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1. Inleiding 

Dit is het beleidsplan van de Hanze University Foundation voor de periode 2022 – 2027. In het 
document wordt de doelstelling, visie en werkwijze van de stichting beschreven. De Hanze 
University Foundation in nauw verbonden met de Hanzehogeschool Groningen, waar het 
secretariaat van de stichting is ondergebracht. 

 

2. Doel 

2.1 Begunstigde doelgroep  

De Hanze University Foundation is een zelfstandige stichting verbonden aan de Hanzehogeschool 
Groningen die een beroep doet op de maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers, 
studenten, alumni en bedrijven in de regio. De Foundation richt zich op het ondersteunen van 
beroepsonderwijs aan jonge mensen in ontwikkelingslanden. 

2.2 Doelstellingen 

• het bevorderen van duurzaam beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden 
• het kanaliseren van maatschappelijke betrokkenheid binnen en buiten de 

Hanzehogeschool Groningen door de uitvoering van (aan duurzaam hoger onderwijs 
verbonden) ontwikkelingssamenwerkingsprojecten te stimuleren 

• het in stand houden van een stelsel van financiële ondersteuning ten behoeve van 
studenten uit ontwikkelingslanden 

 

3. Visie 

De Hanze University Foundation verbindt zich aan onderwijsinstellingen die ondersteuning vragen 
voor de verbetering van hun onderwijsprogramma’s en onderwijsfaciliteiten. Dit zijn veelal 
onderwijsinstellingen die werken op het snijvlak van het MBO en HBO en niet voldoende middelen 
hebben om studenten goed onderwijs te bieden. Daarnaast biedt de Foundation financiële 
ondersteuning aan een beperkt aantal docenten en studenten van deze onderwijsinstellingen. 
 

4. Concentratielanden 

De Hanze University Foundation concentreert zich op een beperkt aantal ontwikkelingslanden waar 
de Hanzehogeschool reeds actief is. Momenteel is de hogeschool voornamelijk actief in: Kenia, 
Tanzania, Uganda, Mozambique, Zuid-Afrika, Ghana en Indonesië. Door zich te verbinden aan 
partners in landen waar de Hanzehogeschool actief is wordt de continuïteit en betrouwbaarheid van 
de projecten van de Hanze University Foundation gewaarborgd. Ook is het mogelijk om de 
desbetreffende projecten te bezoeken zonder reiskosten te maken, omdat deze gecombineerd 
worden met de reizen die reeds plaats vinden voor andere projecten voor de Hanzehogeschool.  
 

5. De organisatie 

De Foundation kent drie organen: het Bestuur, de Toetsingscommissie en het Comité van 
Aanbeveling. Het lidmaatschap van alle organen is onbezoldigd. Het secretariaat van de stichting is 
ondergebracht bij de Hanzehogeschool Groningen. De taken van de organen en het secretariaat zijn 
vastgelegd in de stichtingsakte. 
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Het secretariaat bestaat een uit een coördinator en twee medewerkers. Samen verzorgen zij de 
informatievoorziening en ondersteunen sponsoracties. Daarnaast bereiden zij 
bestuursvergaderingen voor en zorgen voor het doelmatig beheer van de financiële middelen. 

De Toetsingscommissie beoordeelt projectaanvragen en doet aanbeveling aan het bestuur over de 
toekenning van fondsen. 

Het Bestuur stelt een coördinator aan en houdt toezicht op (jaar)plannen, jaarverslagen en 
jaarrekeningen. Daarnaast doet zij een definitieve uitspraak over het toekennen van fondsen. De 
penningmeester houdt toezicht op de financiële transacties en is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de jaarrekening en accountantsverklaring. 

Het Comité van Aanbeveling verbindt partijen uit het werkveld aan de Foundation en ondersteunt bij 
de fondsenwerving. 

 

6. Inkomsten 

De inkomsten van de Hanze University Foundation bestaan uit donaties van bedrijven in Noord 
Nederland, Hanze studenten en Hanze medewerkers die de Foundation een warm hart toedragen. 
Een aantal medewerkers doneren maandelijks van hun salaris en een nog groter deel van de 
medewerkers doneren jaarlijkse hun kerstpakket aan de Hanze University Foundation.  

De Hanze University Foundation staat ook open voor donaties van personen die niet verbonden zijn 
aan de hogeschool, maar bijvoorbeeld een bedrag willen schenken voor een afscheid van een 
personeelslid dat met pensioen gaat. Voor hen is het mogelijk om via de website: 
www.hanzeuniversityfoundation.nl een online een donatie te doen. Van deze mogelijkheid wordt 
ook veelvuldig gebruik gemaakt.  

 

6.1 Fondsenwerving 

Inspiration Breakfast 
Jaarlijks organiseert de Hanze University Foundation het Inspiration Breakfast. Deze vindt plaats in 
het voorjaar en is een evenement waarbij bedrijven uit de regio worden gevraagd om een stoel of 
tafel te kopen voor het goede doel.  

