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Voorwoord 

 

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Hanze University Foundation. De 

Foundation is een initiatief van de Hanzehogeschool dat zich richt op het bevorderen 

van beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden. 

 

In 2011 heeft de Foundation zich gericht op de verdere professionalisering van de 

organisatie en verschillende fundraising activiteiten. De relatie met zowel de 

studenten en medewerkers van de Hanzehogeschool als het bedrijfsleven zijn 

gecontinueerd en geïntensiveerd. Steeds meer bedrijven zijn vertegenwoordigd in 

het Comité van Aanbeveling, waardoor de band met het Noord Nederlandse 

bedrijfsleven wordt versterkt. De Nederlandse Gasunie leverde ook dit jaar weer de 

voorzitter van de Foundation en is actief in de toetsingscommissie. 

 

Met de opbrengsten van de verschillende sponsoracties konden zes projecten 

worden gefinancierd in Zuid Afrika, Kenia, Ghana en Oeganda. Een aantal 

onderwijsinstellingen hebben hun faciliteiten kunnen verbeteren en een aantal 

studenten hebben een beurs ontvangen voor een studie aan de Hanzehogeschool. 

 

Ook financieel gesproken was 2011 een goed jaar voor de Foundation. In totaal is er 

door studenten, medewerkers, bedrijven en bestuurders een bedrag van bijna 

€55.000 bij elkaar gebracht. 

 

Voor 2012 zijn er al volop plannen voor het verwerven van fondsen en het 

ondersteunen van nieuwe projecten. 

 

 

 

  
Eric Dam, Voorzitter Hanze University Foundation 

 

  
Linda Maat, Coördinator Hanze University Foundation 
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1. De Hanze University Foundation in het kort 

 

Doelstelling 

 

De doelstellingen van de Hanze University Foundation zijn: 

� Het bevorderen van duurzaam beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden. 

� Het in stand houden van een beurzenstelsel ten behoeve van studenten uit 

ontwikkelingslanden. 

� Het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid binnen en buiten de 

Hanzehogeschool Groningen. 

De Hanze University Foundation staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en 

is in het bezit van de ANBI status. 

Doelgroep 

De Foundation richt zich op een aantal doelgroepen in Nederland en het buitenland: 

 

� Beroepsgerichte instellingen en opleidingen in ontwikkelingslanden die hun 

onderwijs willen opstarten, verbeteren of uitbreiden. 

� Jonge mensen uit ontwikkelingslanden die door middel van scholing een betere 

toekomst voor zichzelf en hun omgeving willen creëren. 

� Studenten, medewerkers en alumni van de Hanzehogeschool Groningen die zich 

willen inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. 

� Bedrijven in Noord-Nederland die blijk willen geven van hun maatschappelijke 

betrokkenheid. 

 

Organisatie 

De Foundation kent drie organen: het Bestuur, het Comité van Aanbeveling en de 

Toetsingscommissie. Voor de dagelijkse leiding van de Foundation is een coördinator 

aangesteld.  

� Het Bestuur stelt een coördinator aan en houdt toezicht op (jaar)plannen, 

jaarverslagen en jaarrekeningen. 

� Het Comité van Aanbeveling verbindt partijen uit het werkveld aan de 

Foundation en ondersteunt bij de fondsenwerving. 

� De Toetsingscommissie beoordeelt projectaanvragen en doet aanbeveling aan 

het bestuur over de toekenning van fondsen. 

� De Coördinator verzorgt de informatievoorziening en organiseert sponsoracties. 

Bereidt bestuursvergaderingen voor en zorgt voor het doelmatig beheer van de 

financiële middelen. 
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Focuslanden en projecten 

In 2011 was de Hanze University Foundation actief betrokken bij projecten in Zuid 

Afrika, Kenia, Oeganda en Ghana.  

� Aan twee onderwijsinstellingen is steun verleend bij het verbeteren van hun 

onderwijs of hun leeromgeving. 

