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Stichting Friends of University College Roosevelt

Oprichting
De stichting Friends of Roosevelt Academy is opgericht op 19 december 2012 te Middelburg en kent
als doel het inzamelen van financiële middelen en het bieden van financiële ondersteuning aan
(aankomende) studenten door middel van het ter beschikking stellen van studiebeurzen(renteloze
leningen) voor het volgen van een (vervolg)studie aan of aansluitend op een studie aan de Roosevelt
Academie op basis van financiële behoefte en prestatie, alsmede het financieel ondersteunen van
bijzondere projecten, verband houdende met de Roosevelt Academy en het verrichten van al wat
hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel hoort niet het doen van
uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
Op 3 mei 2013 heeft de stichting haar tenaamstelling gewijzigd nadat het instituut Roosevelt
Academy dit zelfde reeds had gedaan naar University College Roosevelt. Vanaf die datum draagt de
stichting de naam Friends of University College Roosevelt.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft daartoe van de fiscus een zogenaamde ANBI status
onder nummer 8523 79 651 verkregen. Sinds 14 januari 2013 is de stichting ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56960565.
De aard van de geldelijke ondersteuning van studenten is altijd revolverend, dat wil zeggen dat
studenten een beurs kunnen lenen, weliswaar renteloos maar met een terugbetalingsverplichting. Zo
dragen aflossingen op lopende leningen weer bij aan nieuwe uitgiften.
De stichting is het initiatief van een aantal betrokkenen bij de Roosevelt Academy die het idee
hebben opgepakt om een fonds in te richten dat in eerste instantie vanuit lokale bedrijven en
instanties wordt gevoed om het studeren aan de Academy voor iedereen mogelijk te maken. Intentie
is om het fonds na enkele jaren opstart in beheer te geven aan betrokken Alumni van de academie,
zodat een brede betrokkenheid zal blijven bestaan naar de toekomst toe.
De oprichters vormen het bestuur van de stichting voor de eerste jaren.

Wat is er gebeurd in 2013?
De eerste uitdaging van de stichting is geweest om een startkapitaal te formeren waarbij snel ook
studiebeurzen konden worden geïnitieerd, teneinde verder vorm en inhoud te kunnen geven aan het
initiatief. Daarnaast is veel tijd door oprichters gegeven in het bepleiten van de goede zaak. Zo zijn in
de loop van het jaar ambassadeurs opgestaan en is een Beschermheer gevonden in de persoon van
Herman Wijffels. De opbrengst van de receptie van Karla Peijs rond haar afscheid als Commissaris
van de Koningin in Zeeland vond in de stichting haar goede doel. Het bestuur is verheugd met haar
blijvende steun in de hoedanigheid van Ambassadeur.

Damen Schelde Naval Shipbuilding en Rabobank Walcheren Noord Beveland hebben de eerste
beurzen gefund door ieder een bijdrage van € 10.000,- te schenken. Deze bijdragen vonden gelijk
haar weg naar 2 studiebeurzen die op het eerste fundraising dinner op 7 juni 2013 konden worden
overhandigd aan Pranjal Ghimire uit Khatmandu, Nepal en Erisa Nuku uit Tirana, Albanië. Voor deze 2
studenten werd daarmee de mogelijkheid geschapen om hun studie aan de UCR daadwerkelijk op te
pakken.
Het fundraising Dinner op zichzelf bracht met een 70 tal aanwezigen een mooie extra bijdrage op
waarmee in het eerste jaar een stevig fundament is gelegd voor verdere groei van de benodigde
middelen. Op 31 december 2013 kon een saldo van € 28.000,- worden opgetekend, nadat 2 beurzen
waren uitgezet voor een totaal bedrag € 15.000,-.
Ook het lopende jaar 2014 wordt de energie gericht om gelden aan te trekken. Activiteiten worden
opgezet rond de grotere events van UCR om de verbondenheid tussen stichting en College verder op
te laden.

Verantwoording
Het bestuur verklaart naar eer en geweten de belangen van de stichting te hebben behartigd en is
trots op de bereikte resultaten in het eerste bestaansjaar van het fonds.
Er wordt ingezet op een goede borging van de stichting met een nauwe betrokkenheid tot het
College, haar studenten, Alumni en staf. De bekendheid van het fonds zal toenemen door gerichte
fundraising acties en gerichte publiciteit. Inmiddels wordt verder vorm gegeven aan een website met
mogelijke doorontwikkeling van een webshop voor specifieke UCR gadgets en events.
Fundraising activiteiten vinden doorlopend plaats. In 2014 zullen nog eens 2 tot 3 beurzen worden
uitgezet.
Voor 2013 zijn de ontvangen gelden beheerd op een lopende -en spaarrekening bij de Rabobank
onder nummer NL 11 RABO0303558350 en NL64 RABO 3495783067.
De eerste 2 beurzen zijn uitgezet onder voorwaarden welke in een overeenkomst van geldlening zijn
vastgelegd. Kandidaten zijn geselecteerd door een commissie vanuit het bestuur op nut en noodzaak.
Het bestuur heeft vervolgens de voordracht bevestigd. De 2 genomineerden zijn vervolgens akkoord
gegaan met de voorwaarden van geldlening, die in essentie bestaan uit een renteloos voorschot met
een terugbetaling vanaf het 5e jaar na afstuderen aan de UCR.
Aanloopkosten welke nu eenmaal gepaard gaan bij de opzet van een fonds zijn overall gedragen door
de oprichters. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar secretarieel ondersteuner Jacqueline
Wentink van Damen Schelde Naval Shipbuilding voor haar tomeloze inzet voor de stichting. DRV
Accountants stelde de jaarrekening op.

Bestuur:
Hein van Ameijden, voorzitter
Mario Herrebout, Secretaris
John Anthonise, penningmeester
Stijntje Beindorff van Driel, lid
Jorrit Snijder, lid
Lucas Vesely, lid
Lindsay Goossens, lid (tot 1 mei 2013)
Mark Kamphuis, lid (vanaf 1 mei 2013)

Ambassadeurs:
Hans Adriaansens
Harald Bergmann
Barbara Oomen
Karla Peijs
Edwin Vinke

Beschermheer
Herman Wijffels

