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Doelstelling
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 te
bekwamen of hun studie aan te vullen of voort te zetten.

Werkzaamheden van het A.A. van Beek-Fonds.
De Stichting wordt bestuurd door een Raad van Beheer, bestaande uit 7 personen. De
secretaris van het Bestuur is het uitvoerende lid van het Bestuur. De werkzaamheden worden
op kantoor verricht door de secretaris en twee personen die zich met het gehele proces van de
aanvraag van studenten bezig houden. Dit betreft zowel de aanvraag, de beoordeling als de
administratieve verwerking. Daarnaast wordt het vermogen beheerd en geadministreerd in
samenwerking met de penningmeester van het bestuur.
Twee maal per jaar vinden bestuursvergaderingen plaats. De begroting, de jaarrekening en het
jaarverslag komen dan aan de orde. Tevens wordt eventueel op advies van de secretaris een
wijziging aangebracht op het te voeren beleid t.a.v. de toezeggingen.
Door een terugtredende overheid (studiefinanciering en een verlaging van de “leven lang leren”
gelden) wordt de Stichting steeds vaker geconfronteerd met grotere aantallen studenten die
een beroep doen op de Stichting. Ook de gestegen kosten van internationale reizen betekenen
een grotere vraag naar de middelen van de Stichting. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft
als speerpunt voor de komende jaren een verdergaande internationalisering van de studie. Er
komen steeds meer partner Universiteiten in de wereld waardoor de mogelijkheid om in het
buitenland een deel van de studie te volgen steeds groter wordt.
Op dit moment wordt een bedrag rond de € 64.000 per jaar toegekend aan ongeveer 80
studenten. Gemiddeld wordt een bedrag van € 800 per student verstrekt.
De actuele omvang van het vermogen levert onvoldoende direct rendement op om aan alle
verzoeken te kunnen voldoen die passen binnen de doelstelling van de Stichting.

Fondsen werven.
De funding van dit fonds heeft in het verre verleden plaats gevonden. Er zijn op dit moment
geen plannen om nieuwe fondsen te werven. Wil men echter de doelstelling van de Stichting in
ere houden, dan zal een groter vermogen de enige oplossing zijn. Naast vermogensgroei door
een stijging van de beurskoersen, is de andere mogelijkheid het aantrekken van “vers geld”. Op
dit moment heeft de Stichting nog geen nieuwe filantroop in beeld. De Raad van Beheer zal
zich buigen over de (on)mogelijkheden van fondsenwerving..

Beheren van fondsen en vermogen.
Het beheer van het vermogen is opgedragen aan Gilissen bankiers. Deze voeren deze
opdracht uit op basis van een aantal randvoorwaarden die zijn vastgelegd door het gehele
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bestuur. Per kwartaal wordt gerapporteerd over de stand van zaken. Een en soms twee maal
per jaar vinden persoonlijke gesprekken plaats tussen de bank, de penningmeester en de
secretaris.
Uitgangspunt is enerzijds het beschikbaar krijgen van voldoende middelen voor het doen van
uitkeringen, anderzijds wordt getracht een rendement te maken zodat het stichtingskapitaal in
tact blijft. Statutair is vastgelegd dat het beleggingsbeleid er een is van grote voorzichtigheid.
Statutair is voorts vastgelegd dat het stichtingskapitaal slechts bij hoge uitzondering mag
worden aangetast. In beginsel dienen slechts de revenuen van dit kapitaal in het kader van de
doelstelling te worden aangewend. Teneinde aan de verwachte toenemende vraag naar
ondersteuning te kunnen voldoen, zal de Raad van Beheer in ieder geval tot 2013 sterk
vasthouden aan het instandhoudingsvereiste en daarom vermogensresultaten zoveel mogelijk
reserveren. In het jaar 2013 eindigt het meerjarenplan van de Erasmus Universiteit Rotterdam
waarbij de internationalisering als speerpunt is opgenomen. Streven hierbij is te komen tot een
stichtingskapitaal van circa EUR 3.900.000, hetgeen nagenoeg gelijk is aan de stand begin
2008. Directe rendementen als rente, dividend e.d., zullen conform de statutaire kaders
aangewend blijven worden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Besteden van fondsen en vermogen
De aanvragen van studenten, van alle faculteiten binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam,
komen het gehele jaar door binnen. Het kunnen verzoeken zijn voor het volgen van een aantal
vakken in het buitenland, het lopen van co-schappen bij internationaal vermaarde ziekenhuizen
in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden en het eventueel lopen van een stage in het
buitenland. Gezien de oorspronkelijke doelstelling dat een vreemde taal wordt geleerd, worden
aanvragen in het Nederlands taalgebied in principe niet gehonoreerd. Het aantal
ervaringsplekken in gebieden als Afrika en het Verre Oosten, nemen hand over hand toe.
Beweegredenen om iets te betekenen in ontwikkelingslanden, zijn steeds vaker te lezen in de
motivatiebrieven.
Gevraagd wordt onder andere een motiveringsbrief, een opstelling van inkomsten en uitgaven,
een verklaring van de faculteit en de nodige toelichtingen op een en ander. De secretaris
beoordeelt de aanvragen met behulp van een “intern handvat” en probeert de opstellingen van
inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk te “normaliseren”om op die manier een ieder op een
vergelijkbare wijze te kunnen beoordelen. Kandidaten die de reis zelf kunnen bekostigen
krijgen geen subsidie. Van het genormaliseerde tekort kan slechts 20% worden toegekend.
Minimaal € 600,- en maximaal € 1.500,-. Er kan in beginsel 1 maal per “studentenleven” een
beroep op het fonds worden gedaan. Rekening wordt gehouden met de aanvragen van andere
fondsen. Na toekenning wordt het bedrag, onder inhouding van een klein bedrag, uitgekeerd.
De rest volgt na de ontvangst van het reisverslag en de werkelijke opstelling van inkomsten en
uitgaven.
Het percentage van 20% is ingevoerd om met de beperkte middelen toch zoveel mogelijk
studenten te kunnen blijven ondersteunen. Minder is haast niet mogelijk, omdat er dan geen
echte financiële ondersteuning over blijft. Een hoger uitkeringspercentage is wenselijk. Vanuit
de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt benadrukt dat deze vorm van ondersteuning het
algemene doel van de “groei en bloei” van de Universiteit zeer ten goede komt en dat dit
uitstekend past binnen de internationalisering van de Nederlandse student die klaargestoomd
wordt voor een plek in de internationale wereld. Dit is in het algemeen belang van Nederland.
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