Jaarverslag 2014 Friends of University College Roosevelt
In het verslagjaar 2014 is voortgebouwd op het eerste operationele jaar van de stichting. In dit jaar is
de structuur van de stichting verder verstevigd en is aansluiting gezocht met de staven van het
College. Dit heeft geleid tot een betere samenwerking en versterking van onze impact. De belangrijke
events rondom University College Roosevelt bieden nu ook de gelegenheid om de stichting meer
bekendheid te geven. Het bestaan van de stichting is immers geborgd bij een blijvende en
toenemende naamsbekendheid.
Het bestuur heeft ook kunnen realiseren dat bij enkele grotere publieke evenementen rond de Abdij
in Middelburg de stichting zichzelf kon promoten. Evenementen als de Bijeenkomst Zeeuwse
Connectie, Oesterpartij en de UCR Graduation day trekken veel belangstelling.
Ons tweede fundraising dinner mocht op een grote belangstelling rekenen. Op deze avond konden
we opnieuw 3 beurzen uitreiken aan studenten en 2 bestaande beurzen verlengen voor een 2e jaar,
na zeer goede studieresultaten van deze beursstudenten in het eerste ondersteuningsjaar.
Oud minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot was Key note speaker en zijn verhaal over de actuele
politiek in Oost-Europa kon haast niet toepasselijker, gezien drie van de beursstudenten uit de
Oekraïne afkomstig zijn.
Tot het stichtingsbestuur traden toe UCR alumni Merel van Rens en Nathalie van de Zande, waarbij
Merel de voorzitterrol later in het jaar heeft overgenomen van Hein van Ameijden. Ondanks zijn
drukke agenda blijft Heijn nauw betrokken als lid van het bestuur. Mark Kamphuis trad terug als lid
van het bestuur.
Per jaar ultimo bestaat het bestuur uit:
Merel van Rens, voorzitter
Mario Herrebout, secretaris
John Anthonise, penningmeester
Jorrit Snijder, lid
Steintje Beijndorf, lid
Nathalie van de Zande, lid
Hein van Ameijden, lid
Lukáš Veselý, lid

Ook in 2015 zal een derde fundraising dinner worden georganiseerd. Het bestuur zal daarnaast
toewerken naar een verdere borging van de fondsenwerving en versterking van de relaties met
andere onderdelen van de UCR, in het bijzonder de Alumni.
Het fundraising dinner vindt zijn kracht in de verbinding tussen studenten, alumni en bedrijfsleven.
Alumni zijn naar de toekomst essentieel voor de borging van het fonds. Het bedrijfsleven is voor de
UCR een zeer belangrijke partner, enerzijds voor carrièremogelijkheden voor zijn alumni, anderzijds
als voedingsbron voor praktijkgerichte courses en onderzoekstrajecten. Om zowel het bedrijfsleven
alsmede alumni zo goed mogelijk te verbinden en kennis te laten maken met de tradities en de sfeer

aan de UCR wordt het fundraising dinner gepland op 2 september, op dezelfde dag als de opening
van het academisch jaar, waarbij traditioneel veel alumni betrokken worden. Het tweede dinner in
het bestaan van het fonds bracht een mooie opbrengst van € 17.000,- .
Het bestuur is verheugd met de toetreding van twee nieuwe donateurs, Chemie reus uit ZeeuwsVlaanderen Dow Benelux en internationaal maritiem detacheerder Humares Oceanwide uit
Vlissingen schonken ieder € 10.000,- aan het fonds. Vertegenwoordigers Arnd Thomas en Patrick van
der Ploeg reikten daarbij twee beurzen uit aan Halyna Aleksandrovych en Polina Vynogradova uit
Oekraïne. Daarnaast werd door Damen Schelde Naval Shipbuilding aan Roksolana Okolit een beurs
uitgereikt. De Friends konden tevens een beurs beschikbaar stellen aan twee studenten uit 2013 te
weten Erisa Nuku (Albanië) en Pranjal Ghimere. Zij ontvingen hun 2e termijn. Zo kon in totaal
€ 35.000,- worden ingezet voor het goede doel. Geld dat de bursalen na de start van hun carrière
geleidelijk zullen terugbetalen aan de Friends of UCR om opnieuw te kunnen inzetten voor nieuwe
beurzen.
Het bestuur blijft als haar kernactiviteit verdere versteviging van het fonds nastreven. De website van
de Friends dient als uithangbord en is onderdeel van de site van UCR. Via de website kunnen nu ook
direct donaties worden gedaan aan de stichtingsrekening. Nieuwsbrieven en verantwoording van
onze activiteiten worden via de website gepubliceerd. Via de notarissen in Zeeland zijn folders
verspreid met de uitnodiging aan onze stichting te legateren.
Het bestuur is trots op de gerealiseerde aanwas van fondsen en toegekende beurzen en ziet de
toekomst met vertrouwen tegemoet. We zijn onze donateurs zeer erkentelijk en dankbaar voor het
ons gegunde vertrouwen.
Zo helpen wij als stichting niet alleen buitenlandse talenten zich te ontwikkelen, maar zeker ook de
promotie van het college Roosevelt als parel aan de Zeeuwse kroon.
DRV Accountants & Adviseurs stelde de jaarrekening samen. Veel dank gaat uit naar de
ondersteunende werkzaamheden van mevrouw Jacqueline Wentink.
Vlissingen, 15 juli 2015
Het bestuur
Ambassadeurs:
Karla Peijs
Harald Bergmann
Edwin Vinke
Hans Adriaansens
Barbara Oomen

Beschermheer, Herman Wijffels

