
Jaarverslag 2010

 
 

 

 
 

Jaarverslag 2010 

 

 
 



2 
 
 

 

 

Inhoudsopgave 
 

 

Voorwoord          3 

 

1. Hanze University Foundation in het kort    4 

Doelstelling         4 

Doelgroep         4 

Organisatie         4 

Focuslanden en projecten       5 

Financiën         5 

 

2. Projecten         6 

Zuid Afrika – TSiBA Education, Kaapstad     6 

Kenia – Community Health Promotion Kenya, Kilifi    7 

Tanzania – Eye Clinic, Kabanga      8 

Rwanda – Teacher Training College, Muhanga    9 

Oeganda – Uganda Technical College, Kichwamba   10 

Ghana - University of Cape Coast     11 

 

3. Fondsenwerving & Communicatie    12 

Acties         12 

Publiciteit        13 

 

4. Plannen voor 2011      14 

 Fondsenwerving en publiciteit     14 

 Projecten        14 

 

5. De organisatie       16 

 Het Bestuur        16 

 Het Comité van Aanbeveling      16 

 De Toetsingscommissie      16 

 De Coördinator       16 

   

6. Financiën        17 

 Financieel verslag       17 

  

 

  



3 
 
 

 

Voorwoord 

 

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

is een initiatief van de Hanzehogeschool en richt zich op het bevorderen van 

beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden.  

 

In 2010 is er veel aandacht besteed aan het inrichten van de organisatie en het 

bekend maken van de Foundation bij het publiek. Ook is er een goede start gemaakt 

met het verwerven van fondsen. Hierbij richt de Foundation zich op studenten, 

medewerkers en bestuurders van de Hanzehogeschool, maar ook zeker op bedrijven 

in Noord Nederland. De NV Nederlandse Gasunie levert de voorzitter van de 

Foundation en is actief in de toetsingscommissie. Daarnaast nemen steeds meer 

bedrijven plaats in het Comité van Aanbeveling. 

 

Met de opbrengsten van de verschillende sponsoracties konden zes projecten 

worden gefinancierd in Zuid Afrika, Oeganda, Rwanda, Tanzania, Kenia en Ghana. 

Een aantal onderwijsinstellingen hebben hun faciliteiten kunnen verbeteren en een 

aantal studenten hebben een beurs ontvangen voor een studie aan de 

Hanzehogeschool of een lokale onderwijsinstelling. 

 

Ook financieel gesproken was 2010 een goed jaar voor de Foundation. In totaal is er 

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

€95.000 bij elkaar gebracht.  

 

Voor 2011 zijn er al volop plannen voor het verwerven van fondsen en het selecteren 

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 2010 was de Hanze University Foundation actief betrokken bij projecten in Zuid 

Afrika, Oeganda, Rwanda, Tanzania, Kenia en Ghana.  

� Aan 3 onderwijsinstellingen is steun verleend bij het verbeteren van hun 

onderwijs of hun leeromgeving. 

� Aan 3 studenten / docenten is een beurs verleend voor een studieperiode 

aan de Hanzehogeschool 

� Aan 3 gezondheidsmedewerkers is een beurs verleend voor een studie aan 

een lokale onderwijsinstelling.  

Financiën 

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

medewerkers en studenten hebben veel bedrijven uit Noord Nederland een bijdrage 

geleverd aan de Foundation.  

� Inkomsten € 94.622 

� Uitgaven € 49.212 

� Saldo   € 45.410 

De Foundation heeft voor € 15.276 verplichtingen aan lopende projecten en  

€ 30.134 beschikbaar voor nieuwe projecten in 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Inspiration Breakfast juni 2010   
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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 is Thobela Mfeti, 4
e
 jaars student TSiBA 

Education naar Nederland gekomen om 2 maanden stage te lopen bij het bedrijf 

Animal Lovers in Hoogeveen. Verder start TSiBA Education in 2011 met sponsoring  

van de Foundation een voorbereidingsjaar voor studenten die zich willen inschrijven 

bij TSiBA maar niet voldoen aan de gestelde eisen. 

 

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: € 16.065 

Uitgaven: € 10.575 

Toelichting: Het resterende bedrag van €5.490  is voldoende om nog een   

  student naar Nederland te laten komen in 2011. 

 

 

 

 
Thobela Mfeti wordt afgehaald op Schiphol door een student van de Hanzehogeschool 
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Kenia  - Community Health Promotion Kenya, Kilifi 

        
Partner organisatie: 

Community Health Promotion Kenya start in januari 2011 een trainingscollege voor 

gezondheidswerkers in Kilifi, Kenia. Er worden gezondheidswerkers opgeleid die zich 

bezig gaan houden met de primaire gezondheidszorg en verloskunde. Het curriculum 

is competentiegericht en bevat veel praktijkonderwijs. 