� Aan drie studenten / docenten is een beurs verleend voor een studieperiode 

aan de Hanzehogeschool (HG). 

Financiën 

Het tweede jaar van de Foundation is succesvol verlopen. Naast donaties van HG 

bestuurders, medewerkers en studenten hebben veel bedrijven uit Noord Nederland 

een bijdrage geleverd aan de Foundation.  

� Inkomsten € 54.969 

� Uitgaven € 35.344 

� Saldo 2011 € 19.625 

De Foundation is voor € 16.455 verplichtingen aangegaan in lopende projecten en 

heeft € 49.771  beschikbaar voor nieuwe projecten in 2012. 

 

 

 

 

 

 

 
Poster met focuslanden Foundation 2010 en 2011  
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2.  Projecten  

 

Zuid Afrika   - TSiBA Education, Kaapstad 
 

Partner organisatie: 

Sinds een aantal jaren is er contact tussen de Hanzehogeschool Groningen en TSiBA 

Education, gevestigd in Kaapstad. TSiBA Education biedt onderwijs aan jongeren uit 

de townships die niet voldoende financiële middelen hebben om een studie te 

volgen aan een van de reguliere universiteiten. Studenten kunnen een bachelor 

studie in business administration volgen met daarbij de specialisatie leadership / 

entrepreneurschip. Het doel is om de jongeren te stimuleren na hun studie een eigen 

bedrijf te beginnen in de townships waaruit ze afkomstig zijn. 

 

Resultaten: 

Met de opbrengsten van de Foundation gaat TSiBA Education de voorlichting aan 

nieuwe studenten verbeteren. In een aantal townships is men op de hoogte van de 

mogelijkheden van TSiBA, maar op veel plaatsen is er nog sprake van een informatie 

achterstand. Met behulp van de fondsen worden informatiebijeenkomsten 

georganiseerd voor decanen van toeleverende middelbare scholen. Deze middelbare 

scholen worden na afloop van de bijeenkomsten bezocht door medewerkers en 

studenten van TSiBA Education. Daarnaast worden er open dagen voor potentiële 

studenten, hun ouders en overige betrokkenen georganiseerd, voorafgegaan door 

advertenties in lokale nieuwsbladen. Om studenten uit nieuwe townships te 

motiveren om zich in te schrijven voor een studieprogramma moet namelijk eerst 

het vertrouwen worden gewonnen van zowel de student als zijn of haar omgeving. 

 

Toekomst: 

De Foundation wil de relatie met TSiBA Education voortzetten, zodat er nog meer 

studenten een kans krijgen om naar Nederland te komen of een studie te starten in 

Kaapstad. 

 

Financiën: 

Toekenning: 11.500 

Uitgaven: 11.500 

Toelichting: Vanuit de sponsoractie in 2010 staat er nog een reservering voor  

  TSiBA Education van €5.490 voor het sturen van twee studenten. 
 

 

 
 Voorlichting aan potentiële TSiBA studenten  
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Kenia  - Community Health Promotion Kenya, Kilifi 

        
Partner organisatie: 

Community Health Promotion Kenya is een organisatie geïnitieerd  door een 

Nederlandse en een aantal Keniaanse artsen.  Het doel van de organisatie is het 

opzetten van een opleiding voor gezondheidswerkers in Kilifi, Kenia. De 

afgestudeerden gaan zich bezig houden met de primaire gezondheidszorg en 

verloskunde. 

 

Resultaten: 

Een deel van de opbrengsten is geïnvesteerd in het verbeteren van de 

watervoorziening van Kilifi. Veel gezondheidsproblemen kunnen voorkomen worden 

door betere hygiëne regels in acht te nemen en schoon water speelt hierin een 

centrale rol. Studenten van het instituut van Communicatie & Media hebben speciaal 

voor dit doel geld ingezameld. Daarnaast is er op verzoek van een van de donoren 

een kleine bijdrage gedaan aan het CHPK voor de verdere ontwikkeling van de 

onderwijsprogramma’s. 

