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Voorwoord
Waarde AUV-leden,
Mijn laatste voorwoord van het AUV-jaarverslag heeft wellicht een melancholische tone of voice of
boodschap. Ik verlaat na zeven mooie jaren het bestuur van onze vereniging. Tijd voor iets anders, tijd
voor iets nieuws. In 2015 begon ik als bestuurslid met het opzetten van ons jonge alumniprogramma,
iets wat tot op de dag van vandaag nog een vast onderdeel is van de AUV-activiteiten. Het is een
aantrekkelijk en divers aanbod, speciaal voor jonge alumni in een bepalende fase van hun leven (eerste
baan, settelen in een nieuwe woonomgeving, vol ambitie op zoek naar iets nieuws of zichzelf).
Overigens ook zaken die niet per se leeftijdsgebonden zijn, maar doorgaans zijn onze participanten toch
jonger dan 35 jaar.

Maurits Kruithof op AUV-dag 2021 (foto: Monique Kooijmans)

Vanaf november 2018 heb ik de voorzittershamer overgenomen van mijn voorganger, Carina Benninga,
en heeft het bestuur gewerkt aan de digitale agenda (o.a. een sterke verbetering van de datakwaliteit) en
een moderniseringsslag (meerjarenstrategie en een herziening van het verenigingsmodel). Ruim een
jaar onderweg en toen raakte corona de vereniging in het hart met de lockdowns. De AUV kwam
daardoor in een diepe winterslaap, met negatieve gevolgen voor ons ledenbestand, de sociale cohesie
en het aanbod van activiteiten. De nut en noodzaak om in de toekomst vernieuwend, aantrekkelijk en
belangrijk te blijven voor de academische gemeenschap van de Universiteit van Amsterdam bewijst
zich doordat er op dit moment, post-COVID, een toegenomen behoefte is aan een sterk en sociaal
alumni-apparaat. Zo gaan wij meer inzetten op interdisciplinaire Alumni Talks, waarbij we Kringen via
een thema aan elkaar koppelen voor een langere tijd. Daarbij komen de meest relevante
maatschappelijke onderwerpen aan bod, waarbij wij een zo groot mogelijke doelgroep proberen te
bedienen. Ook zullen we meer samenwerking zoeken met faculteiten en het Amsterdams
Universiteitsfonds (AUF). Ik word heel enthousiast van de eerste ideeën, plannen en activiteiten die ik
heb gezien - daarom is het ook met enige weemoed dat ik het bestuur verlaat. Gelukkig is de (toekomst
van de) AUV in goede handen van mijn opvolger en mijn medebestuursleden!
Het ga u goed!
Hartelijks,
Maurits Kruithof
voorzitter AUV-bestuur 2018-2022
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AUV-beleid en -strategie

AUV in 2021
De Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV) heeft zich in 2021 op verschillende manieren ingezet
om de band tussen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en haar alumni te versterken. Door het
organiseren van diverse evenementen brachten we alumni van allerlei leeftijden en achtergronden met
elkaar in contact en betrokken we hen bij hun vakgebied.
Het ledental is in 2021 gedaald naar 7365 leden.
De kringen vormen het fundament van de vereniging. Het bestuur heeft zich ingezet om de
ondersteuning van kringen te verbeteren. De activiteiten dragen bij aan de zichtbaarheid van de
vereniging zowel binnen de universitaire gemeenschap als binnen de stad Amsterdam.
De AUV stond ooit aan de basis van wat nu de stichting Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) is. Het
alumni- en fondsenwervingsbeleid van en voor de UvA liggen in elkaars verlengde en versterken elkaar.
Het Amsterdams Universiteitsfonds verbindt wetenschapsbeoefening en studenten met alumni en
vrienden van de UvA die willen bijdragen aan de ambities van de UvA als broedplaats voor nieuwe
ideeën en ontdekkingen. Samenwerking tussen de Amsterdamse Universiteits-Vereniging en het
Amsterdams Universiteitsfonds blijft daarom van groot belang.
AUV nieuwe koers
We mogen het dalende ledenaantal niet negeren, want ook in 2021 zette deze trend zich voort. De
pandemie en het daarmee samenhangende gereduceerde aantal fysieke bijeenkomsten hebben effect
gehad op zowel nieuwe aanmeldingen als opzeggingen. We grijpen dit aan om onze bakens te verzetten
en de in 2020 gestarte analyse met betrekking tot het ontwikkelen van een nieuwe koers te verdiepen.
Een van onze doelstellingen is het bevorderen van een actieve relatie met zoveel mogelijk alumni. We
onderzoeken hoe we verbinding, persoonlijk contact en betrokkenheid bij de AUV een impuls kunnen
geven. We hebben de contouren van dit plan inmiddels geformuleerd en we gaan deze in 2022 verder
toetsen en invullen.
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Communicatie en ledenvoordeel

