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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 (EUR), 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 Algemeen 
De Stichting A.A. van Beek-Fonds heeft in het boekjaar 2015, 71 subsidieaanvragen gehonoreerd van 

studenten van de EUR die naar het buitenland zijn geweest voor een onderdeel van een 

uitwisselingsprogramma, studie aan een buitenlandse universiteit, stage, onderzoek master of een keuze 

co-schap. Door alle faculteiten wordt een studieverblijf in het buitenland actief bevorderd en soms wordt 

dit verplicht gesteld binnen de studie. 

 

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 

sinds 2012 ongewijzigd en past hiermee ten volle binnen het beleid van de EUR. Bijna alle faculteiten 

stellen ook financiele middelen beschikbaar voor hun studenten die binnen hun bachelor of master 

opleiding naar het buitenland gaan. 

 

In 2015 is het totaal aantal aanvragen bij het A.A. van Beekfonds ten opzicht van vorig jaar ligt gestegen 

naar 149. Dit aantal blijft echter nog steeds ver achter ten opzichte van 2012 (283). Dit is enigszins te 

verklaren door de strengere richtlijnen voor toekenning. Deze zijn in 2012 voor het eerst toegepast. 

Anderzijds constateert de Raad dat een aanzienlijk deel van de beurs aanvragende studenten tevens veelal 

een aanvullende beurs en of lening heeft afgesloten of een tijdelijke verhoging heeft aangevraagd bij 

DUO en/of bij familie en/of vrienden, om naast de studie, hun studie of stage in het buitenland te kunnen 

financieren. In 2015 is ook het nieuwe beurzen programma van het ministerie van OCW van start gegaan 

om studenten te stimuleren naar een land te gaan buiten de Europese Economische Ruimte voor een 

studie, stage of onderzoek binnen hun opleiding. De meeste faculteiten geven aan de studenten een 

bijdrage binnen het EUR internationaliserings beleid. De hoofdreden waarom aanvragen worden 

afgewezen is omdat zij zich financieel niet kwalificeren voor een bijdrage in de extra kosten welk het 

verblijf met zich mee brengt.  

  

Niet onvermeld mag blijven dat de hoogte van de studieschulden waarmee studenten hun studie afsluiten 

soms onverantwoord hoog zijn. Dit wordt inzichtelijk door de reis- en verblijf begroting en de 

aanvullende financiële overzichten welk een vast onderdeel bij de aanvraag zijn en mede voorwaarden 

zijn om de aanvraag in eerste aanleg in overweging te kunnen nemen.  

 

Het is de vraag of studenten zich bewust zijn van de reikwijdte van hun individuele schuldenlast en de 

hieruit voortkomende toekomstige verplichtingen en andere risico’s welk zij hiermee hebben genomen.  

Anderzijds kan gesteld worden dat de studenten harder studeren door de financiele consequenties die 

langstuderen met zich meebrengt sinds de invoering van het leenstelsel. Het streven naar excellentie is 

een doel op zich geworden voor de student naast de noodzaak om je te onderscheiden van de overige 

studenten in een mondiaal speelveld, een exchange wordt meer een vast onderdeel in de opleiding. De 

hoofdreden voor een verblijf in het buitenland voor de student is dat deze ervaring past in het studie 

curriculum van de opleiding. 
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2.2 De Raad van Beheer 
Het A.A. van Beek Fonds is in 2015 drie maal bijeengekomen, naast de lopende zaken is er vooral 

gesproken over de verjonging van de Raad en de wijze om dit tot stand te brengen zodat dit in lijn is met 

de maatschappelijke vereisten voor het fonds en om gevolggeving te 

geven aan de wetgevings vereisten.  

In het najaar van 2015 is de Raad gekomen tot een statutenwijziging 

waarbij in eerste aanleg de continuiteit van de Raad van Beheer kan 

worden gewaarborgd en de Raad anderzijds zich kan gaan verjongen. 

