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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 het bestuur 
 
2.1 Inleiding 
 
 
In het jaar 2011 heeft de Stichting A.A. van Beek-Fonds 252 subsidieaanvragen gehonoreerd. Door alle 
faculteiten wordt een studieverblijf in het buitenland actief bevorderd, of soms zelfs verplicht gesteld 
(bijvoorbeeld IBA-RSM). Opvallend is ook dat ter afsluiting van de doctoraal fase geneeskunde steeds 
meer studenten hun afstudeeronderzoek in ontwikkelingslanden gaan doen. 
 
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, wordt 
als vanouds uitgevoerd. 
 
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.  
 
Stichting A.A. van Beek-Fonds heeft dit jaar een schenking van € 50.000 van Stichting ’t Trekpaert 
ontvangen. De intentie van de schenker is om dit bedrag te besteden bij de viering van het 90-jarig 
bestaan van het A.A. van Beek-Fonds in 2013. 
 
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 (252) zijn afgenomen ten opzichte van  2010 (257) en liggen boven het 
gemiddelde van de afgelopen 5 jaren (236). 
De subsidieaanvragen zijn in 2011 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. 
 
De rekening van baten en lasten werd afgesloten met een negatief exploitatiesaldo van € -/- 28.295(negatief  
€ -/-66.117 in 2010).  
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 De baten ad € 139.972 bestaande uit interest, dividend, vrijval en een schenking kwamen hoger uit dan in 
2010 (€ 100.134). De rente opbrengsten kwamen echter lager uit omdat bij herbeleggingen lagere rentes 
gerealiseerd werden. De dividenden zijn fors lager uitgekomen (-/- 16%). Een incidentele schenking heeft 
de totale opbrengsten boven het niveau van 2010 gebracht (€ 50.000). 
 
De lasten van totaal € 168.267 (€ 166.251 in 2010) zijn marginaal hoger uitgekomen. Zowel de subsidies 
als de kosten van effectenbeheer en secretariaat zijn iets hoger uitgevallen. 
 
Het eigen vermogen is met € 278.987 gedaald naar € 2.869.491 ( € 3.148.478 in 2010). De samenstelling 
van deze daling is als volgt: een nadelig exploitatiesaldo (saldo van inkomsten en uitgaven) van € 28.295 
en een nadelig resultaat beleggingen (waardedaling van de portefeuille) van € -/- 250.692. 
 
 
 
2.3 Subsidies 
 
In het verslagjaar werden 286 aanvragen ingediend, waarvan aan 252 studenten een toezegging voor 
financiële steun werd gedaan. Het aantal van 252 verleende subsidies in 2011 ligt boven het gemiddelde van 
236 verleende subsidies over de voorgaande 5 jaar. Het aantal afwijzingen om diverse redenen bedroeg 34, 
tegen 37 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 € 150 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 € 513 per 
student verstrekt, in het vorige verslagjaar was dat  
€ 495. 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 geschiedenis (ESHCC) is verdubbeld ten opzichte van 2010. 
Het aantal verleende subsidies aan  rechtenstudenten (ESL) en studenten economie (ESE) is meer dan 
gehalveerd ten opzichte van 2010. RSM blijft koploper, er werd aan 116 studenten  subsidie verleend in 
2011. 
  
In de afgelopen jaren  liepen de verleende subsidies aan vrouwen in vergelijking met die van mannen 
beduidend op. In 2011 hebben 146 vrouwen een subsidie ontvangen tegen 108 mannen. 
 

In aantal verleende subsidie per faculteit in 2011 en 2010 
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Aantallen verleende subsidies per faculteit 2006 -2011 
Faculteit* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ESE 32 27 13 26 29 12 
FSW 17 23 18 19 16 27 
ESHCC 7 11 12 19 12 24 
ESL 30 42 31 25 27 12 
Erasmus MC 30 56 42 51 51 59 
RSM 94 94 94 107 121 116 
FW 0 0 1 3 1 2 
Totaal 210 253 211 250 257 252 
 
Faculteit* 
ESE = Erasmus School of Economics 
FSW = Faculteit der Sociale Wetenschappen 
ESHCC = Erasmus School of History, Culture and Communication  
ESL = Erasmus School of  Law 
Erasmus MC = Geneeskunde 
RSM = Rotterdam School of Management, Erasmus University 
FW = Faculteit der Wijsbegeerte 
 
 
 
Het niveau van de studiewerkzaamheden in Singapore is ongekend hoog. Het is ontzettend zwaar en niets 
met wat ik gewend ben van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De studenten zijn zeer competitief en 
hebben studeren heel hoog in het vaandel staan. Soms een beetje te hoog, want het stressniveau van de 
lokale studenten is ontzettend hoog. Geen wonder dat zij een maand vakantie krijgen tussen semesters in. 
S. Karroumi, Singapore, Lower Kent Ridge Rd. 
 