Gedurende het jaar brengen we de AUV onder de aandacht van alumni in nieuwsbrieven,
alumnimagazine SPUI en op sociale media, medewerkers en studenten. Leden ontvangen vier keer per
jaar de AUV-nieuwsbrief en worden ook uitgenodigd voor algemene AUV-activiteiten, zoals de AUVdag, de Alumni Talks, en kringactiviteiten.
Met oog voor duurzaamheid zet de AUV in op digitale communicatie. Zo is de AUV-ledenpas per
december 2021 gedigitaliseerd. Ook het alumnimagazine SPUI verschijnt sinds eind 2021 digitaal.

Voorbeeldafbeelding digitale ledenpas

AUV-leden ontvangen de digitale AUV-pas per mail, waarmee zij korting krijgen op of gratis toegang
hebben tot een aantal universitaire voorzieningen en culturele instellingen in Amsterdam. De
aanbiedingen van bestaande partners worden regelmatig uitgelicht in de AUV-nieuwsbrief en via
sociale media. De partners hebben in het najaar hun samenwerking met de AUV verlengd voor het
volgende jaar.
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Alumnikringen

In totaal zijn er 42 kringen aangesloten bij de vereniging.
De AUV-kringbestuurdersavond vond dit jaar plaats op 7 december via een online videoverbinding. Er
waren 26 kringbestuurders aanwezig. Tijdens deze avond stond het opstellen van het programma voor
de Alumni Talks in 2022 centraal. Voorafgaand aan deze avond brachten kringbestuurders ideeën en
thema’s in voor toekomstige Alumni Talks. Op basis van deze onderwerpen hebben we werkgroepen
gevormd, waar men dieper op de inhoud inging. Het resultaat van de avond was dat we vier
themagroepen hebben samengesteld ten behoeve van de verdere organisatie van Alumni Talks in 2022.
Overzicht van alle kringen
Alumni network Brain and Cognitive Sciences
Alumni network Conservation and Restoration
AMC Alumnipunt
Amsterdam Society for Medical Social Scientists (ASMSS)
Andragologie
Antieke cultuur
Antropologie: Amsterdams Netwerk Cultureel Antropologen (ANCA)
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Biomedische wetenschappen
Biologie
Communicatiewetenschap
CRG International (sinds november 2020)
Cultuur
Duitse taal en cultuur: Vrienden van de Duitse taal en cultuur
Economie: Kring van Amsterdamse Economen (KAE)
Engelse taal en cultuur
Europese studies (KES)
Facultaire kring der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Franse taal en cultuur
Geografie en Planologie
Geschiedenis
Holocaust- en Genocidestudies
IANA, alumnikring voor Bètagamma en Future Planet Studies
IANN (International Alumni Network Netherlands)
Italiaanse taal en cultuur
Kunstgeschiedenis
Mediastudies
Natuurkunde
Neerlandistiek
NT2: Kring Nederlands als Tweede Taal
OS3/System and network engineering
Politicologie
Psychobiologie
Psychologie
Publieksgeschiedenis
Rechtsgeleerdheid: Oudemanhuispoort
Religiestudies
Slavische talen en culturen: Kring Amsterdamse Slavisten
Sociologie: Kring van Amsterdamse Sociologen (KAS)
Taalwetenschap
UvA-senioren
Wetenschapsdynamica
Wijsbegeerte
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Activiteiten