 

Uit de oproep om als HG medewerker het jaarlijkse kerstpakket te schenken voor 

CHPK is er spontaan een aanbieding gekomen van een docent van het Instituut voor 

Gezondheidsstudies om te helpen het curriculum voor gezondheidswerkers en 

verloskundigen op te zetten. Zij is op eigen initiatief afgereisd naar Kilifi om daar te 

helpen met het ontwikkelen van een aantal modules. 

 

Toekomst: 

De Foundation wil ook in de toekomst Community Health Promotion Kenya blijven 

steunen. Bijvoorbeeld door meer docenten te interesseren om te helpen met het 

ontwikkelen van curricula of het sponsoren van een aantal studenten die niet de 

mogelijkheid hebben om het collegegeld te betalen. 

 

Financiën: 

Toekenning: 2.366 

Uitgaven: 2.366 

 

 

 
Docent van het Instituut voor Gezondheidsstudies aan het werk bij CHPK  



8 
 
 

Ghana  - UNiTED Health Project, Kpando 

        

Partner organisatie: 

UNiTED staat voor ‘Unifying Neighbours Through Education and Development’ en is 

opgericht in 2009. De stichting heeft als doelstelling de toegang tot informatie over 

gezondheid en onderwijs in het Kpando district te verbeteren. Sinds 2010 heeft 

UNiTED de beschikking over een informatiecentrum waar vanuit activiteiten worden 

ondernomen. De komende jaren zal zij zich met name gaan richten op 

gezondheidsvoorlichting. Sinds 2010 is UNiTED verbonden aan de Hanzehogeschool. 

Studenten van het Instituut voor Gezondheidsstudies helpen bij het ontwikkelen van 

voorlichtingsmaterialen en het daadwerkelijk geven van voorlichting in het 

informatiecentrum. 

 

Resultaten: 

In de goedgekeurde aanvraag staan de volgende activiteiten genoemd: 

- het opleiden van gezondheidsvoorlichters; 

- het verzorgen van gezondheidsvoorlichting op onderwijsinstellingen; 

- het geven van gezondheidsvoorlichting via sport evenementen en een drama club. 

In het jaarverslag 2012 zal uitgebreid verslag worden gedaan van de resultaten van 

het project. 

 

Financiën: 

Toekenning: 6.335 

Uitgaven: 0 

Toelichting: Fondsen zijn geworven in de periode december 2011 - januari 2012 

  en zullen worden uitbetaald begin 2012. Voor dit project is een  

  reservering opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studenten helpen bij gezondheidsvoorlichting in Kpando 
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Oeganda  - Uganda Technical Colleges 

           
Partner organisatie: 

De Hanzehogeschool werkt sinds 2006 samen met vier Technical Colleges in 

Oeganda. Tijdens de samenwerking heeft de directeur van een van de colleges blijk 

gegeven van een enorme inzet voor de verbetering van het technisch onderwijs in 

Oeganda. De directeur van de onderwijsinstelling heeft echter niet de juiste 

opleiding afgerond om zijn functie voort te zetten. Met het behalen van een MBA 

diploma van de Hanzehogeschool is hij wel gekwalificeerd om op het niveau van 

directeur te functioneren. 

 

Resultaten: 

Jorem Adutu is in September 2010 begonnen met zijn MBA studie aan de 

Hanzehogeschool en heeft deze in oktober 2011 met goed gevolg afgerond. Na 

afloop van zijn studie is hij directeur geworden van het Kaliro Technical Institute. Dit 

is een technische school in centraal Oeganda die net als de vier Technical Colleges 

vanaf de basis moet worden opgebouwd tot een inspirerende plek om te studeren. 

