarenplan 2018 – 2022 vastgesteld: een praktisch 
document met een realistische agenda. Daarnaast is er van gedachten gewisseld over de diverse 
ideeën die er vanuit de Ledenraad zijn voor de ledenwerving en de invulling van de taken van de 
Commissie Activiteiten. 

 
Begin 2018 bestond de Ledenraad uit 30 leden. De heer A.P. Heiner en de heer J. Walsma hebben gedurende 
het jaar afscheid genomen als leden van de Ledenraad. Andere wijzigingen hebben zich gedurende het jaar 
2018 niet voorgedaan. 
 
De Ledenraad bestond per 31 december 2018 uit de volgende leden: 
 

Voornaam Achternaam Provincie (Privé) 

Britt Bakker Noord-Holland 

Frank Boddendijk Noord-Holland 

Herman Boer, de Zuid-Holland 

Peter Boom, van den Gelderland 

Mathilde Boon – Niks Drenthe 

Marcel Bos Noord-Holland 

Jan Bosch, van den Gelderland 

Herman Gerbscheid Noord-Holland 

Jan Gooijer Utrecht 

Andries Greiner Flevoland 

Jan-Willem Groot Noord-Holland 

Riet Hoeve, ten – Lafeber Friesland 

Thera Jong, de Flevoland 

Jan Maas, van der Utrecht 
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Ilyes Machkor Zuid-Holland 

Werner Pieterse Noord-Holland 

Kees Ramshorst, van Overijssel 

Gezien Ridderbos Noord-Holland 

Pier Rienks Noord-Holland 

Angeline Sandmann Noord-Holland 

Jan Siersma Noord-Holland 

Nanne Sluijs Gelderland 

Philip Tuinenburg Noord-Holland 

Alice Unen, van Friesland 

Joris Verhaar Noord-Holland 

Ad Verkleij Noord-Holland 

Joram Verstoep Noord-Holland 

Egbert Vries, de Noord-Holland 

 
De Ledenraad heeft in 2018 gewerkt met de volgende commissies: 
 
Benoemingsadviescommissie 
De Benoemingsadviescommissie (BAC) van de Ledenraad heeft in 2018 drie keer overlegd. Het eerste en het 
tweede overleg vonden plaats in het kader van de bestuurlijke alliantie VUmc en AMC en betrof het 
voornemen van de benoemingen van vier nieuwe leden van de Raad van Toezicht van stichting VUmc. De 
BAC heeft kennis gemaakt met de beoogde leden van de Raad van Toezicht stichting VUmc en advies 
uitgebracht aan de Raad van Toezicht stichting VUmc. In het kader van de bestuurlijke alliantie VUmc en 
AMC zijn drie huidige leden van de Raad van Toezicht AMC, te weten mevrouw P. Meurs, de heer S. 
Lamberts en de heer P. Overmars, en één niet aan het VUmc of het AMC verbonden voorzitter van de Raad 
van Toezicht stichting VUmc, te weten de heer W.J. Kuijken, benoemd. De Ledenraad heeft deze 
benoemingen goedgekeurd. 
 
Het derde overleg van de BAC had betrekking op het voornemen van de benoeming van de heer R. Teerlink 
als toezichthouder van de stichting VU per 1 juli 2018. De BAC heeft na een uitgebreid kennismakingsgesprek 
advies gegeven aan de Raad van Toezicht stichting VU en de Ledenraad heeft de benoeming van de heer 
Teerlink goedgekeurd. 
 
Samenstelling commissie per 31-12-2018: 
- Andries Greiner (voorzitter) 
- Marcel Bos 
- Nanne Sluijs 
- Alice van Unen, adviseur 
 
De samenstelling van de Vertrouwenscommissie is gelijk aan die van de Benoemingsadviescommissie, 
uitgebreid met een lid namens het bestuur (BAC+). De vertrouwenscommissie adviseert over benoemingen 
van leden van het Bestuur en van de commissies van de Ledenraad. 
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Financiële Commissie 
De Financiële Commissie vergadert regulier twee maal per jaar (ter advisering aan de Ledenraad over de 
jaarrekening en over de begroting) en komt verder zo vaak bijeen als nodig is. 
 
De Financiële Commissie heeft in 2018 tweemaal vergaderd. In de vergaderingen in het voorjaar 2018 is de 
jaarrekening 2017 behandeld en in het najaar is de begroting 2019 besproken. Daarnaast heeft de commissie 
inzicht ontvangen in het rendement van de aandelenportefeuille. 
 
Samenstelling commissie per 31-12-2018: 
- Jan Gooijer (voorzitter) 
- Herman Gerbscheid 
- Philip Tuinenburg 
 
Commissie Allianties 
De Commissie Allianties heeft in 2018 eenmaal vergaderd en heeft regelmatig per email beraad over de 
besluitvorming met betrekking tot de bestuurlijke alliantie van VUmc en AMC. Tijdens de vergadering heeft 
de commissie het advies aan de Ledenraad voorbereid met betrekking tot de statutenwijziging van het VUmc 
in het kader van de bestuurlijke alliantie.  
 
De commissie heeft een adviserende rol aan de Ledenraad met betrekking tot splitsingen, fusies en 
samenwerkingsverbanden van VU en VUmc, met name inzake het effect op de identiteit en waarden van de 
VU en het VUmc. De commissie heeft in 2018 een toetsingskader ontwikkeld om als basis te gebruiken bij 
besprekingen over identiteit bij het aangaan en continueren van allianties door de VU en het VUmc. De 
Commissie Allianties komt zo vaak bijeen als nodig is.  
 
Samenstelling commissie per 31-12-2018: 
- Peter van den Boom (voorzitter) 
- Herman de Boer 
- Jan-Willem Groot 
- Egbert de Vries 
 
Commissie Meerjarenplan 
De Commissie Meerjarenplan is in 2018 informeel en formeel bijeengekomen om de definitieve versie van 
het Meerjarenplan 2018 – 2022 voor te bereiden. De eerder in 2017 gevolgde workshopsessies met de 
gehele Ledenraad dienden daarvoor als inspiratie. Het Meerjarenplan is een praktisch en inspirerend plan 
geworden waarin wordt ingezet op het leggen van verbindingen; niet alleen vanuit de instellingen, maar ook 
vanuit samenleving naar de instellingen toe. In het plan wordt recht gedaan aan de ambitie van de 
Ledenraad om niet alleen gehoord te worden, maar ook van zich te laten horen. Het Meerjarenplan werd in 
2018 door de Ledenraad vastgesteld. De Commissie Meerjarenplan was in 2018 tevens vertegenwoordigd in 
de Programmaraad en komt zo vaak bijeen als nodig is. 
 
Samenstelling commissie per 31-12-2018: 
- Jan van den Bosch (voorzitter) 
- Thera de Jong 
- Ilyes Machkor, adviseur 
 
Commissie Activiteiten  
De Commissie Activiteiten heeft in 2018 vergaderd in commissieverband en gezamenlijk met de Commissie 
Meerjarenplan. Samen hebben zij onder meer een discussienotitie opgesteld over de Vrije Schrijver en is 
overwogen een groot evenement te organiseren. Daarnaast heeft de commissie aan de Ledenraad diverse 
voorstellen gedaan om te bepalen wat de meerwaarde kan zijn van de commissie. De commissie wil zich 
richten op het uitwerken en delen van diverse thema’s die kunnen dienen ter inspiratie voor activiteiten in 
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de regio. In 2019 wordt bekeken of de koppeling van de commissie aan de Programmaraad de 
programmering in de regio’s kan versterken. 
 
Samenstelling commissie per 31-12-2018: 
- Britt Bakker (voorzitter) 
- Frank Boddendijk 
- Riet ten Hoeve 
- Kees van Ramshorst 
- Gezien Ridderbos 
- Angeline Sandmann 
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5: Financiële paragraaf 
 
VUvereniging beschikte eind 2018 over de volgende middelen (in k€): 
 

Vrij besteedbaar vermogen   21.693 
      
Bestemmingsreserves     
* Herwaardering effecten 460   
* IOVIS 90   
* Overig 89   

Subtotaal   639 

Fondsen     
* Dittmerfonds 99   
* HBK Fonds 571   
* Overige fondsen 402   
* VCAS Fonds 134   
Subtotaal   1.206 
      
Totaal   23.538 

 
Het Vrij Besteedbaar Vermogen is als het ware de erfenis uit het verleden. VUvereniging streeft ernaar deze 
erfenis intact te houden. Dat wil zeggen dat slechts het jaarlijkse rendement wordt besteed. 
 
