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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 Inleiding 
 
 
De Stichting A.A. van Beek-Fonds heeft in het boekjaar 2014, 63 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 2014 zijn het totaal aantal aanvragen bij het A.A. van Beekfonds voor het 3e jaar op rij afgenomen. 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.  
Niet onvermeld mag blijven dat de hoogte van de studieschulden waarmee studenten hun studie afsluiten 
soms onverantwoord hoog zijn. Dit wordt inzichtelijk door begrotingen en financiële overzichten welk als 
onderdeel van de vereisten worden bijgevoegd aan de aanvragen. Het is de vraag of studenten zich bewust 
zijn van de reikwijdte van de verplichtingen, verantwoordelijkheid en de risico’s welk zij hiermee hebben 
genomen. Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig dat studenten die aanvullend lenen bij voorbaat geen 
subsidie aanvragen bij het Fonds indienen, omdat hun financiering al rond is. 
 
In het jaar 2014 zijn er de volgende veranderingen geweest in de Raad van Beheer: 
• In juni 2014 is de functie in de Raad van Beheer van drs. Reinoud Rijntjes overgenomen door Mr. 

Mariëlle van Eesteren-van de Erve en is zij aangetreden als secretaris van het A.A. van Beek-Fonds. 
• Na de vergadering van november 2014 heeft prof. mr. Ellen Hey afscheid genomen van de Raad van 

Beheer, dit met het oog om mogelijke belangen verstrengeling van haar nieuwe functie als 
internationaliserings officer aan de EUR te voorkomen. 
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2.2 Prijzen 
 
 
Op de voorlichtingsmarkt “Studeren in het buitenland” georganiseerd door de afdeling 
Studentenvoorziening op de EUR werden onder de aanwezigen op 11 november 2014, 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: mw. L. Schröder (Erasmus MC) 1e prijs € 1.100,= , dhr. L. Cosaert (RSM) 2e 
prijs € 700,= en mw. K. v.d. Weel (FSW) 3e prijs € 350,= . 
 
 

 
V.l.n.r. Rector magnificus prof. dr. H.A.P. Pols, dhr. L. Cosaert (RSM) 2e pijs,  mw. K. v.d. Weel (FSW) 3e 
prijs, mw. L. Schröder (Erasmus MC) 1e prijs, mr. M. van Eesteren secretaris A.A. van Beek-Fonds  
 
 
 
2.3 Expedition Van Beek  
 
Vorig jaar vierde het A.A. van Beek-Fonds haar 90ste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan werd een 
cadeau aangeboden aan de honderdjarige Erasmus Universiteit Rotterdam: vier groepen van vier 
studenten, multidisciplinair samengesteld, konden een internationale onderzoeksopdracht uitvoeren die zij 
zelf hadden bedacht. Voorwaarde van de ‘Expedition Van Beek’ was dat er een duidelijke band aan ten 
grondslag ligt met de stad Rotterdam. De gelden zijn beschikbaar gekomen omdat door het Fonds de 
afgelopen jaren middelen zijn gereserveerd in een Bestemmingsreserve, hierin is ook een bedrag 
opgenomen welke is ontvangen van een externe partij. 
Met dit project welk in samenwerking tot stand is gekomen met een begeleidingscommissie werden een 
aantal kansen geboden aan de EUR om interfacultaire verbindingen te creëren, voor de studenten een 
netwerk te bouwen en curriculum project te verwezenlijken, voor de faculteiten de onderlinge 
samenwerking te stimuleren, de Stad Rotterdam een extra uitstraling te geven naar buiten en voor het 
Fonds bestedingen aan te wenden binnen haar 
doelstelling. 
 
Op woensdag 26 november 2014 presenteerden de vier 
groepen hun onderzoeksresultaten in het Erasmus 
Paviljoen. Ruim 70 personen hebben deze bijeenkomst 
bezocht.  
De projecten gingen over crowdfunding, de 
concurrentiepositie van de Rotterdamse haven,  
het verbeteren van multiculturalisme in Rotterdam en 
het verminderen van de perinatale sterfte (dood 
geboren kinderen of overlijden kort na de geboorte) in 
Rotterdam door mHealth, gezondheidszorg die wordt 
ondersteund door mobiele apparatuur als smartphones.  
De 15 studenten, waarvan 2 studenten verbonden 
waren aan 2 studierichtingen, hebben met 

Eindpresentatie Expedition Van Beek:Frederik van 
Beek en Michiel Tukker  
 



 
Stichting A.A. van Beek-Fonds 
 
 