Het AUV-bestuur organiseert door het jaar heen diverse evenementen, zoals de AUV-dag en de
uitreiking van de AUV-alumnusprijs. Het Jonge Alumni Programma gaat vanaf 2022 weer van start.
De kringen organiseren het merendeel van de activiteiten. In 2021 organiseerden zes kringen
gezamenlijk twee Alumni Talks. Daarnaast vonden ook diverse individuele kringactiviteiten plaats.
Meer informatie hierover leest u in de terugblik op kringactiviteiten op pagina 24.
4.1

AUV-dag

Datum

Activiteit

Deelnemersaantal

6 november 2021

AUV-dag 2021

207 op locatie, 97 via livestream

Op zaterdag 6 november 2021 kwamen AUV-leden bij elkaar voor de AUV-dag, de jaarlijkse ledendag
van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging. Deze vond plaats in de Aula van de UvA in de Lutherse
Kerk. Ramsey Nasr gaf een lezing over zijn boek De fundamenten. In zijn boek stelt hij de vraag: hoe
komen we uit de crisis? Hier sprak hij ook over tijdens zijn lezing, waarin Sheila Sitalsing optrad als
moderator. Naderhand konden AUV-leden de bijeenkomst terugkijken via een livestream

Op 6 november waren er 207 gasten in de Aula aanwezig. Vrijwel alle aanwezigen sloten aan bij de
borrel in de Koninklijke Industrieele Groote Club. Er keken ongeveer 133 mensen naar de livestream.
We kijken terug op een geslaagde dag, zo blijkt ook uit de deelnemersenquête: 59% beoordeelt de lezing
als zeer positief en 27% als positief. De locatie van de Industrieele Groote Club voor de aansluitende
borrel ervaarden de bezoekers als zeer positief.
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AUV-dag 2021 (foto’s: Monique Kooijmans)

4.2

AUV-alumnusprijs

De AUV-alumnusprijs is in 2021 voor de achtste keer uitgereikt. Dit is een aanmoedigingsprijs voor
UvA-alumni die via een aansprekend project de maatschappij een stukje beter maken. De winnaar is
een inspiratiebron voor velen en geldt als belofte voor de toekomst.
Aan de prijs is een geldbedrag verbonden. De eerste prijs bedraagt 3.000 euro, de tweede prijs 2.000
euro en de publieksprijs 1.000 euro. Kandidaten kunnen zichzelf voordragen of door iemand worden
voorgedragen. Uit de voordrachten selecteert de jury de genomineerden die kans maken op een jury- en
een publieksprijs. Het bedrag dat aan de drie prijzen is verbonden, dienen de winnaars in hun project te
investeren.
Jury
De jury van de AUV-alumnusprijs maakt uit de aanmeldingen een eerste selectie van genomineerden
en bepaalt tijdens de AUV-dag de drie uiteindelijke winnaars. De deelnemers van de AUV-dag bepalen
door middel van een online stemmodule de winnaar van de publieksprijs.
De jury van de AUV-alumnusprijs 2021 bestond uit:
o Evelien Spitteler MSc (juryvoorzitter)
o Gijs Reudink MSc MA
o Drs. Lenneke Hoedemaker
o Dr. Madelon Simons
o Drs. Thijs de Lange (winnaar AUV-alumnusprijs 2020)
7

Prijswinnaars
In 2021 heeft Karijn Helsloot de AUV-alumnusprijs gewonnen met haar stichting Taal naar Keuze. De
publieksprijs ging dit jaar naar Guy Wijnen voor zijn initiatief De Kwekerij.