De bestemmingsreserves zijn door VUvereniging zelf gevormd. De belangrijkste daarvan is de Reserve 
Herwaardering Effecten, die dient om koersverschillen op te vangen. 
De Reserve IOVIS is op grond van een besluit van de Ledenraad gevormd en wordt ingezet voor het 
opstarten van IOVIS – Centre for Peace and Conflict (zie hoofdstuk 1, VUvereniging in 2018). 
 
De Fondsen bevatten middelen die uit erfenissen afkomstig zijn en waaraan de erflaters beperkingen hebben 
gesteld voor wat betreft de besteding. Binnen die beperkingen worden de middelen door VUvereniging 
besteed. 
Uitzondering hierop is het VCAS Fonds: bestedingen daaruit kunnen slechts met instemming van het Bestuur 
van de Van Coeverden Adriani Stichting geschieden. 
 
Het bovengenoemde totaalbedrag is voor het overgrote deel belegd (in k€): 
 

Via van Lanschot belegd in effecten 17.050 
Belegd in vastgoed (deelnemingen) * 6.385 
Vorderingen e.d. minus schulden e.d. 103 
Totaal 23.538 

 
In het saldo van vorderingen en schulden is € 26.000 begrepen wegens nog over te dragen middelen van het 
VU-Fonds. In 2017 was dat nog € 41.000. 
 
* Voor de besteding van de opbrengsten geldt een beperking. 
 



30 
 

De netto-inkomstenstroom in het verslagjaar kan als volgt worden weergegeven (in k€): 
Opbrengst beleggingen   697 
Organisatiekosten -219   
Bijdrage VU 115, VUmc 115 230   
Netto organisatiekosten   11 
Contributies e.d.   61 
Erfenissen en legaten   6 
Onttrekkingen aan fondsen en overig   351 
Beschikbaar voor projecten e.d.   1.126 
      
Uitgaven projecten e.d.   -987 
Resultaat   139 

 
VUvereniging hanteert als uitgangspunt een trendmatig rendement van 3% over haar belegging in effecten. 
Feitelijk werd in 2018 -2,9% gehaald vanwege een slecht beursjaar. Het verschil is aan de Reserve 
Herwaardering Effecten onttrokken. Vorig jaar werd daaraan nog 2,2% toegevoegd. In de 
beleggingsopbrengsten is een opbrengst deelnemingen ad € 160.000 begrepen. 
 
Van de beleggingsopbrengsten worden allereerst de organisatiekosten afgetrokken. Het restant is ter vrije 
beschikking. De organisatiekosten bestaan voor het grootste deel uit personeelskosten. De personeelsleden 
zijn in dienst van de VU, de kosten worden aan VUvereniging doorbelast. VU en VUmc dragen beide € 
115.000 aan de organisatiekosten bij. Dit kan men zien als een forfaitaire bijdrage in de kosten die 
VUvereniging maakt voor haar governance-rol. De VU draagt daarnaast nog maximaal € 213.000 bij (in 2018 
feitelijk € 198.000), dit bedrag is gelijk aan de bijdrage vanuit VUvereniging aan VUFP-beurzen. 
 
Het resultaat ad € 139.000 kan, vergeleken met de begroting, als volgt worden verklaard (in k€): 

Meer beleggingsopbrengsten dan begroot 51 
Lagere netto-organisatiekosten 116 
Minder contributies -8 
Erfenissen e.d. (wordt niet begroot) 6 
Minder onttrekkingen aan fondsen e.d. -313 
Overige baten niet begroot 0 
Minder beurzen 6 
Minder overige uitgaven projecten e.d. 281 
Totaal 139 

 
In het verslagjaar werden de effecten van een proces van vereenvoudiging van de organisatie en beperking 
van kosten verder zichtbaar in de vorm van aanzienlijk lagere netto- organisatiekosten dan begroot. 
 
Het resultaat is voor € 139.000 toegevoegd aan de Algemene Reserve.  
 
In hoofdstuk 6 is de volledige Jaarrekening opgenomen. De verschillende posten worden daar met het vorige 
boekjaar of de begroting vergeleken en waar nodig uitgebreider toegelicht. 

  



31 
 

 
Deel 2  
Jaarrekening 
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6. Jaarrekening  
 
6.1 Balans (in k€) 
 

nr.   2018 2017 
       
  ACTIVA    

       

A Effecten 17.050 17.825 
B Deelnemingen 6.385 6.262 
C Vlottende activa 493 1.050 
        

  Totaal activa 23.928 25.137 
       

  PASSIVA    

       

  Vrij besteedbaar vermogen     

D Stichtingskapitaal Vereniging 45 45 
E Algemene reserve  14.664 14.525 
F Inbreng VU Fonds 479 479 
G Dittmerlegaat 6.385 6.262 
H Algemeen Steunfonds (ASF)  120 170 
  Totaal vrij besteedbaar Vermogen 21.693 21.481 
        

  Bestemmingsreserves     

I Reserve ledenwerving 41 41 
L Reserve herwaardering effecten 460 1.665 
M Reserve Kuyper Katheder 48 48 
N IOVIS - Centre for Peace and Conflict 90 166 
  Totaal bestemmingsreserves 639 1.920 
        

  Fondsen     

O Fonds Wille 302 293 
P Fonds Mijntje Pruissen 93 112 
Q Fonds Bultsma 7 7 
T Dittmerfonds 99 54 
V Van Coeverden Adriani Stichting (VCAS) Fonds  134 196 
W Haak Bastiaanse-Kuneman (HBK) Fonds 571 569 
  Totaal fondsen 1.206 1.231 
        

  Totaal Eigen Vermogen 23.538 24.632 
        

Y Kortlopende schulden 390 505 
        

  Totaal passiva 23.928 25.137 
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6.2 Staat van Baten en Lasten (in k€) 
 

nr.   
Real. 
2018 

Begr. 
2018 

Real. 
2017 

  BATEN       
1 Beleggingsopbrengsten (gerealiseerd /ongerealiseerd) 697 646 649 
2 Contributies e.d. 61 69 63 
3 Opbrengst erfenissen en legaten e.d. 6 0 57 
4 Bijdrage Van Coeverden Adriani Stichting (VCAS) 200 200 200 
5 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en fondsen 151 464 169 
6 Overige baten 0 0 6 
  Totaal Baten 1.115 1.379 1.144 
          

  LASTEN       

  Organisatiekosten bestuurlijke ondersteuning       
10 Personele lasten bestuurlijke ondersteuning 137 149 136 
11 Kosten inzake verkiezingen Ledenraad 0 0 26 
12 Vergaderkosten Ledenraad en regio’s 14 16 3 
13 Beheer beleggingen  63 66 63 
14 Overige kosten bestuurlijke ondersteuning 5 67 51 
15 Bijdrage instellingen in organisatiekosten -230 -230 -230 
16 Subtotaal organisatiekosten bestuurlijke ondersteuning -11 68 49 
          
20 Kosten ledencontact en regionale programmering (zie bijlage 3) 0 37 0 
          

  Projecten, beurzen en subsidies       

  Structureel (geen einddatum vastgesteld)       
30 Barettenvergoeding bijzondere leerstoelen t.l.v. VUvereniging   9 15 14 

31 Barettenvergoeding bijzondere leerstoelen t.l.v. Dittmerfonds 11 27 20 
32 NEWConnective 34 34 11 
33 Ziekenhuispastoraat 77 77 77 
34 Seniorengezelschap 2 2 2 
35 Fonds Community Building incl. Hooglerarenconcert* 16 16 16 
36 Publicatiefonds* 15 15 30 
  Totaal Structureel 164 186 170 
          
  Beurzenprogramma (zie bijlage 2)       
40 Beurzenprogramma t.l.v. Dittmerfonds  104 103 169 

41 Beurzenprogramma t.l.v. VCAS* 58 59 54 
42 Beurzenprogramma t.l.v. VUvereniging 132 138 62 
42a Idem t.l.v. Van Oordt tot Bunschoten Fonds 0 0 23 
  Totaal beurzenprogramma  294 300 308 
          
