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1. Doel 
 
De Stichting A.A. van Beek-Fonds heeft tot doel de bevordering van het wetenschappelijk onderwijs aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het bijzonder door studenten - en eventueel andere personen, aan 
genoemde universiteit verbonden of op enigerlei wijze daarbij betrokken - in de gelegenheid te stellen 
door een verblijf in het buitenland zich nader praktisch te bekwamen of hun studie aan te vullen of voort 
te zetten. 
 
 
2. Verslag van de Raad van Beheer 
 
2.1 Inleiding 
 
 
In het jaar 2012 heeft de Stichting A.A. van Beek-Fonds 80 subsidieaanvragen gehonoreerd. Door alle 
faculteiten wordt een studieverblijf in het buitenland actief bevorderd, of soms zelfs verplicht gesteld 
(bijvoorbeeld IBA-RSM).  
 
Het beleid van de Stichting A.A. van Beek-Fonds, zijnde ondersteuning van studenten voor 
studieverblijven in het buitenland en andere activiteiten gericht op de internationalisering van EUR, is 
enigsinds gewijzigd. 
 
De economische crisis heeft ook gevolgen gehad voor de waarde van de beleggingsportefeuille van 
Stichting A.A. van Beek-Fonds en de beleggingen leverden de afgelopen jaren steeds minder dividend en 
rente op. Omdat de doelstelling van het Fonds aangeeft dat het stichtingskapitaal in tact moet worden 
gelaten, heeft het bestuur moeten besluiten de toezeggingscriteria te verscherpen. Met als gevolg dat het 
totale toezeggingsbedrag in 2012 is gehalveerd ten opzichte van 2011.  
 
Bij besluit van het Bestuur is ook dit verslagjaar een bedrag van € 10.000 gedoneerd ten gunste van een 
bestemmingsreserve. Deze reserve is bedoeld om in het lustrumjaar 2013 van de universiteit een 
aanzienlijk bedrag beschikbaar te hebben.  
 
Dit jaar heeft Stichting A.A. van Beek-Fonds een bedrag van € 192.471 uit het World Online 
schikkingsfonds ontvangen. Door misleiding van de belegger ten tijde van de beursgang van World 
Online had Stichting A.A. van Beek-Fonds in 2000 een verlies geleden van € 222.540.  
 
In het verslag zijn cursief enige citaten opgenomen van studenten die in de beschreven periode op 
uitwisseling zijn geweest. 
 
 
2.2 In hoofdlijnen 
 
Het aantal verstrekte subsidies (80) is afgenomen ten opzichte van 2011 (252) en ligt ver onder het 
gemiddelde van de afgelopen 5 jaren (244). De Raad van Beheer heeft gezien de financiele positie moeten 
besluiten het aantal subsidies te beperken, zodat het subsidiebedrag in totaliteit is gehalveerd. 
De subsidieaanvragen zijn in 2012 grotendeels schriftelijk afgehandeld. In sommige gevallen worden 
studenten uitgenodigd om hun aanvraag toe te lichten. 
Sommige reizen naar het buitenland worden ondernomen voor een (onderzoek)stage, het merendeel echter is 
deel van reguliere uitwisselingsprogramma’s.  
In het verslagjaar zijn uit de rapportages van studenten cijfermatige overzichten gemaakt, waardoor er voor 
een groot aantal uitwisselingssteden een redelijk inzicht is in de gemiddelde kosten per maand. Deze 
overzichten worden periodiek geactualiseerd en aangevuld. De ervaring is dat deze overzichten in 
combinatie met de richtlijnen voor aanvragen de consistentie in het toekennen van subsidies bevorderen. 
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De rekening van baten en lasten werd afgesloten met een negatief exploitatiesaldo van € -/- 4.064 (negatief  
€ -/- 28.295 in 2011). 
 
De baten ad  € 95.842 bestaande uit interest, dividend, vrijval en donaties kwamen lager uit dan in 2011 
(€139.972). In 2011 werd een grote donatie van € 50.000 ontvangen. In 2012 was dat niet het geval. Dat 
heeft o.a. lagere baten veroorzaakt dan in 2011. De rente opbrengsten kwamen evenals de dividenden iets 
lager uit. De vrijval inhoudingen van € 11.625 zijn meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar (€ 
4.250 in 2011). Dit komt voort uit een inhaalslag van nog openstaande vrijvallen uit voorgaande jaren. 
 