AUV-alumnusprijswinnaar Karijn Helsloot met de winnaar van de tweede prijs
en publieksprijs Guy Wijnen (foto: Monique Kooijmans)

Taal naar Keuze – Karijn Helsloot
Stichting Taal naar Keuze draagt bij aan een taalvaardige jeugd, aan jongeren die naast het
Nederlands en het Engels, minimaal een andere taal machtig zijn in woord en schrift. Het gaat om een
taal die zij zelf verkiezen te ontwikkelen, binnen het reguliere onderwijssysteem. Wijzer geworden
door COVID-19 biedt de stichting het taalonderwijs nu aan in hybride vorm: online én op school.
Hiermee hoopt Taal naar Keuze leerlingen en scholen tegemoet te komen.
“Het spreken van meerdere talen is belangrijk omdat onze samenleving multicultureel is en een enorme
diversiteit aan talen kent, die je niet kunt negeren… Het biedt leerlingen de gelegenheid om de erfenis
die ze hebben meegekregen – hun achtergrond en identiteit – te koesteren en te ontwikkelen.” - Karijn
Helsloot
De Kwekerij – Guy Wijnen
Stichting De Kwekerij stelt zich ten doel om studenten en young professionals tot bloei te brengen. Ze
bieden hiervoor inhoudelijke workshops en ontwikkeltrajecten op het gebied van relaties, vriendschap,
levensvragen en persoonlijke ontwikkeling. Wat de programma’s van De Kwekerij uniek maakt, is dat
ze altijd werken met mensen uit de doelgroep. Ze delen iets van hun persoonlijke ervaring en reflecteren
aan de hand van verschillende perspectieven.
“‘De Kwekerij is een plek waar je kunt ontsnappen aan de waan van de dag. Wij organiseren
bijeenkomsten en trainingen waar grote levensvragen centraal staan. Vragen waarvoor in het dagelijks
leven vaak geen ruimte is.” - Guy Wijnen
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4.3

Interdisciplinaire activiteiten: de Alumni Talks

Bij de organisatie van Alumni Talks werken meerdere kringen samen om een actueel thema vanuit
verschillende invalshoeken en disciplines te benaderen.
De Mentale Teststraat (maart 2021)
De kringen Religiestudies en Wijsbegeerte organiseerden samen met de kringen Kunstgeschiedenis,
UvA-senioren en de Kring van Amsterdamse Economen (KAE) een ommegang door de Waalse Kerk.
Een weelde aan bloemen, kunst en livemuziek sprak de zintuigen van alumni aan. Solisten voerden
korte stukken uit met als thema een van de basisemoties: vreugde, verdriet, woede, angst, afschuw en
verbazing. Het was een fijne fysieke bijeenkomst in tijden van lockdown.

De Mentale Teststraat (foto: Michael Niamut)

De Kunstmarkt Toen & Nu (23 november 2021)

Op 23 november 2021 organiseerden de kring Cultuur, de kring van Amsterdamse Economen
(KAE) en de kring Kunstgeschiedenis in de Amstelkerk een Alumni Talks over de kunstwereld.
Er waren 118 aanmeldingen voor de fysieke bijeenkomst en 74 voor de livestream.

De
Kunstmarkt Toen & Nu

De internationale kunstmarkt lijkt een wereld op zich, met een eigen economie en eigen regels.
Al in de 17e eeuw ontstond in Nederland de kunstmarkt zoals we die nu kennen. In hoogstaande
galeries en veilingen gaan gigantische bedragen rond, terwijl aan de onderkant van de markt
jonge ondernemingen en kunstenaars met moeite het hoofd boven water houden. Toch hebben
de grote en kleine spelers elkaar nodig om de markt in stand te houden.
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Bestuurszaken

In 2021 vond op 21 april de Algemene Ledenvergadering online plaats, waarin het jaarverslag van 2020,
de financiële jaarrekening van 2020 en de begroting voor 2021 zijn goedgekeurd.
Tijdens de ALV heeft de AUV de heer B. (Benjamin) Gomes Caixinha Knaff herbenoemd als algemeen
bestuurslid van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging.
Het bestuur van de AUV bestaat per 21 april 2021 uit de volgende leden:
Bestuurslid

Datum van aftreden

M.J.H. (Maurits) Kruithof MSc (voorzitter)

7 november 2023

drs. T.M. (Dorrit) Gruijters (secretaris)

25 april 2022*

drs. G.J.G. (Gert Jan) Schinkel (penningmeester)