  Meerjarig       
50 Leerstoel Onderwijsrecht (SBLO) 15 15 15 

51 Refo500 (t/m 2017) 0 0 3 
52 Onderwijs in diverse leeromgeving (2016-2020) 25 25 25 
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nr.   
Real. 
2018 

Begr. 
2018 

Real. 
2017 

53 Biografie Jan Lever (2016-2019) 22 22 23 
54 Academische vrijheid (2017-2019) 32 32 32 

55 Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism 
(ACHHP - uit HBK Fonds; 2017-2020) 15 15 15 

56 Dirk Monshouwerstichting (2017-2018) 7 7 7 
57 Valorisatiemedewerker Faculteit Religie en Theologie (2017-2018) 28 28 38 
58 Besteding Fonds Wille 0 285 0 
59 Bridging Gaps (2017-2021)* 27 27 26 

60 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 
(HDC) (2013--2021)* 30 30 30 

61 Synode van Dordrecht (2015-2017)* 0 0 15 
62 European Academy on Religion and Society (EARS) (2016-2019)* 30 30 30 
63 Postdoc programma (2016-2018)* -9 6 15 
64 Migration Law Clinic (2017-2019)* 18 18 17 
65 Besteding fonds Mijntje Pruissen 2017/2018 en 2018/2019 19 57 0 
  Totaal meerjarig 259 597 291 
          
  Eenmalig (2017 en 2018)       
80 Eenmalig 2017* -9 -13 68 
81 Vrije Schrijver  25 25 35 
82 Biografie Hovy* 35 35   
83 Consortium Oxford Amsterdam* 6 6   
84 Diversiteit is de norm 10 10   
85 Europees Ethiek congres 10 10   
86 International Law Clinic: Groei-impuls (2018 - 2021) 20 20   
87 Met andere ogen*  10 10   
88 Droom van Martin Luther King 20 20   
89 Green office VU - Ontwikkeling MOOC 5 5   
90 Transgendergeschiedenis* 37 37   
91 VU-Kamerkoor - Utopia 2068* 6 6   
92 Zinvolle doelen revalidatie 20 20   
93 IOVIS 75 0   
  Totaal Eenmalig  270 191 103 
          
99 Totaal projecten, beurzen en subsidies 987 1274 872 
     
          
100 Totaal lasten 976 1379 921 

          
103 RESULTAAT (toegevoegd aan de Algemene Reserve) 139 0 223 

     
 
*Deze subsidies zijn verstrekt door de Van Coeverden Adriani Stichting (VCAS) 
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6.3 Grondslagen Jaarrekening  
 
De jaarrekening 2018 van VUvereniging is opgesteld conform eigen grondslagen van VUvereniging. Deze zijn 
waar dit bestuurlijk gewenst is in overeenstemming met titel 9 BW 2 en conform de richtlijnen genoemd in 
RJ 640. Op grond van artikel 2:360 lid 3 BW is VUvereniging daartoe overigens niet verplicht. Verder is deze 
jaarrekening overeenkomstig opgesteld en op basis van de continuïteitsveronderstelling.  
 
 
Grondslagen Balans 
 
Financiële vaste activa 
Alle financiële vaste activa worden tegen actuele waarde gewaardeerd.  
 
De effectenportefeuille wordt verantwoord tegen actuele waarde.  
 
Liquide middelen 
De waardering van de liquide middelen is op grond van het saldo op 31 december 2018 in euro’s. Deze 
middelen staan ter beschikking van VUvereniging.  
 
Overige financiële vlottende activa 
Bij de eerste verwerking van financiële activa worden deze opgenomen tegen reële waarde vermeerderd 
met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. 
 
Vorderingen en schulden 
Vorderingen en schulden worden gewaardeerd op basis van hun nominale waarde. De vorderingen worden 
verminderd met een noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.  
 
Toelichting eigen vermogen  
Het eigen vermogen is opgebouwd uit het Stichtingskapitaal, Overige reserves, Bestemmingsreserves en 
Fondsen. Het wordt gewaardeerd op basis van nominale waarde per 31 december 2018 na 
resultaatbestemming.  
 
Voorzieningen  
Voor verplichtingen en risico’s uit het verleden waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar die 
wel redelijkerwijs zijn in te schatten, worden voorzieningen getroffen. Hoe groot de voorziening moet zijn, 
wordt bepaald door te schatten welke bedragen noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en 
verliezen op de balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd op basis van hun nominale 
waarde. 
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Grondslagen Winst- en verliesrekening 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt vastgesteld aan de hand van het baten- en lastenstelsel. De baten en lasten worden 
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Baten en Lasten 
In de berekening van de baten en lasten wordt rekening gehouden met de bovenstaande grondslagen. 
Alleen die baten en lasten worden opgenomen die voor dit verslagjaar van toepassing zijn. Alleen de 
(voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die bekend waren voor het einde van het verslagjaar 
worden opgenomen. Daarnaast wordt aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen voldaan.  
Beleggingsopbrengsten 
De gerealiseerde en ongerealiseerde opbrengsteffecten worden onder één noemer verantwoord. Deze 
opbrengst is drie procent van het per 1 januari van het verantwoordingsjaar bij Van Lanschot belegde 
vermogen. Dit vermogen wordt gedefinieerd als de verantwoorde effectenportefeuille en het saldo liquide 
middelen dat bij Van Lanschot wordt aangehouden. Het verschil tussen de verantwoorde 
beleggingsopbrengst en de opbrengst cf. de Van Lanschot opgave wordt via een directe vermogensmutatie 
toegevoegd dan wel onttrokken aan de reserve herwaardering effecten. 
 
Subsidies en beurzen 
Subsidies en beurzen worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn toegekend. Als ze op het einde van het 
verantwoordingsjaar nog niet tot uitbetaling zijn gekomen, worden ze op de Balans als schuld verantwoord. 
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6.4 Toelichting op de balans  
 
6.4.1 Activa  
 
A. Financiële vaste activa – effecten  
 
De beleggingsportefeuille van VUvereniging wordt beheerd door Van Lanschot, binnen door het Bestuur van 
VUvereniging opgestelde richtlijnen.  
 
De langetermijn verdeling van de portefeuille wordt periodiek geëvalueerd. In 2018 (zoals ook in 2017) is 
besloten om de langetermijn verdeling te handhaven op 63,5% Vastrentende Waarden en 36,5% Aandelen. 
De portefeuille is belegd in een combinatie van individuele obligaties, passieve strategieën en actieve 
beleggingsfondsen, waarvan een zeer groot deel wordt gescreend op basis van internationale richtlijnen 
t.a.v. maatschappelijk verantwoord beleggen.  
 
Het actieve beleid van de beheerder heeft zich, binnen de ruimte die de afgesproken richtlijnen hiervoor 
bieden, gedurende het gehele jaar 2018 vertaald in een onderwogen positie in Vastrentende Waarden en 
een overwogen positie in Aandelen. De beleggingsportefeuille van VUvereniging heeft in 2018 een 
rendement behaald van -2,9%, met name door een slecht vierde kwartaal. Aandelen hebben de grootste 
negatieve bijdrage geleverd aan het rendement (-7,0%). Ook Vastrentende Waarden hebben echter een 
negatief rendement laten zien (-2,0%). 
 
Per 31 december 2018 bedraagt de waarde van de beleggingsportefeuille van VUvereniging in totaal k€ 
17.111 (incl. k€ 61 liquide middelen bij Van Lanschot). 
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De specificatie is als volgt: 
 

(in k€) 1-1-2018 Verkopen  Aflossingen Aankopen Herwaar-
deringen 

31-12-2018 

Aandelenfondsen       
Europa 2.084 -187 0 220 -310 1.807 
Noord-Amerika 1.355 -164 0 111 -24 1.279 
Pacific 0 0 0 0 0 0 
Opkomende Markten 738 -177 0 134 -51 644 
Ontwikkelde Markten 2.741 -156 0 0 -94 2.491  

6.917 -684 0 465 -478 6.220        

Obligaties     
 

 
Staatsobligaties 3.338 -3.437 -125 3.295 -19 3.052 
Vastrentende waarde 
kortlopend 784 -391 0 0 -2 392 
Vastrentend High Yield 551 -551 0 905 -36 868 
Bedrijfsobligaties 4.383 0 0 136 -169 4.350 
Vastrentend Hoge 
Kwaliteit Internationaal 1.419 -1.485 0 2.240 -8 2.167 
Vastrentende Waarde 
Inflation Linked Bonds 432 -432 0 0 0 0  

10.908 -6.295 -125 6.576 -234 10.830  
      

Σ 2018 17.825 -6.979 -125 7.041 -712 17.050  
      

Σ 2017 17.299 -12.378 0 12.371 534 17.825 

 
Het detailoverzicht van de door VUvereniging gehouden aandelenfondsen en de obligaties per 31 december 
2018 is opgenomen in bijlage 1. 
 