Besloten is dat een aantal leden in de Raad langer zitting houden en 

herbenoemd worden gezien de noodzaak om de juiste expertise 

binnen de Raad te behouden en streven zal zijn dat dan binnen een 

periode van max 4 jaar, er een verjonging heeft plaatst gevonden in 

de Raad waarbij de continuïteit op de juiste wijze kan worden 

geborgd. 

 

 

In het jaar 2015 zijn er de volgende veranderingen geweest in de Raad van Beheer:  
Op 16 juni is de heer mr. H. Rek aangetreden als bestuurslid. Tijdelijk zijn de heer drs. P. Zevenbergen en de 

heer drs. M.A. van Alphen teruggetreden uit de Raad van Beheer om een adviesrol op zich te nemen naar de 

Raad en om rechtsgeldig tot een statutenwijziging te kunnen komen. De heer prof. dr. J. Spronk is benoemd 

tot interim voorzitter en mevrouw mr. M. van Eesteren als interim penningmeester. In november zijn de 

taken van de interims weer overgenomen voor een vastgestelde periode en zijn respectievelijk benoemd in 

de Raad als voorzitter de heer drs. P. Zevenbergen en als penningmeester de heer drs. M.A. van Alphen. 

 

 

2.3 Vooruitblik  
Het Fonds zal een aantal belangrijke afwegingen moeten gaan maken waaronder of zij zelf actief fondsen 

wenst te gaan werven om haar middelen en hiermee haar beurzen aantal kan verhogen, haar werkrelatie 

en verhouding met het Erasmus Trustfonds zal geevalueerd moeten worden op een aantal punten en tot 

slot zal bekeken moeten worden hoe het fonds effectiever kan omgaan met de aanvraagprocedure en de 

kostenstructuur.  

Het Fonds zal haar bestemmingsreserve, opgebouwd voor het 100 jarig bestaan van de EUR en welk met 

succes gedeeltelijk is aangewend voor het organiseren van de Expedition Van Beek, kunnen gaan 

aanwenden voor een nieuwe bestemming in lijn met de Expedition Van Beek. Wens is om dit uitdagende 

project op te laten zetten door een partner binnen de EUR, voorbereidende gesprekken zijn hiervoor in 

2015 gevoerd met de Erasmus Honours Academy.  

 

 
Harry Rek, bestuurslid 
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2.4 Prijzen 
Op de voorlichtingsmarkt “Studeren in het buitenland” georganiseerd door de afdeling 

Studentenvoorziening op de EUR werden onder de aanwezigen op 12 november 2015, drie prijzen 

verloot, die te zijner tijd verzilverd kunnen worden door de winnaars. Voorwaarde is dat de winnaar met 

inachtneming van de geldende voorwaarden zal gaan deelnemen aan een uitwisselingsprogramma.  

De prijswinnaars waren: Melissa van Luik, FSW (1e prijs), Amy Vriend, RSM (2e prijs) en Simon 

Granther RSM, (3e prijs). 

 

 

 
V.l.n.r.: Simon Granther RSM, (3e prijs), Melissa van Luik, FSW (1e prijs), Amy Vriend, RSM (2e prijs) 

 

 

2.5 Subsidies 2015 
De subsidieaanvragen zijn in 2015 grotendeels schriftelijk afgehandeld. In sommige gevallen worden 

studenten gevraagd om hun aanvraag toe te lichten per email. 

Sommige reizen naar het buitenland worden ondernomen voor een (onderzoek)stage, het merendeel echter is 

onderdeel van het reguliere uitwisselingsprogramma van de faculteit.  

 

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. 

In 2015 werden 149 aanvragen ingediend, 

waarvan aan 71 studenten een toezegging voor 

financiële steun werd gedaan. Het aantal van  

verleende subsidies in 2015 ligt onder het 

gemiddelde van 110 verleende subsidies over 

de voorgaande 5 jaar. Het aantal aanvragen is 

gestegen van 139  in 2014  naar 149 in 2015. 