Stond de mutatie algemene reserve in 2011 nog op  €-/- € 338.987, door een positief belegginsrestultaat 
en de uitkering van World Online is dit bedrag in 2012  € 337.291 positief.   
 
De lasten van totaal € 99.906 (€168.267 in 2011) zijn flink gedaald. Dit is het gevolg van het gewijzigde 
subsidiebeleid. Het verleende bedrag aan subsidies (€ 64.050) is in 2012  gehalveerd ten opzichte van 
2011 (€ 129.225). 
 
Het eigen vermogen is met € 347.291 gestegen naar  € 3.216.782 ( € 2.869.491 in 2011). Dit resultaat 
komt voornamelijk door de ontvangsten van World Online van € 192.471 en de mutatie waarde effecten 
van 158.884. Het nadelige exploitatiesaldo is met  € - 4.064 aanmerkelijk lager dan in 2011   
€ -28.295. 
 
 
2.3 Subsidies 
 
In het verslagjaar werden 283 aanvragen ingediend, waarvan aan 80 studenten een toezegging voor 
financiële steun werd gedaan. Het aantal van 80 verleende subsidies in 2012 ligt ver onder het gemiddelde 
van 244 verleende subsidies over de voorgaande 5 jaar. Het aantal afwijzingen bedroeg 203, tegen 34 in de 
vorige periode.  
De meeste aanvragen van studenten werden 
afgewezen op grond van de ingediende begroting, 
dat wil zeggen dat ze, naar ons oordeel, geen 
extra ondersteuning nodig hadden. Een klein 
aantal werd afgewezen op basis van te late 
indiening of viel buiten de richtlijnen. Uitkomsten 
van lager dan € 600 worden doorgaans niet 
gehonoreerd. Als gevolg van bestuursbesluit van 
enige jaren geleden wordt een maximum bedrag 
per subsidie van € 1.500 aangehouden. 
 
Gemiddeld werd een bedrag van € 801 per 
student verstrekt, in het vorige verslagjaar was dat  
€ 513. De vaststelling van een subsidie is mede 
gebaseerd op de bij ons bekende werkelijke 
kosten. Samen met een verslag van de reis moet 
een werkelijk kostenoverzicht meegestuurd 
worden.  
 
Het aantal verleende subsidies aan studenten is flink gedaald ten opzichte van 2011. 31 studenten van de 
Rotterdam School of Management ontvingen een subsidie tegen 116 in 2012. Er is ook een aanzienlijke 
daling in het aantal verleende subsidies aan studenten van het Eramus MC; 13 tegen 59 in 2011. 
 

In aantal verleende subsidie per faculteit in 2012 en 2011 
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Aantallen verleende subsidies per faculteit 2007 -2012 
Faculteit* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ESE 27 13 26 29 12 6 
FSW 23 18 19 16 27 14 
ESL 42 31 25 27 12 6 
Erasmus MC 56 42 51 51 59 13 
FW 0 1 3 1 2 0 
ESHCC 11 12 19 12 24 10 
RSM 94 94 107 121 116 31 
Totaal 253 211 250 257 252 80 
 
Faculteit* 
ESE = Erasmus School of Economics 
FSW = Faculteit der Sociale Wetenschappen 
ESL = Erasmus School of  Law 
Erasmus MC = Geneeskunde 
FW = Faculteit der Wijsbegeerte 
ESHCC = Erasmus School of History, Culture and Communication  
RSM = Rotterdam School of Management, Erasmus University 
 
 
 
Organisatorisch liet de faculteit dus zeer te wensen over. De inhoudelijke kwaliteit van de faculteit was 
echter geweldig; ik heb colleges mogen volgen van de beste professoren en met de beste studenten van het 
land. Het was dan ook zeer indrukwekkend om enkele maanden aan deze universiteit te mogen vertoeven. 
Wat mij tevens zeer imponeerde was de enorme motivatie van de studenten. Daarnaast werd er, tegelijk 
met de studie, stage gelopen bij rechtbanken en topadvocatenkantoren. 
R. van Amerom (ESL), Brazilië, São Paulo 
 