 
 
B. Financiële vaste activa – deelnemingen  
 
Dit betreft deelnemingen in twee beleggingsmaatschappijen in onroerende goederen verkregen uit de 
nalatenschap van wijlen de heer J.S. Dittmer, met een totale waarde van k€ 6.385. De vereniging heeft van 
de B.V. Beleggingsmaatschappij ‘Overtoom’ 27,5% en van de B.V. Beleggingsmaatschappij ‘Lijn Acht’ 57,78% 
van de aandelen in haar bezit. Beide beleggingsmaatschappijen zijn gevestigd in Amsterdam. 
 
De specificatie is als volgt (in k€) 
 

  2018 2017 

27,50% B.V. Beleggingsmaatschappij ‘Overtoom’ 3.684 3.612 

57,78% B.V. Beleggingsmaatschappij ‘Lijn Acht’  2.701 2.649 

  6.385 6.261 
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De waardering van Beleggingsmaatschappij ‘Overtoom’ en ‘Lijn 8’ heeft plaatsgevonden op actuele waarde. 
Hiervoor is per eind maart 2015 een taxatie uitgevoerd op de panden van ‘Overtoom’ en ‘Lijn 8’. 
Daarbovenop heeft voor 2015 tot en met 2018 indexatie op basis van CPI plaatsgevonden.  
 
 
C. Vlottende activa 
 
De vlottende activa van k€ 493 bestaan uit: k€ 3 debiteuren, k€ 179 overlopende activa en k€ 311 liquide 
middelen. Deze posten worden hierna toegelicht. 
 
Vlottende activa – debiteuren (in k€) 
 
 2018 2017 
Debiteuren 3 0 
Voorziening debiteuren 0 0 
Totaal debiteuren 3 0 

 
In 2018 is het bedrag aan debiteuren licht toegenomen ten opzichte van 2017. De vermelde bedragen aan 
debiteuren staan niet langer dan één jaar open.  
 
 
Vlottende activa – overlopende activa e.d. (in k€) 
 

 2018 2017 
Dividend Overtoom en Lijn 8 82 92 
Dividendbelasting Overtoom en Lijn 8 36 78 
Rekening courant VU 33 0 
Voorgeschoten subsidie VCAS VU doctores tbv R & T 2 2 
Te vorderen over te dragen vermogen VU-Fonds 26 41 
Te vorderen VUmc subsidie symposia  0 9 
Nog te ontvangen bedragen 179 222 

 
 
Met betrekking tot de overige vorderingen geldt dat de dividendbelasting met betrekking tot de  
deelnemingen Overtoom en Lijn 8 betrekking heeft op het jaar 2018. Het dividend van Overtoom en Lijn 8 
heeft betrekking op het interimdividend over 2018 dat per eind februari 2019 is uitgekeerd.  
Het over te dragen vermogen van SBL, voormalig VU-Fonds, is afgenomen doordat VUvereniging haar 
betalingen aan SBL heeft laten verrekenen met deze vordering. Ingeschat wordt dat dit bedrag nog 
ontvangen gaat worden.  
 
 
Vlottende activa – Liquide middelen (in k€) 
   

2018 2017 
ING bank (Vereniging) 10 16 
ING bank (V.V.H.) 0 8 
Deutsche bank Betaalrekening 240 784 
Van Lanschot Beleggingsrekening 61 17 
  

311 825 
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Het saldo liquide middelen is gedaald met k€ 514. Deze daling wordt veroorzaakt doordat de liquide 
middelen in 2018 actiever zijn gemonitord in relatie tot de schuld op de rekening courant van de VU, 
waardoor zowel de rekening courant met de VU is veranderd van een schuld naar een vordering als dat de 
liquide middelen zijn afgenomen. De rekening van de ING bank met omschrijving (V.V.H.) is de bankrekening 
van de opgeheven Vrouwen VU Hulp. Deze bankrekening is in 2018 opgeheven. Met de liquide middelen van 
Van Lanschot worden geen betalingen gedaan. Deze maken deel uit van de beleggingsportefeuille.  
 
De hoogte van het saldo van de betaalrekening ad k€ 239 is te verklaren doordat één verwachte betaling ad 
k€ 237 (fonds Wille) niet is gedaan. Deze betaling wordt in een later jaar alsnog verricht. De overige subsidies 
verstrekt over boekjaar 2018 zijn wel in 2018 uitbetaald.  
 
 
6.4.2 Passiva  
 
D - W Eigen Vermogen 
Het Eigen Vermogen is weergegeven inclusief resultaatbestemming. Het is opgebouwd uit het Vrij 
besteedbaar vermogen, Bestemmingsreserves en Fondsen.  
Het vrij besteedbaar vermogen bestaat uit het Stichtingskapitaal, Algemene Reserves, Inbreng VU-Fonds, het 
Dittmerlegaat en het Algemeen Steunfonds.  
Bestemde reserves zijn door het Bestuur gevormd met het oog op verwachte toekomstige uitgaven. Fondsen 
mogen slechts worden besteed binnen de kaders die door de betreffende erflater of schenker zijn 
aangegeven.  
 
Enkele componenten van het Eigen Vermogen worden hieronder nader toegelicht.  
 
 
Toelichting Vrij besteedbaar vermogen 
 
E. Algemene reserve 
Het Resultaat ad k€ 139 is aan de Algemene Reserve toegevoegd. 
 
F. Inbreng VU-Fonds 
Met het bestuur van het voormalig VU-Fonds is bij de overdracht van middelen overeengekomen dat de 
inbreng VU-Fonds van k€ 506 als zodanig herkenbaar blijft als component van het Eigen Vermogen van 
VUvereniging. Omdat in 2017 bleek dat er minder geld van het voormalig VU-Fonds zou worden ontvangen, 
is dit bedrag bijgesteld naar k€ 479. De feitelijke inbreng van het laatste gedeelte van het vermogen van het 
VU-Fonds in VUvereniging zal in 2019 worden geëffectueerd.  
  
G. Dittmerlegaat 
Met ingang van 2016 wordt de waarde van het Dittmerlegaat gelijk gesteld aan de waarde van de met dat 
legaat verworven deelnemingen. Voor 2018 is de herwaardering van de deelnemingen Overtoom en Lijn 8 
van k€ 123 toegevoegd aan het Dittmerlegaat. 
Jaarlijks worden de dividenden van de deelnemingen in het Dittmerfonds (T) gestort, uitgaven worden 
daaruit gedaan.  
 
H. Algemeen Steunfonds 
Het Algemeen Steunfonds behoort tot de Overige reserves. Het Bestuur kan in geval van urgentie in de loop 
van het jaar buiten de begroting tot besteding besluiten. In de bestuursvergadering van 13 september 2017 
heeft het Bestuur bij de bespreking van de begroting 2018 besloten om k€ 50 vanuit het Algemeen 
Steunfonds in te zetten ter besteding aan projecten, beurzen en subsidies in 2018. Hiermee is dit fonds met 
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k€ 50 afgenomen ten opzichte van 2017 naar k€ 120. 
 
Toelichting Bestemmingsreserves 
 
I. Reserve ledenwerving 
De kosten van ledenwerving zijn in 2017 ten laste van VU – Bestuurszaken gebracht (zie bijlage 3). Daarnaast 
hoefde deze voorziening niet te worden aangesproken, maar is deze voorzichtigheidshalve wel gehandhaafd. 
Deze reserve is niet gemuteerd in 2018 en heeft een eindsaldo van k€ 41. 
 
L. Reserve herwaardering effecten 
Vanaf 1 januari 2014 wordt 3% van het in effecten belegde vermogen als trendmatige opbrengst beschouwd 
en in de jaarrekening als beleggingsopbrengst verantwoord. Het verschil met de werkelijke opbrengst wordt 
toegevoegd of onttrokken aan de Reserve herwaardering effecten. Doel hiervan is een gelijkmatige 
opbrengstenstroom te waarborgen.  
Voor de ingangsdatum van 1 januari 2014 is gekozen, omdat UBS/Van Lanschot toen is gestart met actief 
effectenbeleid. Daarnaast was dit ongeveer het einde van de economische crisis, waardoor de waarderingen 
op die datum als een minimum mogen worden beschouwd.  
 