 
Twee vakken sprongen eruit. De eerste was een Management Simulatie, waarbij het leidinggeven aan een 
middelgrootbedrijf werd gesimuleerd en je gedurende het semester tweemaal verantwoording moest 
afleggen betreffende je keuzes aan een “echte” board of directors die bestond uit ervaren zakenmensen 
uit Vancouver. Een zeer waardevolle les. 
Het tweede vak betrof het onderwerp Entrepeneurship. Het werd gegeven door een ervaren entrepreneur 
en investeerder. Ik ben betrokken bij de ontwikkeling van een aantal verschillende bedrijfsplannen en 
deze man speelt hierbij de rol inspirator en katalysator.  
 
Mijn suggestie aan de Erasmus Universiteit is dan ook om naast de grootschalige hoorcolleges tevens 
kleinschalige “discussie-colleges” te organiseren waarbij studenten worden beoordeeld op participatie 
en voorbereiding. Dit leidt mijns inziens tot een dieper begrip van de stof en de actieve leerervaring geeft 
hiernaast voldoening. 
T. Kuijper, Canada, Vancouver 
 
 
 
Toegezegde en afgewezen subsidies over periode 2006 tot en met 2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Aanvragen 235 100 274 100 252 100 284 100 294 100 286 100 
Toezeggingen 210 89 253 92 211 84 250 88 257 87 252 88 
Afwijzingen 25 11 21 8 41 16 34 12 37 13 34 12 
 
In totaal beliep het bedrag aan subsidies voor naar het buitenland reizende studenten € 129.225 (€127.130 in 
2010). 
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Leuk om hier te vermelden is dat ik in Australië op de beurs heb gestaan voor Internationale studenten en 
daar de Erasmus Universiteit heb gepromoot. Opvallend was dat veel mensen geïnteresseerd waren in 
een studieperiode in Nederland en dan met name op de Erasmus Universiteit. Het was leuk te zien dat 
zoveel mensen vanuit de wereld de Erasmus Universiteit hoog in het vaandel hebben staan!  
S. Vrijland, Australië, Sydney 
 
 
 
Totaal en gemiddeld toegezegde bedragen (in €) per faculteit over de periodes 2010 en 2011 
Boekjaar 2010 2011 
Per faculteit Aantal Bedrag Gemiddeld 

bedrag 
 

Aantal Bedrag Gemiddeld 
bedrag 

ESE 29 12.950 447 12 4.250 354 
FSW 16 8.775 548 27 16.525 612 
ESHCC 12 4.155 346 24 9.475 395 
ESL 27 14.425 534 12 8.400 700 
EMC 51 22.485 441 59 28.825 489 
RSM 121 63.565 525 116 60.275 520 
FW 1 775 775 2 1.475 737 
Totaal subsidies 257 127.130 495 252 129.225 513 
 
 
Het gemiddelde toegezegde bedrag van de Erasmus School of Law is flink gestegen (€ 534 in 2010) ten 
opzichte van 2011 (700), een stijging van 31%. Het gemiddelde toegezegde bedrag van de Erasmus School 
of Economics is flink gedaald van € 447 in 2010 naar € 354 in 2011, een daling van 20%. 
In 2010 was het hoogst uitgekeerde bedrag € 850. In 2011 waren er 22 studenten die een bedrag boven de  
€ 850 ontvingen.  
 