 

Resultaten: 

Met de opbrengsten van de Foundation wordt er een verpleegkundig skills lab 

ingericht waar studenten het praktijk deel van hun studie kunnen volgen. Daarnaast 

is er een bijdrage geleverd aan de bibliotheek en de renovatie van een aantal 

klaslokalen. In het voorjaar van 2011 worden de eerste studenten verwacht en gaat 

de opleiding van start.  

 

Toekomst: 

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

steunen, bijvoorbeeld door het sponsoren van een aantal studenten of de 

uitbreiding van het trainingscollege. 

 

Financiën: 

Toekenning: € 18.000 

Uitgaven: € 18.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Trainingscollege Kilifi, Kenia 
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Tanzania  - Eye Clinic, Kabanga 

           
 Partner organisatie: 

De Hanzehogeschool is sinds een aantal jaren verbonden aan de Eye Clinic in het 

Kabanga Hospital, Tanzania. Ieder jaar gaan er studenten van de Academie voor 

Verpleegkunde naar Kabanga om stage te lopen of af te studeren. De Eye Clinic heeft 

de afgelopen jaren te maken gekregen met een sterke stijging van het aantal 

operaties en kampt met een tekort aan goed geschoold personeel. 

 

Resultaten: 

Met de opbrengsten van de Foundation is er een beurs verstrekt aan twee 

medewerkers van de Eye Clinic om bij een universiteit in de regio een opleiding te 

volgen tot anesthesist. Zodra zij terug keren naar Kabanga kan het aantal operaties 

sterk worden vermeerderd. Daarnaast is er een beurs verstrekt aan een zeer 

gemotiveerde medewerker van de Eye Clinic die in Tanzania een opleiding tot 

verpleegkundige gaat volgen. 

 

Toekomst: 

De Foundation wil ook in de toekomst verbonden blijven met de Eye Clinic in 

Kabanga, bijvoorbeeld door het verstrekken van beurzen voor medewerkers. 

 

Financiën: 

Toekenning: € 6.450 

Uitgaven: € 6.450 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Medewerkers Kabanga Hospital tijdens onderzoek en oogoperatie 
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R 

Rwanda - Teacher Training College, Muhanga   

     
 Partner organisatie: 

Het Muhanga Teacher Training College is geopend in januari 2010 en heeft te maken 

met zeer beperkte faciliteiten voor studenten. Zo was er geen sportveld beschikbaar, 

terwijl de studenten wel na hun opleiding sportlessen moeten geven aan 

basisschoolkinderen. Daarnaast geeft de aanwezigheid van een sportveld de 

studenten de gelegenheid om zelf in beweging te blijven. De meerderheid van de 

studenten woont op de campus, maar er zijn geen faciliteiten om na schooltijd iets te 

ondernemen. 

 

Resultaten: 

Door de aanleg van het sportveld is er gelegenheid gecreëerd voor de studenten van 

het Muhanga Teacher Training College om zich beter voor te bereiden op hun 

toekomstige beroep als leraar. Sport kan hiermee opnieuw een vast onderdeel 

kunnen worden van het onderwijsprogramma. Na de burgeroorlog waren er te 

weinig leraren en faciliteiten beschikbaar om te voldoen aan de vraag en is het 

onderwijsprogramma teruggebracht naar de basisvakken. Nu het land in opbouw is 

kan het onderwijsprogramma weer volledig worden aangeboden. 

 

Financiën: 

Toekenning: € 3.000 

Uitgaven: € 3.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Volleybal- en basketbalveld Teacher Training College Muhanga 
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Oeganda  - Uganda Technical College Kichwamba 

           
Partner organisatie: 

De Hanzehogeschool werkt sinds 2006 samen met vier Technical Colleges in 

Oeganda. Tijdens de samenwerking heeft de directeur van het Uganda Technical 

College Kichwamba blijk gegeven van een enorme inzet voor de verbetering van het 

technisch onderwijs in Oeganda. De onderwijsinstelling in Kichwamba heeft een 

snelle ontwikkeling doorgemaakt en is nu voor studenten een zeer aangename plek 

om te studeren. De directeur van de onderwijsinstelling heeft echter niet de juiste 

opleiding afgerond om zijn tijdelijke functie om te zetten in een vaste aanstelling. 