Voor 2018 is de mutatie van deze voorziening berekend door het resultaat van -2,9% over het belegd 
vermogen inclusief liquide middelen per 31 december 2018 te vergelijken met het normresultaat van 3% dat 
is opgenomen in de begroting. Het verschil van in totaal k€ 1.205 is ten laste van de reserve herwaardering 
effecten gebracht.  
 
M. Fonds Kuyper Katheder 
Het Fonds Kuyper Katheder was een geschenk van VUvereniging aan de VU bij haar 100-jarige bestaan in 
1980. Het fonds wordt vandaag de dag aangewend voor de Kuyper Voordracht, een prestigieuze 
publiekslezing met grote namen als sprekers.  
In 2018 is deze bestemmingsreserve met k€ 48 gelijk gebleven ten opzichte van 2017.   
 
N. IOVIS 
Het Bestuur VUvereniging heeft in 2017 een bestemmingsreserve van k€ 169 gevormd voor het “Instituut 
voor Oorlog en Vrede” (IOVIS). Zie voor meer informatie hoofdstuk 1, ontwikkelingen VUvereniging. Uit deze 
reserve is in 2017 k€ 3 uitgegeven in de oriënterende fase en is in 2018 k€ 76 uitgegeven, omdat de 
oriënterende fase is afgerond en het eerste subsidiebedrag aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van 
de VU is uitbetaald. Dit betrof de aanloopkosten van de minor Peace and Conflict Studies. 
 
 
Toelichting Fondsen 
 
0. Fonds Wille 
De bestemming van de geldmiddelen is voor academische vorming van buitenlandse studenten met het doel 
dat zij na studie aan de VU hun kennis ten goede laten komen in hun land van herkomst. In overleg met de 
executeur testamentair is dit fonds thans geheel bestemd voor het Asaliproject (zie paragraaf 3.3).   
Aan het fonds wordt rente toegerekend ter grootte van 3% over het saldo op 31 december van het boekjaar. 
In 2018 is k€ 0 uitgekeerd aan het Asaliproject, omdat de in voorgaande jaren uitgekeerde bedragen door dit 
project nog niet waren besteed. Ook is er k€ 9 toegevoegd aan rentebaten. Daarmee komt het eindsaldo van 
dit fonds op k€ 302. 
 
P. Fonds Mijntje Pruissen 
Dit legaat dient ter ondersteuning van theologische studenten aan de Vrije Universiteit, die ten gevolge van 
tijdens de universitaire studie opgekomen omstandigheden (buiten hun schuld), niet meer in staat zijn de 
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aan die studie verbonden kosten verder te betalen. In de bestuursvergadering van 6 februari 2017 heeft het 
Bestuur besloten dat het International Office van de VU (IO) het gehele fonds mag benutten voor het 
verstrekken van beurzen aan financieel minder daadkrachtige studenten uit niet-EEG landen voor het volgen 
van een Engelstalige masteropleiding aan de faculteit Religie en Theologie. In 2018 heeft IO conform 
afspraak een subsidie uit dit fonds ontvangen van k€ 18,5. 
 
Q. Fonds J.L. Bultsma 
Uit dit fonds werd de jaarlijkse zogenaamde “Bultsmaprijs” uitgereikt aan een student die zich bijzonder 
heeft onderscheiden. In 2018 zijn geen mutaties geweest in dit fonds. Het eindsaldo is k€ 7. In de 
bestuursvergadering van 22 mei 2018 is wel besloten om een voorstel van het IO goed te keuren om uit dit 
fonds zes beurzen van € 1.250 te verstrekken. In de bestuursvergadering van 7 september 2018 is besloten 
dat dit fonds met € 500 uit het Algemeen Steunfonds wordt aangevuld om dit hele bedrag te kunnen 
verstrekken. Deze toekenning is in 2018 nog niet opgevraagd door IO. De verwachting is dat dit bedrag in 
2019 opgevraagd gaat worden.  
 
T. Dittmerfonds 
Dit fonds is bestemd voor bestedingen binnen de faculteiten BETA, ACTA, GNK en SBE. Het wordt gevoed 
door de beleggingsopbrengsten van de deelnemingen Overtoom en Lijn 8.  
Het verloop is als volgt (in k€): 
Stand 1-1-2018           54 
Bij: dividenden deelnemingen       160 
Af: Bijzondere leerstoelen Dittmerfonds (8)     - 11 
Af: Beurzen Dittmerfonds (48)      -104 
Stand per 31-12-2018           99 
 
V. VCAS Fonds 
Door de Van Coeverden Adriani Stichting wordt jaarlijks een bedrag aan VUvereniging geschonken (in 2018 
k€ 200), op voorwaarde dat de besteding de instemming heeft van het bestuur van VCAS. De 
subsidieverlening van VCAS is met ingang van 2016 geheel met die van VUvereniging geïntegreerd. In 2018 is 
k€ 262 besteed aan subsidies vanuit dit fonds. Deze bestedingen zijn nader toegelicht onder “projecten 
VCAS” onder de subsidies en bijdragen. Per saldo is derhalve k€ 62 aan het VCAS Fonds onttrokken. Het 
eindsaldo is k€ 134. In 2018 is aan het fonds geen rente meer toegerekend. Die wordt geacht de 
administratiekosten te dekken.  
 
W. HBK Fonds 
De Haak Bastiaanse Kunemanstichting is vanwege efficiency- en governance-overwegingen qua vermogen en 
activiteiten ingevoegd in VUvereniging. De overgedragen middelen zijn ondergebracht in het onderhavige 
bestemmingsfonds. Daaraan wordt voortaan het normatieve beleggingsrendement van VUvereniging 
toegerekend. 
 
De middelen zijn bestemd voor wetenschappelijke onderzoek door doctores of doctorandi van protestants-
christelijke signatuur in de faculteiten Geneeskunde, BETA voor de wetenschappelijke richtingen Wiskunde 
en Natuurkunde en Religie en Theologie. Het HBK fonds had per 2018 een beginsaldo van k€ 569. In het 
verslagjaar is k€ 17 aan resultaat effecten toegerekend op basis van 3% van de beginstand van het  HBK 
Fonds. Er is k€ 15 besteed, waarmee het eindsaldo op k€ 571 uitkomt.  
  



43 
 

Y. Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden betreffen in 2018 handelscrediteuren, nog te betalen bedragen, vooruitontvangen 
contributies en vakantiegeld personeel. (in k€): 
 

 2018 2017 
Crediteuren 2 17 
Schuld personeel (vakantie geld) 2 1 
Nog te betalen bedragen  385 480 
Vooruitontv contributies 2019 1 1 
RC verhouding met de VU 0 5 
Totaal kortlopende schulden 390 504 

 
 
De nog te betalen bedragen worden in onderstaande tabel gespecificeerd (in k€).  
 

 2018 2017 
Bewaarloon Van Lanschot vierde kwartaal 16 16 
VCAS subsidies 86 119 
Dittmerfonds subsidies 105 169 
Publicatiefonds tlv VCAS 0 15 
Nog te betalen subsidies 139 134 
Accountantskosten 2015 0 18 
Accountantskosten 2018 15 8 
Personele kosten  19 0 
Repro en drukwerk 0 1 
Kosten Ledenraad november 2018 5 0 
Totaal 385 480 

 
 
Een totaalbedrag van k€ 294 heeft betrekking op nog te factureren beurzen van International Office van de 
VU. Dit betreft volledig de in bijlage 2 genoemde posten.  
 
6.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
De VUvereniging heeft het bloot eigendom van 74 aandelen van de BV Beleggingsmaatschappij Overtoom, 
onder de last van vruchtgebruik van deze aandelen. Indien het vruchtgebruik bij overlijden van de 
vruchtgebruikers vervalt, dienen de opbrengsten van deze aandelen besteed te worden ten behoeve van het 
Dittmerfonds bij VUvereniging.  
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6.6 Toelichting op Staat van Baten en Lasten 
 
Hierna worden de belangrijkste posten van de Staat van Baten en Lasten toegelicht. De nummers van de 
verschillende posten verwijzen naar de Staat van Baten en Lasten op bladzijde 34. 
 