Jaarverslag 2014 5 

ondersteuning vanuit de verschillende betrokken faculteiten, de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf 
Rotterdam, nationale en buitenlandse overheidsinstellingen, instituten en organisaties hun buitenlandse 
onderzoeken volbracht. De studenten waren afkomstig van de verschillende faculteiten: Erasmus School 
of Economics (5), instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (2), Erasmus MC (2), Erasmus 
School of Law (3), Rotterdam School of Management (2 ) en de Erasmus School of History, Culture and 
Communication (3). Dit was het eerste interfacultaire studenten internationale onderzoek welk aan de 
EUR heeft plaatsgevonden. Studenten hebben door hun deelname een extra curriculaire project kunnen 
toevoegen achter hun naam. 
Expedition is goed afgesloten naar de wens van de begeleidings commissie en het zal aan het A.A. van 
Beekfonds zijn om te bekijken of zij mede voor een 2e editie financiele middelen wenst vrij te maken uit 
haar speciale bestemmingreseve. 
 
“Op persoonlijk vlak heeft dit onderzoek mij ook veelvuldig geholpen! Ik ben aangenomen voor een MSc Financial 
Economics op de Oxford University, en ik weet zeker dat mijn onderzoekservaring naar crowdfunding mijn profiel 
zeer heeft versterktl. Tijdens twee rondes van sollicitatiegesprekken in London voor een stage heb ik de 
leidinggevenden zeer weten te boeien met mijn ervaringen en inzichten in de wereld van civic crowdfunding. Van de 
560 aanmeldingen heb ik als één van de 4 een stageplek weten te bemachtigen. Nogmaals bedankt voor de bijdrage 
vanuit het A.A. van Beekfonds voor het mogelijk maken van ons onderzoek!” 
Michiel Tukker 
 

 
 
 
 
 
 
2.4 Linkedin A.A. van Beek Fonds  
 
Afgelopen jaar is een LinkedIn profiel aangemaakt voor studenten welk hun buitenland ervaring hebben 
afgesloten. Hiernaar zal in de toekomst gekeken worden wat dit voor eventuele mogelijkheden met zich 
kan meebrengen om, bijvoorbeeld door middel van dit platform oud, studenten betrokken te houden van 
onze doelstelling. 
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2.5 Subsidies 2014 
 
De subsidieaanvragen zijn in 2014 grotendeels schriftelijk afgehandeld. In sommige gevallen worden 
studenten gevraagd om hun aanvraag toe te lichten. 
Sommige reizen naar het buitenland worden ondernomen voor een (onderzoek)stage, het merendeel echter is 
onderdeel van het reguliere uitwisselingsprogramma’s 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 2014 werden 139 aanvragen ingediend, 
waarvan aan 63 studenten een toezegging voor 
financiële steun werd gedaan. Het aantal van 63 
verleende subsidies in 2014 ligt ver onder het 
gemiddelde van 147 verleende subsidies over de 
voorgaande 5 jaar. Het aantal aanvragen is 
gedaald van 180 in 2013 naar 139 in 2014. Het 
aantal afwijzingen bedroeg 76 in 2014, tegen 96 in 
de vorige periode.  
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 enige jaren geleden werd in 2014 wederom een maximum bedrag per subsidie van € 
1.500 aangehouden. 
 
Aantallen verleende subsidies per faculteit 2009 -2014 
Faculteit* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ESE 26 29 12 6 4 5 
FSW 19 16 27 14 20 9 
ESL 25 27 12 6 8 7 
Erasmus MC 51 51 59 13 25 17 
FW 3 1 2 0 0 1 
ESHCC 19 12 24 10 4 3 
RSM 107 121 116 31 23 21 
Totaal 250 257 252 80 84 63 
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 
 
Gemiddeld werd een bedrag van € 856 per student verstrekt, in het vorige verslagjaar was dat € 836. 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 

In aantal verleende subsidie per faculteit  2012 - 2014 
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EUR student kan slechts 1 keer een toezegging krijgen uit het A.A. van Beek Fonds. Na betaling van het 
laatste toegezegde subsidie bedrag, veelal € 50, = maar soms € 100,= , wordt de student, vanaf dit jaar 
uitgenodigd zich aan te sluiten bij het LinkedIn profiel van A.A. van Beek.  
 
Toegezegde en afgewezen subsidies over periode 2009 tot en met 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Aanvragen 284 100 294 100 286 100 283 100 180 100 139 100 
Toezeggingen 250 88 257 87 252 88 80 28 84 47 63 45 
Afwijzingen 34 12 37 13 34 12 203 72 96 53 76 55 
 
Het aantal verleende subsidies aan studenten (63) is gedaald ten opzichte van 2013 (84).  
In 2014 is het aantal verleende subsidies aan studenten van de Erasmus School of History Culture and 
Communication in gehalveerd ten opzichte van het vorige boekjaar. 
 