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 studie aan de 

Hanzehogeschool en heeft het eerste semester met goed gevolg afgerond. Na het 

tweede studie semester in Groningen zal hij zijn afstudeerproject afronden in 

Oeganda. In oktober 2011 komt Jorem terug naar Groningen om zijn studie af te 

ronden en zijn MBA diploma in ontvangst te nemen. 

 

Financiën: 

Toekenning:  € 13.210 

Uitgaven:  € 6.924 

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

  zal deze afronden in oktober 2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jorem Adutu, MBA student Hanzehogeschool Groningen 
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Ghana  - University of Cape Coast 

           
Partner organisatie: 

Sinds 2005 heeft de Hanzehogeschool  een samenwerkingsovereenkomst met de 

University of Cape Coast in Ghana. Het streven is om ieder jaar een student de kans 

te geven om een semester te studeren aan de Hanzehogeschool. Op deze manier 

kan er een intensieve relatie worden opgebouwd met een onderwijsinstelling in 

Afrika en kunnen studenten van beide onderwijsinstellingen profiteren van de 

samenwerking. Het initiatief voor deze uitwisseling komt van studenten van het 

Instituut voor Communicatie & Media. Zij hebben zich verenigd in de stichting 

SAIDIA. 

 

Resultaten: 

Dorothy Takyiakwaa is de vierde student van de Cape Coast University die een 

semester komt studeren in Groningen. In februari 2011 is zijn begonnen met haar 

uitwisselingssemester aan de School voor Communicatie & Media. Zij zal in 

Nederland blijven tot juli 2011 en dan haar studie vervolgen aan de Cape Coast 

University in Ghana.  

 

Financiën: 

Toekenning: € 4.030 

Uitgaven: € 4.030 

Toelichting: Naast de toekenning vanuit de Foundation is er door studenten van 

  het Instituut  voor Communicatie & Media een bedrag van 1.546 bij 

  elkaar  gebracht voor de financiële ondersteuning van deze student. 

  Het totaal bedrag van €5.576 is voldoende om een semester te  

  studeren aan de Hanzehogeschool. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dorothy Takyiakwaa, student Communicatie & Media, Hanzehogeschool Groningen 
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3.  Fondsenwerving en Communicatie 

 

Acties  

 
Kerst en Nieuwjaarsactie 2009/2010 

De eerste officiële actie van de Foundation was de Kerst- en Nieuwjaarsactie 2009-

2010. 387 medewerkers hebben hun kerstpakket gedoneerd aan de Foundation. 

Daarnaast zijn alle Schools en ondersteunende diensten voorzien van een 

collectebus om tijdens het Nieuwjaarsontbijt een inzameling te houden onder de 

medewerkers. Studenten van het instituut voor Communicatie & Media hebben in 

aanvulling op de deze acties geld ingezameld door middel van het organiseren van 

een festival. De Kerst- en Nieuwjaarsactie heeft €13.727 opgeleverd. Het geld van de 

Kerst- en Nieuwjaarsactie is besteed aan projecten in Ghana, Tanzania en Rwanda. 

 
Voorjaarsactie 

Op 2 juni vond het evenement ‘City of Solidarity’ plaats. ’s Ochtends vroeg werd er 

een ontbijt geserveerd voor bedrijven uit Noord Nederland, het zgn. ‘Inspiration 

Breakfast 2010’. 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 gegeven over de Foundation en het te sponsoren project in Zuid Afrika. In 

totaal zijn er 19 stoelen verkocht voor het Inspiration Breakfast 2010. Na afloop van 

het ontbijt is er nog een donatie ter waarde van 6 stoelen overgemaakt aan de 

Foundation. In totaal is er een bedrag van €12.500 opgehaald met het Inspiration 

Breakfast. 

 

Studenten en medewerkers van de Hanzehogeschool hebben ’s middags en ’s 

avonds een evenement georganiseerd op de campus van de hogeschool. De verkoop 

van kaartjes voor het evenement, eten en drinken en een veiling leverde een bedrag 

op van €3.565. Hiermee komt het totale bedrag van het evenement op €16.065. 

 
Afscheid voorzitter Foundation 

In september nam de voorzitter van de Foundation afscheid als CEO van de Gasunie 

en legde daarmee ook zijn functie bij de Foundation neer. Als afscheidscadeau 

konden relaties, vrienden en bekenden een bedrag storten op het rekeningnummer 

van de Foundation. De opbrengst van deze actie was boven verwachting en leverde 

een bedrag van €33.581 op. 