 

Financiën: 

Toekenning:  € 13.280 

Uitgaven:  € 6.924 (2010) en € 6.356 (2011)  

Toelichting: De student is in september 2010 met zijn studie begonnen en heeft 

  deze in oktober 2011 afgerond. De uitgaven zijn alleen besteed aan de 

  reis- en verblijfskosten van de student. De Hanzehogeschool heeft de 

  student vrijgesteld van het betalen van collegegeld. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jorem Adutu (links), MBA student Hanzehogeschool Groningen 
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Ghana  - SAIDIA studenten 

           

Partner organisatie: 

SAIDIA is een stichting opgezet door studenten van de Hanzehogeschool die zich 

inzetten voor hun leeftijdgenoten in ontwikkelingslanden. Door middel van sponsor 

acties zamelen ze geld in om studenten een semester te laten studeren aan de 

Hanzehogeschool. Zodra er voldoende fondsen zijn geworven wordt er een student 

geselecteerd en zorgt men dat deze wordt opgevangen en begeleid tijdens zijn of 

haar studieperiode in Nederland. Om nog meer studenten een kans te geven om een 

semester naar Groningen te komen steunt de Foundation dit initiatief. 

 

Resultaten: 

In februari 2012 begint Michael Nolly aan zijn uitwisselingssemester bij het instituut 

voor Bedrijfskunde. Hij volgt daar de minor ‘International Challenge in Real Estate’. 

Na afloop van zijn studie gaat hij terug naar Ghana om daar het geleerde in de 

praktijk te brengen. 

 

Toekomst: 

De Foundation wil ook in de toekomst blijven samenwerken met SAIDIA, door op 

verzoek studenten te ondersteunen. Het zorgt voor een grote betrokkenheid van 

studenten bij de Foundation en geeft veel studenten uit ontwikkelingslanden de kans 

om kennis te maken met het onderwijs van de Hanzehogeschool. 

 

Financiën: 

Toekenning: € 5.500 

Uitgaven: € 5.500 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Nolly, student Instituut voor Bedrijfskunde
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Kenia  - ICM student 

           

Partner organisatie: 

Bij het Instituut voor Communicatie & Media van de Hanzehogeschool wordt de 

opleiding International Communication aangeboden. Deze studierichting trekt naast 

veel Europese studenten ook regelmatig studenten uit ontwikkelingslanden. Een van 

de studenten die met zeer goede cijfers het eerste jaar had afgerond verloor haar 

sponsor en zou haar studie moeten staken. Zij diende een verzoek in bij de 

Foundation voor een bijdrage in haar studiekosten voor het 2
e
 studiejaar. 

 

Resultaten: 

Brenda Sanau is in september 2011 begonnen met het 2
e
 jaar van haar opleiding 

International Communication en heeft het eerste semester met zeer goede 

resultaten afgerond. De Foundation sponsort alleen haar collegegeld, studieboeken 

en verzekering, zij moet zelf voorzien in de kosten voor haar levensonderhoud. 

Ondanks de medische problemen die zij in het eerste semester ondervond is ze in 

staat gebleken zelf in haar levensonderhoud te voorzien. Eind 2011 heeft zij een 

verzoek ingediend om een bijdrage in haar studiekosten voor haar 3
e
 studiejaar. Dit 

verzoek is gehonoreerd. In 2012 zal zij stageperiode vervullen bij de Gasunie, een 

van de grotere sponsoren van de Foundation. 

 

Financiën: 

Toekenning: € 9.354 

Uitgaven: € 4.724 

Toelichting: Voor 2012 is er een reservering van € 4.630  opgenomen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brenda Sanau, student Instituut voor Communicatie & Media  
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3.  Fondsenwerving en Communicatie 

 

Acties  
Kerstactie 2010 

Net als in het voorgaande jaar konden eind 2010 medewerkers van de 

Hanzehogeschool hun kerstpakket schenken aan de Foundation. 493 medewerkers 

hebben hun kerstpakket geschonken of een bedrag naar keuze gedoneerd. In totaal 

heeft de actie een bedrag van €12.265 opgeleverd. Vanuit de reserves is daar een 

bedrag van € 5.735 aan toegevoegd, zodat er een cheque ter waarde van €18.000 

kon worden aangeboden aan het Community Health Project Kenya.  