Hanze Medewerkersreis 
Om meer medewerkers van de Hanzehogeschool te betrekken bij de Foundation wordt er ieder jaar 
een medewerkers reis georganiseerd. Medewerkers van de hogeschool trekken twee weken 
intensief op met collega’s van de partnerinstelling. Hierdoor ontstaan nieuwe vriendschappen en 
verbindingen.  

De Hanze medewerkers betalen voor hun eigen reis- en verblijfskosten en organiseren daarnaast  
verschillende fondsenwervingsactie. De opbrengsten van deze acties worden geïnvesteerd in  de 
campus van de ontvangende onderwijsinstelling.  

Studentenacties 
Tenslotte worden studenten aangemoedigd om een fondsenwervingsacties te houden ten bate van 
de Foundation. In de komende jaren wil de Hanze University Foundation zich verbinden aan 
meerdere activiteiten, zodat het voor studenten laagdrempeliger wordt om zich in te zetten voor de 
Foundation. 

 

http://www.hanzeuniversityfoundation.nl/
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6.2 Vermogensbeheer 

De inkomsten van de Hanze University Foundation worden beheerd door de Hanzehogeschool 
Groningen op een aparte rekening. De penningmeester van het bestuur van de Hanze University 
Foundation is werkzaam bij de financiële afdeling van de Hanzehogeschool en houdt toezicht op de 
betalingen.  

Bij een eventuele wisseling van functie of vertrek bij de Hanzehogeschool, wordt het 
penningmeesterschap overgedragen aan een andere medewerker van de financiële afdeling van de 
Hanzehogeschool.  

 

7. Uitgaven 

7.1 Aanvraag procedure 

Projecten die gefinancierd worden vanuit de Hanze University Foundation richten zich op:  
• Het verbeteren van onderwijsfaciliteiten, zoals leslokalen, practica ruimtes en mediatheken.  
• Sponsoren van korte trainingen voor medewerkers, zoals deelname aan Hanzehogeschool 

summerschools.  
• Sponsoren van het collegegeld voor studenten van partner instellingen die onvoldoende 

financiële middelen hebben om hun studie te voltooien.  
 
Als een instelling of individu een aanvraag wil doen voor de Hanze University Foundation wordt er 
een formele aanvraag ingediend. Formulieren voor deze aanvraag zijn beschikbaar op de website 
van de Hanze University Foundation. Er is een apart formulier voor instellingen en voor individuen.  
 
7.2   Goedkeuring van uitgaven 

De Hanze University Foundation bestaat uit verschillende organen, deze spelen allen een rol bij de 
goedkeuring van de aanvraag en het bijbehorende budget. De leden van de verschillende organen 
worden bekend gemaakt op de website van de Foundation.  
 
Contact met de aanvragende organisatie verloopt via een van de medewerkers van de Hanze 
University Foundation. Deze medewerkers beheren de e-mail 
hanzeuniversityfoundation@org.hanze.nl en zorgen dat de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet 
(vragen beantwoord, budget toegevoegd en ondertekent door de juiste persoon). Zodra de aanvraag 
compleet is sturen zij deze door naar de toetsingscommissie. Zie schema op pagina 5. 
 

mailto:hanzeuniversityfoundation@org.hanze.nl
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De toetsingscommissie beoordeeld of de aanvraag past binnen de doelstellingen van de Hanze 
University Foundation en keurt de aanvraag goed, af of vraagt om aanvullende informatie. Indien de 
toetsingscommissie de aanvraag goedkeurt stuurt een van de medewerkers van de stichting deze 
door naar het bestuur.  
 
Het bestuur keurt de aanvraag goed of af. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd stuurt een van de 
medewerkers van de stichting een toekenningsbrief naar de aanvragende partij. In deze brief zijn de 
voorwaarden voor de toekenning beschreven.  
 
7.3 Lopende kosten 

Het secretariaat van de Hanze University Foundation is ondergebracht bij de Hanzehogeschool 
Groningen, waardoor is er geen sprake is van het betalen van salarissen of andere lopende kosten. 
Naast de kosten voor de toegekende projecten is er alleen sprake van bankkosten. De komende 
jaren blijft de hogeschool verantwoordelijk voor het secretariaat van de stichting.  

 

8. Toekomst 

De komende vijf jaar blijft de Hanze University Foundation investeren in onderwijs in 
ontwikkelingslanden. Dit doet zij in nauwe samenwerking met medewerkers en studenten van de 
Hanzehogeschool Groningen en haar partner instellingen in ontwikkelingslanden. 
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9. Contact gegevens 

RSIN:    8216.89.848  
Kvk:    01169423 
 
Adres:    Zernikeplein 7, 9747 AS Groningen 
 
Contact:  hanzeuniversityfoundation@org.hanze.nl 

Bank gegevens 
Naam organisatie:  Stichting Hanze University Foundation 
IBAN:    NL60 RABO 0149 1528 68 
Swift code/BIC:   RABONL2U 
Naam bank:    Rabobank 