 

Bijdrage Raad van Toezicht 

Leden van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool hebben hun vacatiegelden 

over 2009 en 2010 geschonken aan de Foundation. Dit leverde een mooi bedrag van 

€22.400 op. 
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Overige donaties 

Het College van Bestuur van de Hanzehogeschool en vrienden en bekenden van 

Jorem Adutu, directeur van het Uganda Technical College  Kichwamba hebben een 

donatie gedaan aan de Foundation om zijn MBA studie aan de Hanzehogeschool 

mogelijk te maken. In totaal is er een bedrag van €7.489 overgemaakt. 

 

Kerstactie 2010 

In december 2010 konden medewerkers van de Hanzehogeschool opnieuw hun 

kerstpakket schenken aan de Foundation. 493 medewerkers hebben in 2010 hun 

kerstpakket geschonken aan de Foundation of een bedrag naar keuze gedoneerd. 

Een klein deel van de donaties, € 1.360 werd voor het einde van het jaar gestort. Het 

eindbedrag van deze actie zal vermeld worden in het jaarverslag 2011. 

 

Publiciteit 
 

Intern 

In de periode december 2009 tot december 2010 zijn er regelmatig artikelen over de 

Foundation verschenen in het 2 maandelijkse personeelsblad van de 

Hanzehogeschool en het 2 wekelijkse magazine voor studenten. 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 

Ter voorbereiding op het evenement op 2 juni is er een website ontwikkeld met de 

naam ’City of Solidarity’. Op deze site zijn alle activiteiten gepubliceerd en de logo’s 

van de bedrijven die hebben gedoneerd aan de Foundation. Na het succes van deze 

site is besloten om een site voor de Foundation te ontwikkelen. Sinds september 

2010 is de site van de Foundation operationeel (www.hanzeuniversityfoundation.nl)  

Gemiddeld bezoeken zo’n 300 mensen per maand de site van de Foundation. 

 

Om de Foundation te kunnen presenteren tijdens evenementen is er een korte film 

ontwikkeld. In deze film worden de doelstellingen en projecten van de Foundation 

toegelicht. Naast een korte uitleg door de coördinator van de Foundation komen de 

verschillende projecten aan de orde. 

 

Tenslotte, worden er regelmatig persberichten over activiteiten van de Foundation 

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

Nederlandse pers. 
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4.  Plannen voor 2011 

Fondsenwerving en publiciteit 

 
Medewerkers en studenten Hanzehogeschool  

Na een eerste pilot jaar begint er duidelijkheid te komen over de meest effectieve 

manier van fondsenwerving voor de Foundation. Er is geëxperimenteerd met acties 

onder medewerkers, studenten, bestuurders en bedrijven. De acties onder 

medewerkers leverden een bescheiden maar stabiele stroom aan inkomsten op. De 

acties door en voor studenten leverden veel publiciteit en bewustwording op maar 

minder inkomsten. 

 

Voor 2011 is besloten om opnieuw een kerstpakkettenactie te houden. Deze vorm 

van fondsenwerving kost relatief weinig inspanning en levert een stabiele stroom 

van inkomsten. Daarnaast wordt er op 26 april een Foundationdag georganiseerd 

waar de medewerkers en studenten van de Hanzehogeschool informatie kunnen 

krijgen over de activiteiten van de Foundation. De dag wordt georganiseerd door 

studenten van de Hanzehogeschool in nauwe samenwerking met de coördinator van 

de Foundation. Naast het verstrekken van informatie zal er geld ingezameld worden 

voor een van de projecten. 

 

Bedrijven en bestuurders 

In 2010 is het grootste gedeelte van de inkomsten bij elkaar gebracht door bedrijven 

en bestuurders. Het Inspiration Breakfast was een groot succes en zeker voor 

herhaling vatbaar. Op 8 juni zal er dan ook opnieuw een Inspiration Breakfast 

worden georganiseerd door studenten van de Hanzehogeschool in samenwerking 

met de coördinator van de Foundation. 

 

De actie die in 2010 het meeste heeft opgeleverd is het afscheid van de voorzitter 

van de Foundation, tevens CEO bij de Gasunie. Ook vanuit de Raad van Toezicht en 

het bestuur van de Hanzehogeschool zijn ruime bedragen gedoneerd aan de 

Foundation. In 2011 zal opnieuw aan bestuurders de vraag worden voorgelegd of zij 

bereid zijn om hun vacatiegelden of inkomsten uit nevenfuncties willen doneren aan 

de Foundation. 
 

 

 
Marcel Kramer, voormalig bestuursvoorzitter schenkt zijn afscheidscadeau aan de Foundation 
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Projecten 

 
Projectverwerving 

Om projectaanvragen te verkrijgen die voldoen aan de criteria van de Foundation 

moet er nog wel wat werk verricht worden. Zo is nog niet voor iedereen duidelijk dat 

de fondsen van de Foundation alleen bestemd zijn voor kosten die gemaakt worden 

door onderwijsinstelling in ontwikkelingslanden of door studenten uit 

ontwikkelingslanden. In 2011 zal dan ook de website op dit onderdeel worden 

aangepast. Daarnaast is het van groot belang om de informatie over de Foundation 

ook in het Engels te verstrekken. De website zal dan ook in 2011 vertaald worden. 