Het Motto is “nu we hier zijn willen we zoveel mogelijk doen” dus we werken als gekken tot 9/10 uur ’s 
avonds. Heb echt groot respect gekregen voor de artsen. Dan een snel hapje eten (groot gebrek aan verse 
groente en fruit) en dan douchen en doodmoe in slaap vallen om de volgende dag weer verder te gaan. 
Operaties gaan aan de lopende band, 3 OK bedden in 1 ruimte. “een beetje steriel is ook steriel”.  
Raampjes staan namelijk lekker open, soms komt er een mug voorbij vliegen en OK kleding wordt niet na 
elke operatie verwisseld.  
S.M. van de Laar, Dar es Salaam, Tanzania 
 
Het is zeer gebruikelijk dat je als student aan Wharton goed contact onderhoudt met docenten. Zij hebben 
immers veel waardevolle kennis en netwerken en kunnen je vaak helpen met je ideeën of vraagstukken. Zo 
is er een budget vanuit de universiteit om per semester één lunch in te plannen met een van je docenten. 
De lunch wordt gehouden met  één docent en vier studenten. Kennisuitwisseling, enthousiasme en het 
genereren van ideeën zijn onder andere het resultaat van dit initiatief. 
M.A.H. Hoogstede (RSM), Verenigde Staten, Philadelphia 
 
 
 
Toegezegde en afgewezen subsidies over periode 2007 tot en met 2012 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Aanvragen 274 100 252 100 284 100 294 100 286 100 283 100 
Toezeggingen 253 92 211 84 250 88 257 87 252 88 80 28 
Afwijzingen 21 8 41 16 34 12 37 13 34 12 203 72 
 
In totaal beliep het bedrag aan subsidies voor naar het buitenland reizende studenten € 64.050 (€129.225 in 
2011). 
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De arts-patiënt relatie is totaal verschillend, de mensen laten alles over zich heen komen en ondergaan 
alles wat de arts voorschrijft. Verder denken de mensen ook heel anders over leven en dood, de 
begrafenis is een heel groot evenement, soms werd gekozen om bepaalde medicijnen niet te geven, zodat 
de mensen geld overhielden voor de begrafenis. 
N.E. Wijders (ESHCC), Ghana, Berekum 
 
 
Totaal en gemiddeld toegezegde bedragen (in €) per faculteit over de periodes 2011 en 2012 
Boekjaar 2011 2012 
Per faculteit Aantal Bedrag Gemiddeld 

bedrag 
Aantal Bedrag Gemiddeld 

bedrag 
ESE 12 4.250 354 6 4.275 713 
FSW 27 16.525 612 14 11.675 834 
ESL 12 8.400 700 6 6.425 1.071 
Erasmus MC 59 28.825 489 13 10.575 813 
FW 2 1.475 737 0 0 0 
ESHCC 24 9.475 395 10 7.250 725 
RSM 116 60.275 520 31 23.850 769 
Totaal subsidies 252 129.225 513 80 64.050 801 
 
Het aantal verleende subsidies is 80. Dit is een verlaging van 68% ten opzichte van 2011. Echter het 
gemiddelde bedrag per verleende subsidie is gestegen van € 513 naar € 801; een stijging van 56%. 
 
 
Gemiddeld toegezegde bedragen (in €) per faculteit 2012 en 2011 

 
 
 
 
We zijn voor het vak Communication in Intercultural Setting naar een vluchtelingenkamp geweest. Hier 
kregen we, zonder voorafgaande informatie, een oorlogssimulatie. Alle studenten werden vluchtelingen 
en maakten mee hoe het was om in een oorlogskamp te leven. Dit was zeer indrukwekkend om mee te 
maken en zorgde ervoor dat ik de verplichte wekelijkse literatuur op een andere manier en met meer 
gemotiveerde houding benaderde. 
I. Zolak (ESHCC), China, Hong Kong 
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Overzicht aantal studenten per faculteit naar bestemmingen per werelddeel in 2012 

 ESE 
 

FSW ESL Erasmus
MC 

FW ESHCC  RSM Totaal 

 aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal 
Europa 0 0 0 1 0 1 9 11 
Azië 1 4 1 0 0 1 10 17 
Noord Amerika 2 8 5 4 0 5 6 30 
Zuid Amerika 0 0 0 0 0 0 3 3 
Afrika  2 0 0 4 0 2 0 8 
Australië 1 2 0 4 0 1 3 11 
Nieuw Zeeland 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Opvallend is dat 37% van de studenten die een subsidie ontvingen naar landen in Noord-Amerika 
(Verenigde Staten 25 en Canada 5) is geweest ten opzichte van 21%  in 2011. In het boekjaar 2011 ging 
28% van gesubsidieerden naar Europa tegen 13% in 2012. 
 