6.6.1 Baten 
 
1. Beleggingsopbrengsten 
De beleggingsopbrengsten bestaan uit de dividenden uit de deelnemingen ten behoeve van het 
Dittmerfonds  
(k€ 162) plus de normatieve onttrekking ad 3% aan de beleggingen in effecten bij Van Lanschot (k€ 535 
waarvan k€ 17 voor HBKS).  
 

(in k€) 2018 Begroting 2018 2017 

Opbrengsten Overtoom en Lijn 8 162 131 131 

Beleggingsopbrengsten effecten 518 498 518 

Idem, HBKS 17 17 0 

Totaal 697 646 649 

 
De opbrengsten Overtoom en Lijn 8 van k€ 162 hebben betrekking op ontvangen dividenden van deze 
deelnemingen. Deze opbrengsten zijn hoger dan de begroting, doordat de BV’s hun dividendbeleid hebben 
aangepast. 
 
 
Het beleggingsresultaat effecten is als volgt opgebouwd (in k€): 
 

Beginstand incl. liq. en HBKS 17.843 

Beginstand liquide middelen Van Lanschot  17 

Beginstand incl. HBKS 17.825 

    
Bruto rendement incl liq. en HBKS vlgs. 
Van Lanschot -669 

Idem, % (enkelvoudig) 0 

AF: norm 3% over 17.842.527 -535 

Naar herwaarderingsreserve (L) -1.205 

    

Aandeel HBKS (3% van k€ 569) 17 

Aandeel Wille (3% over k€ 293) 9 

Aandeel VUver. 509 

Totaal 535 

 
 
2. Contributies 
Het totaalbedrag aan contributies van leden van VUvereniging is k€ 61. In 2017 waren deze opbrengsten nog 
k€ 63. De achteruitgang van deze opbrengsten kan worden verklaard door een achteruitgang in het aantal 
leden.  
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3. Opbrengsten erfenissen, legaten en dergelijke 
 

De specificatie is als volgt (in k€): 2018 Begroting 2018 2017 
Opbrengst legaten 0 0 50 
Donaties 6 0 7 

Overige baten samen 6 0 57 
 
In 2018 heeft VUvereniging geen legaten ontvangen. De donaties aan VUvereniging zijn in 2018 nagenoeg 
gelijk gebleven aan 2017. 
 
4. Opbrengst Van Coeverden Adriani Stichting 
De Van Coeverden Adriani Stichting subsidieert VUvereniging jaarlijks, in 2018 met een bedrag van k€ 200. 
Het bestuur van deze stichting geeft jaarlijks aan waaraan deze gelden besteed dienen te worden.  
 
 
5. Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en fondsen   
De specificatie is als volgt (in k€): Real. 2018 Begroting 2018 Real. 2017 
Mutatie Algemeen Steunfonds 50 50 13 
Mutatie Kosten verkiezingen Ledenraad 0 0 26 
Vrijval restant verkiezingen Ledenraad 0 0 14 
Mutatie IOVIS 76 0 2 
Mutatie VCAS  62 74 43 
Mutatie DIttmer  -45 0 58 
Mutatie Wille  -9 285 -8 
Fonds Mijntje Pruissen 19 57 0 
Mutatie HBK fonds -2 -2 -2 
Vrijval Stg Van Oordt tot Bunschoten 0 0 23 
Totaal onttrekkingen aan fondsen  151 464 169 

 
 
6. Overige baten 
In 2018 zijn er geen overige baten. In 2017 was er een nagekomen rentebate.  
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6.6.2 Lasten 
 
De Lasten worden als volgt toegelicht: 
 
10. Personele lasten bestuurlijke ondersteuning 
De specificatie is als volgt (in k€): 
 

 2018 Begroting 2018 2017 
Kosten (bestuurlijke) ondersteuning 118 130 117 
Bestuursleden VUvereniging 19 19 19 
Personele lasten  137 149 136 

 
Kosten (bestuurlijke) ondersteuning 
De beloning voor arbeid is 0, omdat er geen medewerkers in dienst zijn van VUvereniging. De VU verstrekt 
subsidie aan VUvereniging ter dekking van de personele lasten voor VUvereniging. Voor de transparantie 
binnen de jaarrekening van VUvereniging worden zowel de subsidie als de personele lasten in de 
jaarrekening van VUvereniging opgenomen.  
In 2018 is per 15 oktober het secretarisschap van VUvereniging overgedragen aan de voormalige 
bestuurssecretaris van VUvereniging. Vanuit Bestuurszaken VU is tot aan de werving van de nieuwe 
bestuurssecretaris in kind ondersteuning bestuurssecretariaat geleverd. Dit had geen zodanige omvang dat 
toerekening van deze kosten nodig was.  
 
De kosten (bestuurlijke) ondersteuning van k€ 118 zijn in 2018 k€ 1 toegenomen ten opzichte van 2017. In 
afwijking van de begroting is vanaf 15 oktober het aantal fte’s voor de secretaris en bestuurssecretaris ieder 
met 0,1 fte toegenomen. Dit heeft geen financiële invloed op de jaarrekening 2018 en op de begroting 2019.   
 
Onderstaand worden de toegerekende functionarissen en fte’s gepresenteerd: 
 

In fte's     

Functie 2018 v/a 15 okt 2018 t/m 14 okt Begroting 2018 2017 
Secretaris 0,6 0,5 0,5 0,5 
Bestuurssecretaris 0,4 0,3 0,3 0,3 
Secretaresse 0,3 0,3 0,3 0,3 
Jurist 0 0 0 0 
Controller 0,3 0,3 0,3 0,3 
Totaal fte's 1,6 1,4 1,4 1,4 

 
 
 
  



47 
 

Bestuursleden VUvereniging 
De bestuurders die ook voorzitter van het CvB VU respectievelijk RvB VUmc zijn, ontvangen evenals in 2017 
geen remuneratie. De remuneratie van de overige bestuurders wordt vastgesteld door de Ledenraad.  
Hieronder is de vergoeding per bestuurder opgenomen. 
 

(x k€)  2018 Begroting 2018 2017 
ir W.J. Schoonen 10 10 10 
Drs. D.B. Stadig 4,5 4,5 4,5 
Drs. B.W. Groot 4,5 4,5 4,5 
Drs. W.J. Bos 0 0 0 
Prof. dr. C. Polman 0   
Prof. dr. C.M. van Praag 0   
Prof. mr. dr. J.W. Winter  0 0 
Totaal 19 19 19 

 
 
11. Kosten inzake verkiezing Ledenraad  
Deze post had betrekking op 2017. In 2018 zijn hier geen kosten voor gemaakt.  
 
 
12. Vergaderkosten Ledenraad en regio’s  
Voor het ondersteunen van de  vergaderingen van de Ledenraad en de regio’s was een bedrag van k€ 16 
opgenomen in de begroting. Dit betreft de kosten van zaalhuur en catering voor deelname aan de Ledenraad 
en de regionale vergaderingen. Ter vergelijking; in 2017 hadden deze kosten alleen betrekking op de 
vergaderkosten voor de regio’s en waren de vergaderkosten van de Ledenraad onder no. 14 overige 
organisatiekosten opgenomen als kantoorkosten (k€ 11). 
 
De regio’s maken vooral kosten gerelateerd aan programmering, uit het daarvoor bestemde budget van k€ 
12. De bestedingen sec aan vergaderkosten regio’s zijn beperkt gebleven tot k€ 1,2. De reiskosten zijn 
verantwoord onder no. 14 overige organisatiekosten. 
 
 
13. Beheer beleggingen 
Dit betreft k€ 63 fee van Van Lanschot voor het beheer van de beleggingen in 2018. De begrote kosten 
waren k€ 66.   
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14. Overige organisatiekosten  
De specificatie is als volgt (in k€): 
 

 2018 Begroting 2018** 2017 
Kantoorkosten* 0  11 
Reis- en verblijfkosten 1  2 
Beoordelingen en adviezen  - vrijval debiteur -17  0 
Beoordelingen en adviezen 15  33 
Bankkosten overig 2  3 
Kosten IOVIS inzake voorbereiding opleiding 2  2 
Totaal div alg kst  2  0 
Totaal begrote overige kosten bestuurlijk  67 0 

Totaal 5 67 51 
 
*De kantoorkosten 2017 hebben betrekking op de kosten voor de Ledenraadsvergaderingen. Deze kosten zijn in 2018 
onder no. 12. Vergaderingen Ledenraad en regio’s verantwoord.  
 