Het aantal afwijzingen bedroeg dit boekjaar 78 tegenover 76 in 2014.  

In aantal verleende subsidie per faculteit  2013 - 2015 

 

http://aavanbeekfonds.nl/nieuw/wp-content/uploads/2013/11/RKeus_20151112_0547.jpg
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De meeste aanvragen van studenten werden afgewezen op grond van de ingediende begroting, dat wil 

zeggen dat het A.A. van Beek Fonds, na  beoordeling, geen extra ondersteuning kon bieden. Een klein aantal 

viel buiten de richtlijnen.  

 

Elke aanvraag werd nagerekend aan de hand van de bij het A.A. van Beek Fonds gehanteerde overzichten. 

Uitkomsten lager dan € 600 werden doorgaans niet gehonoreerd. Als gevolg van het bestuursbesluit van 

2012 werd in 2015 wederom een maximum bedrag per subsidie van € 1.500 aangehouden. 

 

Aantallen verleende subsidies per faculteit 2010 -2015 

Faculteit* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 ESE 29 12 6 4 5 6 

FSW 16 27 14 20 9 5 

ESL 27 12 6 8 7 8 

Erasmus MC 51 59 13 25 17 20 

EUC 0 0 0 0 0 1 

FW 1 2 0 0 1 0 

ESHCC 12 24 10 4 3 4 

RSM 121 116 31 23 21 27 

Totaal 257 252 80 84 63 71 

 

Faculteit* 

ESE = Erasmus School of Economics 

FSW = Faculteit der Sociale Wetenschappen 

ESL = Erasmus School of  Law 

Erasmus MC = Geneeskunde 

EUC = Erasmus University College 

FW = Faculteit der Wijsbegeerte 

ESHCC = Erasmus School of History, Culture and Communication  

RSM = Rotterdam School of Management, Erasmus University 

 

Gemiddeld werd een bedrag van € 822 per student verstrekt, in het vorige verslagjaar was dat  € 856. De 

vaststelling van een subsidie is mede gebaseerd op de bij ons bekende werkelijke kosten. Tevens is het met 

behulp van specifieke websites tegenwoordig erg transparant geworden wat de kosten zijn van tickets op 

specifieke data, huisvesting, levensonderhoud, talentoets en of het verkrijgen van een visum.  

Samen met een verslag van de reis moet een werkelijk kostenoverzicht meegestuurd worden alvorens de 

student een laatste ingehouden restbedrag van de betreffende toegezegde subsidie krijgt overgemaakt. Een 

EUR student kan slechts 1 keer een toezegging krijgen uit het A.A. van Beek Fonds.  

 

 

 

 
“Wat ik het leukst vond aan Oxford was dat er zoveel dynamiek was op onderzoeksgebied. Er werden ontzettend 

veel lezingen, symposia, en meetingen georganiseerd, waarbij mensen hun onderzoeksuitkomsten uitleggen en 

erover in discussie gingen. De lezingen waren van  de echte grote namen, zoals James McClelland en Beth Shapiro. 

Minder leuk aan Oxford vond ik de beperkte diversiteit. Een heel groot deel van de populatie in Oxford is 

hoogopgeleid, welgesteld, fit en wit. Het is een academische bubbel, die heel interessant kan zijn, maar wat mij 

betreft soms ook enigszins beperkt. In dat opzicht vind ik Rotterdam leuker, waar je naast de studenten ook de rest 

van de stad ziet.” 

Merel Koopmans, University of Oxford, Groot-Brittannië, FSW 
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Toegezegde en afgewezen subsidies over periode 2010 tot en met 2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Aanvragen 294 100 286 100 283 100 180 100 139 100 149 100 

Toezeggingen 257 87 252 88 80 28 84 47 63 45 71 48 

Afwijzingen 37 13 34 12 203 72 96 53 76 55 78 52 

 

 

Het aantal verleende subsidies aan studenten (71) is gestegen ten opzichte van 2014 (63).  