Voorlichtingsmarkt “Studeren in het buitenland” 
Op de Voorlichtingsmarkt “Studeren in het buitenland” georganiseerd door de afdeling 
Studentenvoorziening op de EUR in november zijn onder de aanwezigen ook dit jaar drie prijzen verloot, 
die te zijner tijd verzilverd kunnen worden. Voorwaarde is dat de winnaars met inachtneming van de 
normale voorwaarden moeten deelnemen aan een uitwisselingsprogramma. De prijzen bestonden uit een  
1e prijs van € 1.100, een 2de prijs van € 700 en een 3e prijs van € 350. 
 
 

 
 
Reinoud Rijntjes (secretaris);  
1e prijs Koen Heynert (student ESE) 
2e prijs Hillegonde Hazelhoff  (student RSM) 
3e prijs Julia Gapyey (student RSM) 
 
 
 
Te allen tijde was mijn supervisor, evenals alle andere medewerkers op de afdeling bereidt om mij te helpen 
met allerhande vragen. Bovendien kreeg ik de vrijheid om nieuwe suggesties te doen in het onderzoek en 
mijn eigen tijd in te delen, en voelde ik mij, tot op zekere hoogste uiteraard, meer collega dan student van 
mijn supervisor. Eén en ander resulterend dat ik mijn onderzoek heb mogen presenteren op een symposium 
van chirurgen in Adelaide en mijn onderzoek bovendien gepubliceerd zal worden in een wetenschappelijk 
tijdschrift. 
L. Vat (Erasmus MC), Australië, Adelaide 
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2.4 Beleggingen 
 
De inkomsten uit interest en dividend zijn gedaald in vergelijking met vorig boekjaar. 
 
 2012 (€) 2011 (€) 
Interest 45.847 46.737 
Dividenden 31.279 36.930 
Bankrente 6.591 2.055 
 83.717 85.722 
 
 
In procenten is het rendement over 2012 (inclusief koersresultaat) als volgt geweest: 
 
Aandelen 10,18 
Obligaties 5,57 
 
 
Gedurende het jaar heeft de Raad van Beheer besloten de aandelenportefeuille, die gebaseerd was op een 
duurzame belegging in Europese waarden, om te zetten in een duurzame belegging wereldwijd. Dit had 
als achtergrond dat de herstelmogelijkheden groter worden geacht dan bij een wereldwijde spreiding van 
aandelen dan uitsluitend  in de Europese omgeving. De benchmark getallen bij een veranderende 
portefeuille hebben daarom een beperkte waarde. 
 
De vastrentende waarden portefeuille bestaat uit een solide ladder van obligaties. In principe is deze 
portefeuille lastig te benchmarken aangezien de portefeuille zo wordt ingevuld dat de jaarlijkse lossingen 
ongeveer gelijkwaardig zijn. Aan de portefeuille ligt geen index ten grondslag. Het doel is dan ook niet 
om een bepaalde benchmark te verslaan. 
 
De aandelenportefeuille is met € 148.454 toegenomen tot € 1.566.874 (€ 1.418.420 in 2011). De 
obligaties zijn € 180.796  hoger uitgekomen op € 1.310.607 (€ 1.129.811 in 2011).  Dit geeft een positief 
totaal resulaat op effecten van € 329.250. 
 
 
Voor het gecombineerde vermogen gelden de volgende bandbreedtes : 
 
 Minimum Norm Maximum  31-12-2012 
Aandelen 40 55% 70  49.8 
Obligaties 30 45% 60  41.6 
Liquiditeiten 0 0%s 30  8.6 
 
 
De kosten van effectenbeheer  zijn lager geworden dan in vorige jaren. Het beleggen in één fonds brengt 
lagere regelkosten met zich mee. 
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2.5 Personalia 
 
In het verslagjaar was de Raad van Beheer als volgt samengesteld: 
 
voorzitter: Drs. P. Zevenbergen 
secretaris: Drs. R. Rijntjes 
penningmeester: Drs. M.A. van Alphen 
leden: F.H. van Beek 
 Prof. Dr. E. Hey 
 Prof. dr. J. Spronk 
 Dr. E.L.T. van den Akker 
 
 
Namens de Raad van Beheer, 
 
drs. R. Rijntjes, drs. M.A. van Alphen, drs. P. Zevenbergen, 
secretaris penningmeester voorzitter 
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