De totale omvang van subsidies aan naar het buitenland reizende studenten beliep een bedrag van € 53.940 
(€70.200 in 2013). Opvallend is dat het totale aantal aanvragen met 23% is gedaald ten opzichte van 2013. 
 
 
Totaal en gemiddeld toegezegde bedragen (in €) per faculteit over de periodes 2013 en 2014 
Boekjaar 2013 2014 
Per faculteit Aantal Bedrag Gemiddeld 

bedrag 
Aantal Bedrag Gemiddeld 

bedrag 
ESE 4 3.600 900 5 3.900 780 
FSW 20 14.775 739 9 6.855 762 
ESL 8 6.875 859 7 5.950 850 
Erasmus MC 25 21.350 854 17 14.100 829 
FW 0 0 0 1 600 600 
ESHCC 4 3.650 913 3 2.135 712 
RSM 23 19.950 867 21 20.400 971 
Totaal subsidies 84 70.200 836 63 53.940 856 
 
Het aantal van 63 verleende subsidies is met 25% gedaald ten opzichte van 2013 (84). Het gemiddelde 
bedrag per verleende subsidie (€ 856) is ligt gestegen (€ 836 in 2013). 
 

 
“Vanaf de eerste week leerde ik bevallingen en keizersneden verrichten. Vanwege het nijpende personeelstekort kon 
ik veel zelfstandig werk verrichten, supervisie was wel altijd aanwezig of nabij. Door het zelfstandig werken leerde 
ik oplossingsgericht denken. Verder heb ik veel meegelopen met de plaatselijke kinderartsen en zag ik veel 
vergevorderde ziekten die ik in Nederland nooit tegen zou komen (bijv. letale tetanus).” 
Maria den Dekker, Parbatipur, Bangladesh, Erasmus MC 
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Gemiddeld toegezegde bedragen (in €) per faculteit 2012 - 2014 

 
 
De rekening van baten en lasten werd afgesloten met een negatief exploitatiesaldo van € -/- 68.225 
(negatief  € -/- 28.777 in 2013). Dit komt onder meer voort uit de hogere bestedingen 
bestemmingsfondsen in verband met de viering van het 100-jarig bestaan van de Erasmus Universiteit. 
Tevens droegen de lagere interest- en dividendopbrengsten en de hogere kosten effectenbeheer hiertoe 
bij. 
 
De baten ad  € 69.481, bestaande uit interest, dividend, vrijval en donaties, kwamen lager uit dan in 2013 
(€ 86.614). De rente opbrengsten kwamen evenals de dividenden lager uit. De vrijval inhoudingen van  
€ 6.400 zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar (€ 4.825 in 2013).  
 
De mutatie algemene reserve bedroeg € 332.428 positief (2013 € 154.275).  
 
De lasten van totaal € 137.706 (€ 115.391 in 2013) zijn gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de hogere 
algemene kosten. De kosten van effectenbeheer zijn met € 9.140 gestegen ten opzichte van 2013. Deze 
kostenstijging wordt met name veroorzaakt doordat sinds 2014 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 2014 (€ 53.940) gedaald ten opzichte van 2013 (€ 70.200). Dit 
is het gevolg van het lagere aantal aanvragen. 
 
Het eigen vermogen is met € 299.825 gestegen naar  € 3.677.168  (€ 3.377.343  in 2013). Dit resultaat 
komt voornamelijk door de mutatie waarde effecten van € 368.050 (€ 189.338 in 2013). 
 
 
 
 

 
“Het was een onwerkelijk half jaar. Sydney is een geweldige stad en the University of New South Wales is een goede 
universiteit waar veel persoonlijke aandacht voor studenten is. Ik heb hier veel geleerd zowel op het gebied van mijn 
studie als over mijzelf. Ik zal er nooit spijt van krijgen dat het heb gedaan. Ik ben er van overtuigd dat ik heimwee 
zal houden naar het onwerkelijke land, de relaxte down to earth mensen en de bruisende stad Sydney.” 
Soleil Bos, Australië, Sydney, ESL 
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Overzicht aantal studenten per faculteit naar bestemmingen per werelddeel in 2014 

 ESE 
 

FSW ESL Erasmus
MC 

FW ESHCC  RSM Totaal 

 aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal aantal 
Europa 3 0 0 2 1 1 4 11 
Azië 0 2 5 1 0 1 8 17 
Noord-Amerika 2 3 2 9 0 0 8 24 
Midden-Amerika 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zuid-Amerika 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrika  0 3 0 4 0 0 0 7 
Australië 0 1 0 1 0 1 1 4 
Nieuw Zeeland 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Noord-Amerika blijft een populaire bestemming onder studenten van het Erasmus MC en RSM. Daarnaast 
reizen studenten van RSM vooral af naar Azië. 
 