Van de 71 verleende subsidies in 2015 is meer dan 45 procent toegewezen aan RSM en het Erasmus MC. 

 

De totale omvang van subsidies aan naar het buitenland reizende studenten beliep een bedrag van € 58.365 

(€53.940 in 2014). Het gemiddelde toegewezen bedrag per student was iets lager in 2015 (€822) dan in 2014 

(€856). 

 

 

Totaal en gemiddeld toegezegde bedragen (in €) per faculteit over de periodes 2014 en 2015 

Boekjaar 2014 2015 

Per faculteit Aantal Bedrag Gemiddeld 

bedrag 

Aantal Bedrag Gemiddeld 

bedrag 

ESE 5 3.900 780 6 4.150 692 

FSW 9 6.855 762 5 3.040 608 

ESL 7 5.950 850 8 6.570 821 

Erasmus MC 17 14.100 829 20 19.400 970 

EUC 0 0 0 1 600 600 

FW 1 600 600 0 0 0 

ESHCC 3 2.135 712 4 3.200 800 

RSM 21 20.400 971 27 21.405 793 

Totaal subsidies 63 53.940 856 71 58.365 822 

 

 

 

 

 

 
“Daarnaast heeft deze reis mij laten inzien dat ik meer sociale internationale contacten wil onderhouden. Dit heeft 

geresulteerd in de sollicitatie voor een bijbaan als reisleider voor exchange studenten in Rotterdam. Deze baan, 

heeft als voordeel dat ik constant in het Engels communiceer en tegelijkertijd mijn passie voor reizen kan 

voortzetten. Ik heb de baan gekregen en heb inmiddels mijn eerste studentenreis naar Berlijn mogen begeleiden.” 

Roy Vermeulen, The Chinese University of Hong Kong, FSW 
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Gemiddeld toegezegde bedragen (in €) per faculteit 2013 - 2015 

 
 

De rekening van baten en lasten werd afgesloten met een negatief exploitatiesaldo van € -/- 51.813 

(negatief  € -/- -68.225 in 2014). De daling komt voort uit de iets hogere interest- en dividendopbrengsten 

en de zeer lage besteding bestemmingsfondsen in 2015. De kosten effectenbeheer zijn evenals het bedrag 

aan verleende subsidies gestegen.  

 

De baten ad  € 70.702, bestaande uit interest, dividend, vrijval en donaties, kwamen iets hoger uit dan in 

2014 (€69.481). De vrijval inhoudingen van € 3.425 zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar (€6.400 in 

2014).  

 

De mutatie algemene reserve bedroeg € 110.445 positief (2014 € 332.428). Dit als gevolg van de 

waardeverandering aandelen en obligaties. 

 

De lasten van totaal € 122.515 (€ 137.706 in 2014) zijn gedaald. Dit heeft te maken met de besteding 

bestemmingsfondsen, deze was laag, € 3.144  ten opzichte van €32.603 in 2014. 

Ook de kosten effectenbeheer, secretariaat etc. vielen hoger uit € 61.006 t.o.v. 2014 € 51.163 . De kosten 

van effectenbeheer zijn met € 9.843 gestegen. Deze kostenstijging wordt met name veroorzaakt doordat 

de transactiekosten niet meer onderdeel zijn van de kostprijs van de effecten, maar in de kosten 

effectenbeheer zijn opgenomen. Dit heeft geleid tot een verschuiving van de kosten van de aanschafprijs 

effecten naar kosten effectenbeheer. 

Tevens is het bedrag aan toezeggingen in 2015 (€ 58.365) gestegen ten opzichte van 2014 (€ 53.940). Het 

gevolg van het hoger aantal aanvragen. 

 

Het eigen vermogen is met € 107.301  gestegen naar  €3.784.469 (€3.677.168  in 2014).  