Gemiddeld toegezegde bedragen (in €) per faculteit 2010 en 2011 

 
 
 
 
Wat een heel Zuid-Afrikaanse gewoonte was, was om te allen tijde te zeggen dat ‘het’ wel goed zou 
komen. Zo heb ik een taxirit van 2 uur gehad met een band die telkens langzaam leegliep, omdat het 
ventiel een scheurtje had. Dat wist de chauffeur blijkbaar al aan het begin van de rit, maar toen was de 
band nog goed opgepompt! Door telkens van plek naar plek te rijden en de band weer op te pompen, 
hebben we onze bestemming gehaald. Dit soort situaties hebben mij echt geleerd me aan te passen aan 
een situatie en creatief te zijn om een oplossing te vinden. 
M. van der Haer, Zuid-Afrika, Kaapstad 
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Overzicht aantal studenten per faculteit naar bestemmingen per werelddeel in 2011 

 ESE 
 

FSW ESL Erasmus
MC 

FW ESHCC  RSM Totaal 

 aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal 
Europa 7 7 1 3 0 10 45 73 
Azië 0 5 4 6 0 6 34 55 
Noord Amerika 2 6 5 12 1 3 25 54 
Zuid Amerika 2 0 1 2 0 0 6 11 
Afrika  0 4 0 28 0 1 2 35 
Australië 
Nieuw Zeeland 1 5 1 8 1 4 4 24 

 
 
Met 73 aanvragen loopt Europa aan kop. De lijst omvat 17 verschillende landen. De voorkeur gaat uit naar 
Italië met 11 studenten en Groot-Brittannië met 18 studenten. Het aantal studenten dat naar Australië en 
Nieuw Zeeland vertrok is in 2011 (24) met 27% gedaald ten opzichte van 2010 (33). 
 
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. 
 
 

 
 
v.l.nr.: Reinoud Rijntjes (secretaris);  
2e prijs Luijia Li (RSM, IBA); 
1e prijs Mandy Fransz (RSM, 2e jaars IBA); 
3e prijs Baris Yildirim (RSM, 2e jaars IBA). 
 
Subsidies 2012 
Al enkele jaren wordt meer toegezegd dan aan rente en dividenden wordt ontvangen. Voor 2012 is derhalve 
besloten het subsidieniveau te maximeren op € 75.000,-,  in 2011 was dat nog  € 130.000. 
 
 
Tijdens de  pilot study heb ik onderzocht of de overlevingskansen van muizen met hersentumoren die 
behandeld zijn met mijn methode twee soorten antilichamen en radiotherapie. De resultaten waren erg 
positief en op dat moment stond ik voor een belangrijke keuze. Voorzichtig heb ik aan mijn begeleider 
voorgesteld of het mogelijk zou zijn mijn verblijf met vier maanden te verlengen. Mijn begeleider reageerde 
enthousiast en vanuit het Eramus MC kreeg ik ook toestemming. Gelukkig besloot Dr. Lim om een deel van 
de kosten op zich te nemen. 
Z. Belcaid, Verenigde Staten, Baltimore 
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2.4 Beleggingen 
 
De inkomsten uit interest en dividend zijn gedaald in vergelijking met vorig boekjaar. 
 
 2011 (€) 2010 (€) 
Interest 46.737 48.466 
Dividenden 36.930 44.013 
Bankrente 2.055 0 
 85.722 92.479 
 
 
Rendementsvergelijking (inclusief de koersresultaten) met de benchmark over 12 maanden 2011 geeft het 
volgende beeld: 
 
Aandelen -11.95 Benchmark (Europese index) -10.26 
Obligaties 4.75 benchmark 3.54 
 
 
Gedurende het jaar heeft het bestuur 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 zeggen daarom niet veel. 
 
De aandelenportefeuille is met € 460.729 afgenomen tot € 1.418.420 (€ 1.879.149 in 2010). De obligaties 
zijn € 31.313 lager uitgekomen op € 1.129.811 (€ 1.161.124 in 2010).  Deze afname is enerzijds 
veroorzaakt door de waardedaling van de effecten (€ 250.692) en anderzijds door het omzetten van 
aandelen in liquide middelen.  
 
 
Voor het gecombineerde vermogen gelden de volgende bandbreedtes : 
 
 Minimum Norm Maximum 31-12-2011 31-12-2010 
Aandelen 40 55% 70 48.9 59.3 
Obligaties 30 45% 60 39.0 37.4 
Liquiditeiten 0 0%s 30 12.1 3.3 
 
Ten opzichte van 2010 heeft het bestuur gekozen voor een verlaging van het deel in aandelen belegd. Dit 
heeft geresulteerd in een verlaging van  59,3% naar 48,9%. Het aandeel in obligaties is enigszins gestegen 
van 37,4% tot 39,0%. De liquiditeitspositie is van 3,3% gestegen tot 12,1%. Dit om de risico’s wat te 
beperken en de handen vrij te hebben voor herbelegging terwijl in de tussentijd een rente gemaakt wordt 
op een depositorekening (2,7 à 2,9%) 
 
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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