 

Kerstactie 2011 

De kerstactie van 2011 was bestemd voor het United Health project in Ghana en de 

Saidia student foundation. 405 HG medewerkers hebben hun kerstpakket 

gedoneerd. Een klein deel van de donaties €480 werd voor het einde van het jaar 

gestort. Het eindbedrag, zal vermeld worden in het jaarverslag 2012. 

 

Voorjaarsactie 

Op 8 juni 2011 vond het Inspiration Breakfast 2011 plaats. ’s Ochtends vroeg werd er 

een ontbijt geserveerd voor bedrijven uit (Noord) Nederland. Deze bedrijven 

kochten voor €500 een stoel om aan te zitten aan het ontbijt samen met een student 

van de Hanzehogeschool. Tijdens het ontbijt werd er informatie verstrekt over het te 

sponsoren project in Zuid Afrika en gingen de tafels opzij voor een workshop body 

percussie. In totaal zijn er 23 stoelen verkocht wat een bedrag van €11.500 

opleverde voor TSiBA Education in Zuid Afrika.  

 

Bijdrage bedrijven 

In 2011 hebben twee bedrijven een donatie gedaan aan de Foundation. In de eerste 

plaats de Gasunie, die een bedrag van €10.000 overmaakt op de rekening van de 

Foundation ten behoeve van beurzen voor studenten uit ontwikkelingslanden. 

Daarnaast waren er twee kleinere schenkingen van het aan de Hanzehogeschool 

verbonden bedrijf Invitel. 

 

Vacatie- en Afscheidsgelden: 

Leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de Hanzehogeschool 

hebben hun vacatiegelden over 2011 geschonken aan de Foundation. Dit leverde 

een bedrag van €16.920 op. Daarnaast heeft de dean van het instituut voor 

Informatie- en Communicatie Technologie zijn afscheidscadeaus ter waarde van 

€930 geschonken aan de Foundation. 

 

Overige donaties 

HG studenten en medewerkers hebben in 2011 met kleinschalige acties een bedrag 

van €1.973 opgehaald. De acties variëren van een veiling bij het Facilitair Bedrijf tot 

een festival georganiseerd door studenten van het Instituut voor Communicatie & 

Media.  
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Publiciteit 
 

Intern 

In 2011 zijn er regelmatig artikelen over de Foundation verschenen in het twee-  

maandelijkse personeelsblad van de Hanzehogeschool. Aanvullend hierop zijn er 

berichten geplaatst op het intranet van de Hanzehogeschool, bestemd voor zowel 

personeel en studenten. Voor de kerstpakketten actie hebben alle medewerkers van 

de hogeschool een persoonlijke email ontvangen. 

 

Extern 

Sinds september 2010 heeft de Foundation de beschikking over een eigen website 

www.hanzeuniversityfoundation.nl. Op de site is zowel informatie beschikbaar voor 

donateurs als organisaties die een aanvraag willen indienen. Naast uitleg over de 

doelstellingen en de organisatie is er veel nieuws te vinden over de projecten die 

gesponsord worden. Op deze manier kunnen potentiële donateurs zich een goed 

beeld vormen van de activiteiten van de Foundation. Het aantal bezoekers van de 

site varieert sterk. Tijdens de acties ligt het aantal bezoekers op 300 -350 per maand, 

in de overige maanden is dit ongeveer de helft. In 2011 is een deel van de website 

vertaald in het Engels, zodat het voor aanvragers buiten Nederland gemakkelijker 

wordt om informatie over de Foundation te verwerven. 

 

Op 31 december 2011 stond de Foundation centraal in een advertentie van de 

Hanzehogeschool waar zowel de coördinator van de Foundation als de voorzitter van 

het College van Bestuur aan het woord kwamen. 

 

Verder worden er regelmatig persberichten over activiteiten van de Foundation 

geplaatst op de website van de Hanzehogeschool en aangeboden aan de Noord 

Nederlandse pers. 