 

 

 

 

 

 
“Mijn ondernemerschapsvak had echter een compleet andere opzet. Dit was een erg praktisch vak, waarbij ik heel 

intensief heb samengewerkt met vier andere uitwisselingstudenten om een bedrijf op te zetten in Kopenhagen. Het 

leesmateriaal voor het vak bestond uit populaire boeken over ondernemerschap en bijna elke les kwam er een 

gastspreker presenteren met een achtergrond in ondernemerschap en/of investeren. Tijdens het vak kregen we de 

mogelijkheid om als groep ons bedrijf te presenteren voor een panel van investeerders, wat erg leuk en interessant 

was. Het vak werd afgesloten met een groepsverslag en individueel mondeling tentamen.” 

Rexin Singotani, Copenhagen Business School, Denemarken, RSM 
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Overzicht aantal studenten per faculteit naar bestemmingen per werelddeel in 2015 

 ESE 

 

FSW ESL Erasmus

MC 
EUC ESHCC  RSM Totaal 

 aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal 

Europa 1 1 3 9  2 8 24 

Azië 3 2 0 0 1 0 6 12 

Turkije Eur/Azië 0 1 0 0 0 0 1 2 

Noord-Amerika 1 1 1 7 0 0 6 16 

Zuid-Amerika 0 0 0 2 0 0 0 2 

Afrika  0 0 0 3 0 0 0 3 

Australië 1 0 4 1 0 2 4 12 

 

In tegenstelling tot voorgaande jaren was Europa in 2015 veruit favoriet onder studenten.  

 

 

 

 
“In plaats van een bedrijfs-perspectief op voedselproductie, benaderde het vak ‘sustainable food production’ dit 

onderwerp vanuit een biologisch oogpunt en in plaats van een economisch of bedrijfs-perspectief benaderde het vak 

‘consumerism and the growth ecomocy’ economische groei vanuit een meer holistische achtergrond. Op basis van 

deze, voor mij, nieuwe kijk op deze onderwerpen ben ik voor het vak ‘social entrepreneurship’ een project 

begonnen. Dit project, genaamd ‘Shacky’, bestaat uit het opzetten van een online platform waarop mensen voor een 

vakantie een ‘Tiny House’ kunnen huren op een Australische boerderij. Dit is niet alleen een unieke vakantie 

ervaring voor de gasten, maar helpt de boeren ook financieel en sociaal in deze zware tijden van droogte en 

verminderde inkomsten.” 

Joep Pennartz, University of Melbourne, Australië, RSM 
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2.5 Beleggingen 
 

De inkomsten uit interest zijn gedaald, echter de inkomsten uit dividend en de bankrente zijn gestegen in 

vergelijking met vorig boekjaar.  

 

 2015 (€) 2014 (€) 

Interest obligaties 32.098 40.356 

Dividenden aandelen 33.056 20.810 

Bankrente 2.123 915 

 67.277 62.081 

 

 

Het in totaal behaalde rendement over het vermogen is 5,8% (2014: 12,3%) en is als volgt uit te splitsen: 

 

 Aandelen Obligaties Totaal 

Waardemutatie 188 8,5% -29 -2,3% 159 4,6% 

Interest - 0,0% 32 2,5% 32 0,9% 

Dividend 33 1,5% - 0,0% 33 0,9% 

Kosten -13 -0,6% -7 -0,6% -20 -0,6% 

Rendement 2015 208 9,4% -4 -0,4% 204 5,8% 

 

 

De aandelenportefeuille is met € 50.375 afgenomen tot € 2.281.104 (€2.331.479 in 2014). De obligaties 

zijn toegenomen met € 144.972 tot  € 1.328.780 (€1.183.808 in 2014). Het totale rendement (direct en 

indirect) op het vermogen is € 94.597  (2014 € 414.000)  

 

Voor het gecombineerde vermogen gelden de volgende bandbreedtes : 

 