**De begroting 2018 is voor de overige organisatiekosten op totaalniveau opgesteld. Daarom is voorzien in de post 
“begrote overige kosten bestuurlijk”.  
 
De werkelijke overige organisatiekosten in 2018 zijn k€ 5 ten opzichte van k€ 51 in 2017. Het verschil heeft 
voornamelijk te maken met de mutatie in de beoordelingen en adviezen. De beoordelingen en adviezen 
hebben geheel betrekking op accountantskosten controle jaarrekening van -k€ 2 in 2018 ten opzichte van k€ 
33 in 2017. De kosten in 2018 hebben voor k€ 15 betrekking op de controle van de jaarrekening over het 
boekjaar 2018 en voor –k€ 17 op een vrijval van de kosten van de niet gefactureerde accountantskosten 
over het boekjaar 2015. Het Bestuur van VUvereniging heeft besloten deze schuld vrij te laten vallen ten 
gunste van het resultaat, omdat facturering van deze kosten niet meer wordt verwacht.  
De kosten in 2017 hadden voor k€ 17 betrekking op de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 
en voor k€ 15 op de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2017. Dit verklaart de eenmalige 
toename van deze kosten ten opzichte van 2018 en 2016, die wordt veroorzaakt door een wijziging in 
toerekening van de accountantskosten, omdat vanaf 2017 de kosten conform de getekende offerte worden 
meegenomen in de jaarrekening. In voorgaande jaren werden alleen de feitelijk gefactureerde 
accountantskosten meegenomen. 
 
 
15. Bijdragen instellingen in organisatiekosten  
De bijdragen van de instellingen VU en VUmc waren in 2018 conform begroting 2018 als volgt opgebouwd 
(in k€): 
 

 2018 Begroting 2018 2017 
VU  115 115 115 
VUmc 115 115 115 

Totaal 230 230 230 
 
 
20 Kosten ledencontact/regionale programmering 
De personele en materiële kosten ledencontact/regionale programmering worden verantwoord bij de dienst 
Bestuurszaken VU. Deze kosten zijn in bijlage 3 opgenomen. In de begroting 2018 is uitgegaan van k€ 37 
voor kosten ledencontact/regionale programmering die niet vanuit de dienst Bestuurszaken VU betaald 
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zouden worden. Omdat de werkelijke kosten cf. bijlage 3 lager waren dan de maximale dekking vanuit de 
dienst Bestuurszaken VU, heeft VUvereniging deze extra bijdrage niet hoeven verstrekken. 
 
 
30 t/m 36, 40 t/m 42a en 50 t/m 93 Diverse subsidies 
De verschillende subsidies worden in hoofdstuk 3 inhoudelijk toegelicht.  
 
 
Projecten VCAS – in staat van baten en lasten gemarkeerd met * 
Voor de projecten gesubsidieerd door VCAS geldt onderstaande specificatie. 
 

  
Specificatie projecten VCAS (in k€) Real. 

2018 
Begr. 
2018 

Real. 
2017 

  Structureel (geen einddatum vastgesteld)       
35 Fonds Community Building incl. Hooglerarenconcert* 16 16 16 
36 Publicatiefonds* 15 15 30 
  Totaal Structureel 31 31 46 
          
  Beurzenprogramma (zie bijlage 2)       
41 Beurzenprogramma t.l.v. VCAS* 58 59 54 
  Totaal beurzenprogramma VCAS 58 59 54 
          
  Meerjarig       
59 Bridging Gaps (2017-2021)* 27 27 26 

60 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme (HDC) (2013--2021)* 

30 30 30 

61 Synode van Dordrecht (2015-2017)* 0 0 15 
62 European Academy on Religion and Society (EARS) (2016-2019)* 30 30 30 
63 Postdoc programma (2016-2018)* -9 6 15 
64 Migration Law Clinic (2017-2019)* 17 17 17 
  Totaal meerjarig 95 110 133 
          
  Eenmalig (2018 en 2017)       
80 Eenmalig 2017* -9 -13 19 
82 Biografie Hovy* 28 28 0 
83 Consortium Oxford Amsterdam* 6 6 0 
87 Met andere ogen*  10 10 0 
90 Transgendergeschiedenis* 37 37 0 
91 VU-Kamerkoor - Utopia 2068* 6 6 0 
  Totaal Eenmalig  78 74 19 
          
99 Totaal projecten, beurzen en subsidies 262 274 252 

 
 
  



50 
 

De volgende projecten zijn per ultimo 2018 toegezegd maar nog niet besteed. Deze projecten zijn 
opgenomen onder Y. Kortlopende schulden. 
 

Omschrijving project (in k€) 2018 2017 

Biografie Hovy 28 0 
Beurzen International office vanuit VCAS 58 0 
Publicatiefonds  0 15 
Postdoc programma 2016-2017 0 30 
Synode van Dordrecht 2017 0 15 
Breuken en bruggen (2016) 0 20 
Totaal nog te betalen 86 80 

 
 
Ad. 40, 41, 42 en 42a Beurzen  
De beurzen worden feitelijk toegekend en geadministreerd door de dienst Student- & ondersteunende 
zaken (SOZ) binnen de VU. In bijlage 2. is een specificatie opgenomen.  
Eventuele ontvangen bijdragen van de Van Oordt tot Bunschoten Stichting en eventuele aan familieleden 
van de stichter uitbetaalde beurzen worden met ingang van 2017 eveneens in die bijlage verantwoord. 
 
 
53. Overige 
Ten laste van de kleinere bestemmingsfondsen zijn in 2018 geen uitgaven gedaan. Deze uitgaven worden 
vanwege hun incidentele karakter niet begroot. 
 
 
6.7 Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben na 31 december 2018 geen voor deze jaarrekening van belang zijnde gebeurtenissen 
plaatsgevonden.  
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7. Overige gegevens  
 
7.1 Resultaatbestemming in overeenstemming met de statuten 
 
Overeenkomstig de statuten artikel 3 Grondslag en artikel 4 Doel. Middelen. vindt conform het overzicht 
hieronder bestemming van het resultaat van k€ 139 plaats.  
 

  Real. 2018 Real. 2017 
104 Verdeling resultaat     
  Naar algemene reserve (E.) 139 223 
  Naar HBK Fonds (W.) 0 0 

    139 223 
 
 
7.2 Controleverklaring 
 
De externe accountant heeft op 21 mei 2019 een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de 
jaarrekening van VUvereniging. Voor een verantwoorde oordeelsvorming over de financiële positie en de 
resultaten van VUvereniging opgesteld op basis van eigen grondslagen, dienen deze gepubliceerde 
jaarverslag en jaarrekening gelezen te worden in samenhang met de volledige jaarrekening. 
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BIJLAGE 1: Inhoud effectenportefeuille 
 
Per 31 december 2018 bestond de beleggingsportefeuille van VUvereniging uit de volgende 
aandelenfondsen en obligaties: 
 

Rubriek Individueel stuk 
Waarde Waarde 

31-12-2018 31-12-2017 
  k€ k€ 
Aandelenfondsen    

Europa AB European Equity Pool 719,5 0,0 
 Acadian Systematic Europe Pool 547,6 616,4 
 KCM European SmallCap Pool 539,5 637,0 
 Henderson Eur Fundamental Pool 0,0 830,3 
 

   
Wereldwijd    

Noord Amerika UBS ETF MSCI USA SRI 1.278,7 1.355,1 
    

Opkomende markten JP Morgan Em. Markets Eq. Pool 316,1 371,4 
 RAM Emerging Conservative Pool 328,0 366,6 
    

Ontwikkelde Markten UBS SRI Global Equity Pool 2.490,5 2.740,5 
    

Obligaties    

Staatsobligaties 0.050% KFW 2016-24 100,2 0,0 
 0.050% Landesbank B.-Wuerttemberg 2016-21 201,1 0,0 