 

 

  
  Advertentie dagblad van het Noorden 31 – 12 - 2011 
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4.  Plannen voor 2012 

Fondsenwerving en publiciteit 

 
Medewerkers en studenten Hanzehogeschool  

Na twee jaar ervaringen met acties onder medewerkers en studenten is er voor 

gekozen om prioriteit te geven aan de kerstactie waarbij HG medewerkers er voor 

kunnen kiezen om hun kerstpakket af te staan aan de Foundation. De actie slaat 

goed aan bij de medewerkers en is eenvoudig te organiseren. In 2010 en 2011 

werden de medewerkers opgeroepen om te doneren via een centraal verstuurde 

email. Het komende jaar zullen de medewerkers daarnaast ook benaderd worden 

door het organisatieonderdeel waaronder zij vallen.  

 

Verder valt het op dat er steeds meer spontane ideeën op komen bij HG 

medewerkers en studenten om de Foundation te sponsoren. Dit varieert van het 

schenken van afscheidscadeaus bij vertrek tot het verloten van extern verkregen 

kerstpakketten of de verkoop van oude boeken uit de bibliotheek. Na afloop van de 

acties worden de contacten met de initiatiefnemers warm gehouden en wordt 

nagegaan of de actie voor herhaling vatbaar is.  

 

Bedrijven en bestuurders 

Ook in 2011 is het grootste gedeelte van de inkomsten bij elkaar gebracht door 

bedrijven en bestuurders. Het Inspiration Breakfast 2011 was een groot succes met 

23 verkochte stoelen en ook in 2012 zal er weer een Inspiration Breakfast plaats 

vinden. Het ontbijt wordt georganiseerd door studenten van de HG in samenwerking 

met het bestuur, het Comité van Aanbeveling en de coördinator. Het Inspiration 

Breakfast vindt plaats op 27 juni 2012. 

 

Leden van het College van Bestuur van de HG, de Raad van Toezicht van de HG en de 

het bestuur van de Foundation hebben in 2011 ruime bedragen gedoneerd aan de 

Foundation. In 2012 zal opnieuw aan de bestuurders de vraag voorgelegd worden of 

zij bereid zijn hun vacatiegelden of inkomsten uit nevenfuncties te doneren aan de 

Foundation. 

 

 

 

 
Inspiration Breakfast 2011  
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Projecten 

 

Projectverwerving 

De projectaanvragen die ingediend worden bij de Foundation voldoen steeds beter 

aan de gestelde criteria, waardoor een groter deel van de aanvragen goedgekeurd 

kan worden. Wel zijn er nog regelmatig HG studenten die een aanvraag doen voor 

hun reis- en verblijfskosten als ze willen afreizen naar een ontwikkelingsland, terwijl 

de Foundation hier niet voor bestemd is. Om de hoeveelheid kansrijke 

projectaanvragen te vergroten wordt in 2012 de website volledig vernieuwd, waarbij 

de informatie voor aanvragers gemakkelijker toegankelijk wordt gemaakt. 

 

Daarnaast is vanuit het Comité van Aanbeveling het idee gekomen om projecten te 

verwerven rondom een aantal thema’s. De thema’s die naar voren kwamen zijn 

energie, gezondheidszorg, ICT en water. Zodra de projecten verworven zijn worden 

hier passende bedrijven bij gezocht die zich aan het desbetreffende project 

verbinden. In 2012 zal dit idee verder uitgewerkt worden. 

 

Projectevaluatie 

Van de projecten die in 2011 uitgevoerd zijn is er een rapportage geschreven door de 

ontvangende partij of zijn er (in het geval van studenten die naar de HG komen) 

studie voortgangsgesprekken gevoerd. In 2012 zal er opnieuw gewerkt worden aan 

goede projectrapportages, eventueel aangevuld met bezoeken van medewerkers en 

studenten van de Hanzehogeschool aan de diverse projecten. Het streven is om ook 

in 2012 geen kosten te maken voor projectevaluaties, door project bezoeken te 

combineren met reeds gefinancierde buitenlandse dienstreizen voor de hogeschool. 