 Minimum Norm Maximum  31-12-2015 

Aandelen 40% 55% 70%  60,2% 

Obligaties 30% 45% 60%  35,3% 

Liquiditeiten 0% 0%s 30%  4,4,% 

 

 

De verhouding tussen aandelen en obligaties binnen de beleggingsportefeuille is in 2014 gewijzigd  naar 

aandelen 60,2 (63% in 2014) en 35,3% (32% 2014) obligaties, het restant ad 4,4% (4,9% in 2014) wordt 

als liquididteit aangehouden per jaareinde.  
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2.6 Personalia 

 
In het verslagjaar (tot 31 december 2015) was de Raad van Beheer als volgt samengesteld: 

 

voorzitter: Drs. P. Zevenbergen  

secretaris: Mr. M. van Eesteren-van de Erve  

penningmeester: Drs. M.A. van Alphen  

leden: F.H. van Beek 

 Prof. dr. J. Spronk 

 Dr. E.L.T. van den Akker 

 Mr. H. Rek (aangetreden per 16 juni 2015)  

 

 

Met het oog op de noodzakelijke statuten wijziging zijn de voorzitter drs. P. Zevenbergen en de 

penningmeester drs. M.A. van Alphen in de loop van 2015 tijdelijk afgetreden. Deze functies zijn 

respectievelijk interim waargenomen door Prof. dr. J. Spronk en mr. M.J. van Eesteren-van de Erve. 

 

 

Namens de Raad van Beheer, 

 

 

 

 

Drs. P. Zevenbergen mw. M.J. van Eesteren – van de Erve  Drs. M.A. van Alphen 

voorzitter secretaris  Penningmeester 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarrekening 
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Balans per 31 december 

(na verdeling van saldo baten en lasten) 
 

 

ACTIVA 2015 2014

€ €

VASTE ACTIVA

EFFECTEN (1) 3.609.884 3.515.287

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA (2) 11.719 12.466

LIQUIDE MIDDELEN (3) 209.368 190.660

TOTAAL 3.830.971 3.718.413

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal (4) 45.378 45.378

Bestemmingsreserve (5) 110.539 113.683

Algemene reserve (6) 3.628.552 3.518.107

3.784.469 3.677.168

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva (7) 46.502 41.245

TOTAAL 3.830.971 3.718.413
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Staat van baten en lasten 
 

 

Begroting

BATEN 2015 2015 2014

€ € €

DONATIES - - 1.000

INTEREST EN DIVIDEND (8) 67.277 50.000 62.081

VRIJVAL INHOUDINGEN (9) 3.425 5.000 6.400

70.702 55.000 69.481

LASTEN

BESTEDINGEN BESTEMMINGS-

FONDSEN 3.144                -   32.603

SUBSIDIES (10) 58.365 55.000 53.940

KOSTEN EFFECTENBEHEER, 

SECRETARIAAT ADMINISTRATIE E.D. (11) 61.006 40.000 51.163

122.515 95.000 137.706

NADELIG EXPLOITATIESALDO -51.813 -40.000 -68.225

Mutatie waarde effecten (12) 159.114 -             368.050

VOOR-/NADELIG SALDO 107.301 -40.000 299.825

VERDELING SALDO

Mutatie bestemmingsreserve -3.144 - -32.603

Mutatie algemene reserve 110.445 -40.000 332.428

107.301 -40.000 299.825
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Kasstroomoverzicht 
 

 

ONTVANGSTEN 2015 2014

€ €

Donaties - 1.000

Intrest en dividend 68.024 70.508

68.024 71.508

UITGAVEN

Betaalde subsidies 55.159 82.518

Algemene kosten, 

kantoorkosten e.d.per saldo 58.674 46.783

113.833 129.301

-45.809 -57.793

OVERIGE MUTATIES

Aankopen en verkopen

effecten (per saldo) 64.517 114.888

18.708 57.095

Beginstand liquide middelen 190.660 133.565

Eindstand liquide middelen 209.368 190.660
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Toelichting 
 

 

Algemeen 
 

Activiteiten stichting 
 

De stichting is opgericht op 2 augustus 1923 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 41126101. 