 0,050% Commerzbank AG 2016-24 0,0 98,3 
 0,050% Zweden 2015-20 0,0 176,9 
 0.200% EFSF 2015-25 99,4 0,0 
 0.250% BNG 2015-25 74,7 0,0 
 0.250% Rabobank 2017-24 100,0 0,0 
 0,250% Oostenrijk 2014-19 0,0 101,5 
 0.375% Axa Bank Europe 2016-23 202,4 0,0 
 0,375% DNB Boligkreditt AS 2016-21 0,0 132,5 
 0,625% Credit Agricole Home Loan 2015-23 0,0 235,9 
 0.750% Nederland 2017-27 417,3 0,0 
 0,750% Oostenrijk 2016-26 0,0 184,5 
 0.875% Zweden 2013-18 0,0 126,2 
 1.000% ESM 2015-25 104,6 0,0 
 1.000% Duitsland 2015-25 0,0 160,2 
 1.375% EIB 2013-21 157,6 266,2 
 1,50% Hamburg Freie Hansestadt 2012-20 0,0 105,3 
 1.625% Finland 2012-22 0,0 272,2 
 1,750% Frankrijk 2013-24 0,0 177,3 
 1.750% Gemeinsame Bunderslaender 2012-22 0,0 185,1 
 2,125% Grand Duchy of Luxembourg 2013-23 0,0 279,2 
 2.250% Duitsland 2011-21 0,0 110,5 
 2.250% Luxemburg 2012-22 0,0 112,0 
 2,250% Nederland 2012-22 857,6 168,5 
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Rubriek Individueel stuk 
Waarde Waarde 

31-12-2018 31-12-2017 
  k€ k€ 
    
Staatsobligaties vervolg 2,500% Frankrijk 2009-20 0,0 108,7 
 2,750% DNB Boligkreditt AS 2012-22 166,2 170,1 
 3,500% Canada 2010-20 0,0 166,8 
 3.625% ABN Amro Bank 2010-20 215,3 0,0 
 4.375% Cie Financement Foncier 2007-19 198,4 0,0 
 4.875% Bank of Scotland 2004-19 157,4 0,0 
    

Vastrentende waarden 
kortlopend Blackrock Euro Liquidity Fund  391,8 784,4 

    

Vastrentende waarden 
bedrijfsobligaties Quoniam Global Corporate Bond Pool 3.544,2 3.555,8 

 SSgA Euro Sustain Corp Bond Index Fund 303,0 292,6 
 UBS ETF US Liquid Corp Sustainable 502,7 535,0 
    

Vastrentende waarden 
High Yield Aegon US High Yield Bond Fund 517,8 0,0 

 Nordea European HY Bond Fund 350,7 0,0 
 Robeco High Yield Bonds 0,0 551,0 
    

Vastrentende waarden 
Hoge Kwaliteit 
internationaal 

Vanguard US Govt Index Fund EUR H 2.167,3 1.419,3 

    

Vastrentende Waarden 
Inflation Linked Bonds Vanguard US TSY IP Index Fund 0,0 432,0 

    

Totaal   17.049,6 17.825,3 
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BIJLAGE 2: Verstrekte beurzen  
 
In hoofdstuk 3.1 is ingegaan op het beurzenprogramma van VUvereniging. Hieronder zijn de aantallen door 
International Office VU verstrekte beurzen naar wijze van financiering, categorie en faculteit gepresenteerd: 
 
Eerst wordt een totaaloverzicht gepresenteerd, gevolgd door een berekening van de door VCAS verstrekte 
subsidies. Daarna worden de subsidies uit het Dittmerfonds en de algemene subsidies berekend. 
 

Categorie Faculteit Studenten k€ Begroot 
A BETA 2 16,5   
  FGW 1 14,6   
  FSW 1 2,1   
  RCH 2 29,2   
  SBE 11 160,6   
A Totaal   17 223,0 213,0 
B BETA 1 1,3   
  FGW 2 2,5   
  RCH 1 1,3   
  VUmc 9 11,3   
B Totaal   13 16,3 30,0 
C BETA 4 2,5   
  FGW 3 1,9   
  FSW 7 4,4   
  RCH 7 4,4   
  SBE 14 8,8   
C Totaal   35 21,9 25,0 
D BETA 1 2,5   
  FGB 1 2,5   
  RCH 4 10,0   
  SBE 6 15,0   
  FRT 1 2,5   
D Totaal   13 32,5 32,0 
Totaal generaal   78 293,6 300,0 

 
 
 
Eerst is naar rato van de begroting 2018 beoordeeld welk deel van de subsidie door VCAS wordt verstrekt. 
Dit leidt tot het volgende overzicht: 
 

(Bedragen in k€) 
Omschrijving 

Totaal 
subsidie  

VUvereniging en 
Dittmerfonds  VCAS   

Totaal begroot 300 241 59 
Werkelijk 294 236 58 
Verschil 6 5 1 
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Vervolgens is nagegaan welke beurzen ten laste van het Dittmerfonds kunnen worden gebracht. Dit betreft, 
conform het legaat, bachelor en masterstudenten van de faculteiten Bèta, voorheen FALW en FEW, VUmc 
voor GNK (en ACTA) en SBE, voorheen FEWEB van de VU. 
 
Dittmerfonds 
 

Categorie Faculteit Studenten k€ Begroot 
A BETA 2 17   
  SBE 11 161   
A Totaal   13 177   
B BETA 1 1   
  VUmc 9 11   
B Totaal   10 13   
C BETA 4 3   
  SBE 14 9   
C Totaal   18 11   
D BETA 1 3   
  SBE 6 15   
D Totaal   7 18   
Totaal generaal   48 218 103,5 

 
 
Hierna is de verdeling als volgt (in k€): 
 

VUvereniging en Dittmerfonds 236 
Ten laste van Dittmerfonds  -104 
Bijdragen Van Oordt tot Bunschoten Stichting  0 
Van Oordt beurs met voorrang (0x) 0 
Beurzenprogramma VUvereniging 132 

 
Naast de beurzen vanuit het beurzenprogramma VUvereniging is er in 2018 ten laste van het Fonds Mijntje 
Pruissen 1 beurs verstrekt van k€ 18,5. Dit jaar zijn er geen beurzen met voorrang aan familieleden van Van 
Oordt tot Bunschoten verstrekt, noch is een bijdrage van de Van Oordt tot Bunschoten Stichting ontvangen. 
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BIJLAGE 3: Kosten ledencontact en regionale programmering 
 
De kosten van ledencontact en regionale programmering zijn verantwoord bij Bestuurszaken VU. Hiervoor is 
gekozen, omdat de VU deze kosten subsidieert aan VUvereniging. In ruil verstrekt VUvereniging k€ 213 
subsidie aan het International Office van de VU. 
 
Hieronder worden voor de algemene kosten ledenwerving, ledenorganisatie en regioprogrammering de 
kosten verantwoord voor zover deze bij Bestuurszaken VU zijn verantwoord.  
 

in k€ 
Werkelijk 2018 Begroting 2018 Werkelijk 2017 

Personele lasten 
   

Regioprogrammering 40 56 49 
Ledenorganisatie 45 42 42 
Algemene kosten ledenwerving 57 51 51 
Totaal personele lasten 142 149 142     

Materiële kosten 
   

Portikosten 0 0 0 
Wervings-/ bindingskosten 16 49 8 
Regionale programmering 5 12 4 
Social media (pers en mat) 20 22 17 
Inzet medewerkers F&A 15 15 15 
Overige kosten 0 3 1 
Totaal materiële lasten 56 101 45     

Totaal generaal 198 250 187 
 
Met betrekking tot de coördinator programmering heeft er een personele wisseling plaatsgevonden. Hierbij 
vertrok de oude coördinator per 31 juli 2018 en startte de nieuwe coördinator per 1 november 2018. Dit 
leidde in 2018  tot lagere kosten op personele kosten regionale programmering.  
 
Vanwege een cao-mutatie van 2% vanaf 1 mei 2018 en een eenmalige uitkering van 0,6% van het jaarsalaris 
per september 2018 voor alle medewerkers die op 1 mei 2018 in dienst waren, zijn de salarislasten van de 
medewerker ledenorganisatie en de communicatieadviseur licht gestegen ten opzichte van de begroting.  
 
Hieronder zijn de functionarissen en fte’s opgenomen van team VUvereniging: 
 

In fte's    

Functie Werkelijk 2018 Begroting 2018 Werkelijk 2017 
Coördinator programmering 0,8 0,8 0,8 
Medewerker ledenadministratie en  -contact 0,9 0,9 0,9 
Communicatieadviseur 0,6 0,6 0,6 
Social media 0,2 0,2 0,2 
Totaal fte's 2,5 2,5 2,5 
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