 

Om de komende jaren projectevaluaties goed te kunnen uitvoeren wordt er gefocust 

op landen waar de Hanzehogeschool al actief is. Voor 2012 zijn dit Ghana, Oeganda, 

Kenia, Tanzania, Mozambique en Zuid Afrika. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Techniek studenten in Oeganda  
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5.  Organisatie 

 

Het bestuur 

 
Eric Dam   President Energy Delta Instituut en voormalig lid Raad van Bestuur 

   Gasunie  (voorzitter) 

Geert Sanders   Voorzitter SER Noord Nederland 

Hugo Klomp    Voormalig directielid Kunstopleidingen Hanzehogeschool Groningen 

Bert Kunst   Plaatsvervangend Stafdirecteur Financiële Zaken Hanzehogeschool  

   Groningen (penningmeester) 

 

Het Comité van Aanbeveling 
 

Max  van den Berg  Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen 

Jacob Emmelkamp Voorzitter Kamer van Koophandel Noord-Nederland 

Nynke Stellingsma Directeur De Oosterpoort en Stadsschouwburg Groningen 

Pieter Krijne  Directeur KZ, Meet- en regelapparatuur, Zwolle 

Bix Jacobse  Directeur GN-IX, Groningen Internet Exchange 

 

De Toetsingscommissie 
 

Willem Benjaminse Manager International Projects Hanzehogeschool Groningen 

Linda  Maat  Manager International Projects Hanzehogeschool Groningen 

Elvira Ardon  Dean Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek 

   Hanzehogeschool Groningen 

Janneke Hermes Senior Coordinator Corporate Strategy, NV Nederlandse  

   Gasunie 

 

De Coördinator 
 

Linda Maat  Manager International Projects Hanzehogeschool Groningen 
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6.  Financiën 

 

Financieel verslag 
 

Het tweede jaar van de Foundation was financieel gezien weer een goed jaar. 

Midden in de economische crisis is het toch gelukt om een bedrag van € 54.987 te 

verwerven bij bedrijven in Noord Nederland, bestuurders, medewerkers en 

studenten van de Hanzehogeschool.  

 

De inkomsten lagen  iets lager dan in 2010, wat deels te maken heeft met de 

inkomsten uit 2009 die zijn opgenomen in het jaarrapport 2010 en daardoor een 

licht vertekend beeld geven. Daarnaast misten we dit jaar de inkomsten die voort 

kwamen uit het afscheid van de voorzitter van de Foundation. 

 

Van de inkomsten is er €35.124 direct besteed aan projecten en €220 aan 

bankkosten. Hiermee is een directe besteding aan projecten van 99% gerealiseerd. 

De personele kosten, kantoorkosten en een deel van de publiciteitskosten van de 

Foundation worden gedragen door de Hanzehogeschool Groningen en komen 

daardoor niet voor op de begroting.  

 

Aan het eind van het jaar heeft de Foundation nog €66.226 in kas, waarvan €16.455 

is toegezegd aan lopende projecten. Bijvoorbeeld aan een student die in 2011 met 

zijn studie is begonnen en deze in 2013 afrond of een beurs voor een nog te 

selecteren student. Na aftrek van verplichtingen heeft de Foundation een positief 

saldo van €49.771 om te besteden aan projecten in 2012. 

 

 

 

 

 
Studenten van de Hanzehogeschool overhandigen  

een check voor het CHPK project in Kenia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadres: 

Hanze University Foundation

Postbus 70030 

9704 AA Groningen 

 

Bezoekadres: 

Zernikeplein 7 

9747 AS Groningen 

 

Tel:  050 – 595 7554 

Fax:  050 – 595 2940 

d.a.maat@pl.hanze.nl 

www.hanzeuniversityfoundation.nl
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