De stichting heeft als doel het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te 

bevorderen. Het verleent bijdragen aan studenten en eventueel aan andere personen die aan de universiteit 

zijn verbonden, die zich, door een aaneengesloten verblijf binnen Europa van minimaal vier weken, en 

buiten Europa van minimaal acht weken – in een land waar het Nederlands of een aanverwante taal niet 

de voertaal is – binnen het curriculum nader willen bekwamen en hun studie aanvullen. 

 

 

Jaarverslaggeving 
 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Alle bedragen zijn in euro’s tenzij anders vermeld. De 

jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder 

winststreven”.  

 

 

Waarderingsgrondslagen 
 

Voor zover niet anders vermeld, zijn de onderscheiden posten tegen nominale waarde opgenomen. 

 

 

Effecten 
 

De effecten zijn gewaardeerd tegen actuele waarde per balansdatum. Mutaties in de actuele waarden 

worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt. 

 

 

Vorderingen 
 

De overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar en zijn 

gewaardeerd tegen nominale waarde, zonodig verminderd met een voorziening voor oninbare 

vorderingen. 

 

 

Liquide middelen 
 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
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Toelichting 
 

 

Kortlopende schulden 

 

De kortlopende schulden zijn verplichtingen met een looptijd van naar verwachting korter dan één jaar en 

zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, tenzij anders is aangegeven. 

 

 

resultaatbepaling 

 

In de jaarrekening zijn de ontvangsten en uitgaven toegerekend aan de periode waarop deze betrekking 

hebben. 

 

 

Kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 
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TOELICHTING 
 
 

BALANS 
 

1     EFFECTEN 2015 2014

€ €

Aandelen 2.281.104 2.331.479

Obligaties 1.328.780 1.183.808

3.609.884 3.515.287

 

Het verloop in de verslagperiode was als volgt: 

 
 

2015 2015 2015 2014

Aandelen Obligaties Totaal Totaal

€ € € €

Balanswaarde primo 2.331.479 1.183.808 3.515.287 3.260.412

Aankopen 405.418 333.010 738.428 2.890.660

Verkopen/Lossingen -643.854 -159.091 -802.845 -3.005.548

Koersresultaat ten gunste van de

staat van baten en lasten 188.061 -28.947 159.114 369.763

Balanswaarde ultimo 2.281.104 1.328.780 3.609.884 3.515.287

 
 

 

Het rendement over 2015 is 5,8% en is als volgt uit te splitsen (bedragen * € 1.000): 

 

 
Aandelen   Obligaties 

 

Totaal 

Waardemutatie 188 8,5% 

 

-29 -2,3% 

 

159 4,6% 

Interest - 0,0% 

 

32 2,5% 

 

32 0,9% 

Dividend 33 1,5% 

 

- 0,0% 

 

33 0,9% 

Kosten -13 -0,6% 

 

-7 -0,6% 

 

-20 -0,6% 

Rendement 2015 208 9,4% 

 

-4 -0,3% 

 

204 5,8% 
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TOELICHTING 
 

 

2     VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 2015 2014

€ €

Lopende rente obligaties 11.719 12.466

 
 
 

3     LIQUIDE MIDDELEN

ING Bank, rekening-courant 1.548 5.078

ABN AMRO, vermogensbeheerrekening 167.181 180.612

ABN AMRO, charitas spaarrekening 37.639 1.970

ABN AMRO, bestuurrekening / rekening-courant 3.000 3.000

209.368 190.660

 

EIGEN VERMOGEN 
 

4     STICHTINGSKAPITAAL

Het bij oprichting gestorte kapitaal bedraagt NLG 100.000 45.378 45.378

 

5 bestemmingsreserve 
 

Ingevolge een besluit van de Raad van Beheer d.d. 9 mei 2004 werd jaarlijks gedurende 10 jaar € 10.000 

gereserveerd voor een nog nader te bepalen aanwending bij het 100-jarig bestaan van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam in 2013. Tevens is een bedrag van    

€ 50.000 ontvangen van een externe gever die aan dit bestemmingsfonds is toegevoegd. Een deel van 

deze reserve is aangewend voor het project ‘ondersteuning onderzoeken groepen studenten’. In het 

boekjaar zijn kosten ten laste van de reserve gebracht.  