 

Projectevaluatie 

Van alle projecten die in 2010 zijn gesponsord is er een rapportage geschreven door 

de ontvangende partij. Korte samenvattingen van de rapportages zijn geplaatst op 

de website van de Foundation. Daarnaast zijn in 2010 de projecten in Zuid Afrika en 

Tanzania bezocht door medewerkers en studenten van de Hanzehogeschool. De 

projectbezoeken zijn door medewerkers gecombineerd met andere werkzaamheden 

voor de Hanzehogeschool en door de studenten uit eigen middelen gefinancierd. In 

2010 zijn er dan ook geen kosten gemaakt voor projectevaluatie. 

 

In 2011 zal opnieuw gewerkt worden aan een goede projectrapportage aangevuld 

met bezoeken van medewerkers en studenten van de Hanzehogeschool. Daarnaast 

worden in 2011 vertegenwoordigers van de projecten in Zuid Afrika en Kenia in 

Nederland verwacht. Het streven is om ook in 2011 geen kosten te maken voor 

projectevaluatie, door de bezoeken te combineren met andere werkzaamheden voor 

de hogeschool. 

 

Om ook in de toekomst de projectevaluaties goed te kunnen uitvoeren wordt er 

gefocust op landen waar de Hanzehogeschool al actief is. Voor 2011 zijn dit Ghana, 

Oeganda, Kenia, Tanzania, Mozambique en Zuid Afrika. 

 

 

 

 
Studenten bieden een cheque aan als resultaat van het evenement ‘City of Solidarity’ 
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5.  Organisatie 

 

Het bestuur 
 

Dhr. E. Dam   Lid Raad van Bestuur en directeur van de divisie Bouw en Beheer 

   N.V. Nederlandse Gasunie (voorzitter) 

Dhr. G.J.E.M. Sanders  Voorzitter SER Noord Nederland 

Dhr. H. Klomp    Voormalig directielid Kunstopleidingen Hanzehogeschool Groningen 

Dhr. K. van de Wal  Stafdirecteur Financiële Zaken Hanzehogeschool  Groningen  

   (penningmeester) 

 

Het Comité van Aanbeveling 
 

Dhr. M. van den Berg  Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen 

Dhr. J. Emmelkamp Voorzitter Kamer van Koophandel Noord-Nederland 

Mevr. T.M. Stellingsma Directeur De Oosterpoort en Stadsschouwburg Groningen 

Dhr. P.A.D. Krijne Directeur KZ 

Dhr. B. Jacobse  Directeur GN-IX 

 

De Toetsingscommissie 
 

Dhr. W.J. Benjaminse Manager International Projects Hanzehogeschool Groningen 

Mevr. L. Maat  Manager International Projects Hanzehogeschool Groningen 

Mevr. E.M.T. Ardon Dean Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek 

   Hanzehogeschool Groningen 

Mevr. J. Hermes Senior Sales Manager Gastransport Service, NV Nederlandse  

   Gasunie 

 

De Coördinator 
 

Mevr. L. Maat  Manager International Projects Hanzehogeschool Groningen 
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6.  Financiën 

 

Financieel verslag 
 

Het eerste jaar van de Foundation was financieel gesproken een goed jaar. Midden 

in de economische crisis een stichting opzetten met daarbij de aanname dat ook 

bedrijven uit het Noord Nederland ruimhartig zouden geven was een grote 

uitdaging. In totaal is er door Hanzehogeschool medewerkers, studenten, bedrijven 

en bestuursleden een bedrag van €94.622 bij elkaar gebracht. Het dubbele van wat 

de initiatiefnemers aangegeven hadden toen in september 2009 de Foundation 

gelanceerd werd. 

 

Van de inkomsten is er €48.979 direct besteed aan projecten en €3.721 aan 

publiciteit en bankkosten. Hiermee is een directe besteding aan projecten van 93% 

gerealiseerd. De personele kosten en kantoorkosten 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 €45.422 in kas, waarvan €15.276 

is toegezegd aan lopende projecten. Bijvoorbeeld aan een student die in 2010 met 

zijn studie is begonnen en deze in 2011 afrond. Na aftrek van verplichtingen heeft de 

Foundation een positief saldo van €30.146 om te besteden aan projecten in 2011. 
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