 
“Deze studiereis heeft mij ontzettend veel voordelen opgeleverd. Op professioneel gebied heb ik heel erg veel 
geleerd over wetenschappelijk onderzoek. Ik heb goede contacten gelegd die een positieve bijdrage zullen hebben op 
mijn toekomst. Ik heb onderzoek gedaan in een enerverend vakgebied. Mijn onderzoeksresultaten doen nieuwe 
vragen opwekken die van belang zijn voor de interventie cardiologie. Op persoonlijk vlak heb ik ook heel erg veel 
geleerd. Zelfstandig in het buitenland wonen en zelfstandig beslissingen nemen, zorgt ervoor dat je als individu 
grote sprongen vooruit maakt.” 
Yaar Aga, Verenigde Staten, Miami, Erasmus MC 
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2.5 Beleggingen 
 
Het beheer van het vermogen van het fonds is in de loop van het tweede kwartaal 2014 na een selectieproces 
overgedragen aan ABN AMRO Triodos MeesPierson. 
  
De inkomsten uit interest zijn gedaald evenals de inkomsten uit dividend in vergelijking met vorig boekjaar. 
De rente is daarentegen gestegen.  
 
 2014 (€) 2013 (€) 2012 (€) 
Interest 40.356 44.891 45.847 
Dividenden 20.810 35.403 31.279 
Bankrente 915 1.495 6.591 
 62.081 81.789 83.717 
 
 
Het in totaal behaalde rendement over het vermogen is 12,3% (2013: 8,2%) en is als volgt uit te splitsen: 
 
 Aandelen Obligaties Liquide middelen Totaal 
Waardemutatie 297 14,7% 71 6,0% - 0,0% 368 10,9% 
Interest - 0,0% 40 3,4% 1 0,6% 41 1,2% 
Dividend 21 1,0% - 0,0% - 0,0% 21 0,6% 
Kosten -10 -0,5% -6 -0,5% -1 -0,5% -16 -0,5% 
Rendement 2014 308 15,3% 105 8,9% 0 0,1% 414 12,3% 
 
 
De aandelenportefeuille is met € 329.220 toegenomen tot € 2.331.479 (€ 2.002.259 in 2013). De 
obligaties zijn afgenomen met € 74.345 tot  € 1.183.808 (€ 1.258.153 in 2013). Het totale rendement 
(direct en indirect) op het vermogen is € 414.000 (€ 263.000 in 2013). 
 
 
Voor het gecombineerde vermogen gelden de volgende bandbreedtes : 
 
 Minimum Norm Maximum  31-12-2014 
Aandelen 40% 55% 70%  63% 
Obligaties 30% 45% 60%  32% 
Liquiditeiten 0% 0%s 30%  4,9% 
 
 
De verhouding tussen aandelen en obligaties binnen de beleggingsportefeuille is in 2014 – met name door 
het positieve koersresultaat op aandelen  – gewijzigd  naar 63% aandelen en 32% obligaties, het restant ad 
4,9% wordt als liquididteit aangehouden per jaareinde.  
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2.6 Personalia 
 
In het verslagjaar (tot 30 december 2014) was de Raad van Beheer als volgt samengesteld: 
 
voorzitter: Drs. P. Zevenbergen  
secretaris: Mr. M. van Eesteren-van de Erve (per 1 juni 2014 aangetreden) 
penningmeester: Drs. M.A. van Alphen  
leden: F.H. van Beek 
 Prof. Dr. E. Hey (per 10 november 2014 afgetreden) 
 Prof. dr. J. Spronk  
 Dr. E.L.T. van den Akker 
 
Per 1 januari 2015 is de Raad van Beheer als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter:    Prof. dr. J. Spronk  
Secretaris/penningmeester Mr. M. van Eesteren-van de Erve  
Leden:    F.H. van Beek 
    Dr. E.L.T. van den Akker 
 
 
Namens de Raad van Beheer, 
 
 
 
 
 
Mr. M. van Eesteren-van de Erve,  Prof.dr. J. Spronk 
Secretaris/penningmeester  voorzitter 
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