 

Vooruitlopend op een te nemen bestuursbesluit zal het resterende bedrag ultimo 2015 van deze reserve 

worden bestemd voor een project “Excellente studenten”. 

2015 2014

€ €

Stand per 1 januari 113.683 146.286

Dotatie - -

Bestede kosten project -3.144 -32.603

Stand 31 december 110.539 113.683
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6     ALGEMENE RESERVE 2015 2014

€ €

Stand 1 januari 3.518.107 3.185.679

Saldo boekjaar 110.445 332.428

Stand 31 december 3.628.552 3.518.107

 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
 

7    OVERIGE SCHULDEN EN

      OVERLOPENDE  PASSIVA

Rekening-courant Vereniging Trustfonds Erasmus 27.452 25.120

Accountantskosten 6.250 6.250

Kosten effectenbeheer 5.000 5.000

Toegekende, maar nog niet uitbetaalde subsidies 7.800 4.875

46.502 41.245
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TOELICHTING 
 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

8     INTREST EN DIVIDEND 2015 2014

€ €

Intrest obligaties 32.098 40.356

Dividend aandelen 33.056 20.810

Bankrente 2.123 915

67.277 62.081

9     VRIJVAL INHOUDINGEN

Vrijval ingehouden subsidies 3.425 6.400

Betreft vrijval van ingehouden deel van toegekende subsidies ingeval niet tijdig een toereikend 

eindverslag is ontvangen. 
 

 

10 SUBSIDIES 
 

Een specificatie van de verstrekte subsidies is opgenomen in het verslag Raad van Beheer op pagina 2 en 

volgende. 
 
 

11    KOSTEN EFFECTENBEHEER, SECRETARIAAT,

       ADMINISTRATIE E.D. 2015 2014

€ €

Kosten effectenbeheer 20.559 16.312

Kosten administratieve ondersteuning en

accountantscontrole 9.498 7.988

Kosten kantoor (doorbelast door Vereniging Trustfonds

Erasmus) 27.452 25.120

Kosten statutenwijziging 1.931 -

Overige kantoorkosten 1.566 1.743

61.006 51.163

De kantoorkosten van het secretariaat worden verdeeld volgens een vaste afgesproken verhouding van 

85:15 tussen Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam en Stichting A.A. van Beek Fonds. 

De specificatie van de kantoorkosten is opgenomen op pagina 19. 
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De accountantskosten zijn als volgt uit te splitsen: 2015 2014

€ €

Controle jaarrekening 6.250 6.250

Administratieve ondersteuning 3.248 1.738

9.498 7.988

 
 

KOSTEN KANTOOR

Salarissen, sociale lasten alsmede overige 

personeelskosten 148.301 130.811

Huur (incl. servicekosten) 20.603 20.429

Kantoorkosten e.d. 14.108 16.228

183.012 167.468

Beek Fonds 27.452 25.120
Hiervan komt 15% ten laste van Stichting A.A. van

 
 

12    MUTATIE WAARDE EFFECTEN

Waardeverandering aandelen en

obligaties 159.114 368.051

 

 
 

Ondertekening van de jaarrekening 
 

Rotterdam,  
 

 

Namens de Raad van Beheer, 

 

 

 

Drs. M.A. van Alphen mw. M.J. van Eesteren – van de Erve  Drs. P. Zevenbergen 

Penningmeester secretaris  voorzitter  

 