3 november 2022*

C.J. (Caroline) van Alphen MA

13 mei 2024*

mr. B. (Benjamin) Gomes Caixinha Knaff

4 november 2025

G. (Gijs) Reudink MSc MA

14 juni 2021

E. (Evelien) Spitteler MSc

13 mei 2024*

* Herbenoeming is mogelijk
Het bestuur vergaderde in 2021 zes keer en kwam daarnaast meerdere keren informeel bijeen.
Het bestuur legde de volgende zaken in 2021 vast:
•

•
•

•
•

Ondanks de COVID-19-pandemie hebben we meerdere evenementen (van de kringen en van de
AUV) kunnen organiseren binnen de geldende maatregelen, zowel fysiek als online. De algemene
leden vergadering en de twee kringbestuurdersavonden vonden online plaats.
Het bestuur buigt zich over een nieuwe koers van de AUV en bijbehorend strategiebeleid. Dit
traject zet het bestuur voort in 2022.
In 2022 zullen wij net als in 2021 de kringbudgetten aanvullen met een extra reservering. Deze
reserveringen sluiten niet uit dat kringen indien nodig een aanvraag kunnen doen voor extra
budget met benodigde motivering.
Het bestuur besluit omwille van duurzaamheid en efficiëntie de AUV-ledenpas te digitaliseren.
Net als het voorgaande jaar heeft het bestuur de kringbestuurders rond de kerst bedankt voor hun
inzet. Het belang van hun vrijwillige inzet voor de AUV werd in dit onvoorspelbare jaar nog meer
dan voorheen zichtbaar.

Het voorzittersoverleg met de voorzitters van de AUV en het AUF, het College van Bestuur van de
UvA, de directeur en de adjunct-directeur van Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds vond in
2021 twee keer plaats, op 31 maart en op 27 september. In het overleg van 27 september hebben de
deelnemers de ontwikkelingen binnen BAU besproken. De externe consultant Boer en Croon is
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ingeschakeld om een advies uit te brengen over de toekomst van BAU. Ook is in dit overleg het beleid
en versterking op het gebied van ondersteuning vanuit BAU met betrekking tot de AUV en het AUF
als aandachtspunt naar voren gebracht.
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Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds

Bureau Alumnirelaties en het Universiteitsfonds van de UvA ondersteunt de AUV. Het bureau verzorgt
voor de AUV de ledenadministratie, het ambtelijk secretariaat en de AUV-alumnikringencoördinatie
en ondersteunt de AUV bij de organisatie van de jaarlijkse AUV-dag en andere activiteiten. Ook helpt
het de AUV met communicatie en beheert het de financiële administratie, die deels is ondergebracht bij
het Administratief Centrum van de UvA.
Op 1 augustus 2021 is Henriëtte van Oosterzee benoemd tot waarnemend directeur Bureau
Alumnirelaties en Universiteitsfonds (BAU).
Ondersteuning van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging per 1 augustus 2021:
●
●
●
●
●

H.CA. (Henriëtte) van Oosterzee
V.A. (Vera) Bakker
M.F.K.R. (Michael) Niamut
A. (Rixt) Polder
S. (Sonja) van der Woude

Waarnemend directeur BAU, UvA
AUV-coördinator, UvA
Ledenadministrateur, UvA
Projectleider alumni-evenementen, UvA
Projectleider alumni-evenementen, UvA
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7

Financiën

De AUV is opgericht in 1889 en heeft als doel de alumni van de Universiteit van Amsterdam te
verenigen en de belangstelling voor UvA-wetenschap onder hen te vergroten. De activiteiten van de
vereniging bestaan uit het organiseren van de jaarlijkse AUV-dag en Alumni Talks, het ondersteunen
van alumnikringen, het organiseren van specifieke bijeenkomsten en activiteiten op het gebied van
carrièreontwikkeling en het verschaffen van kortingen op universitaire en culturele voorzieningen. Het
beheer van het ledenbestand heeft de AUV uitbesteed aan het Bureau Alumnirelaties en
Universiteitsfonds van de UvA.
De Amsterdamse Universiteits-Vereniging is statutair gevestigd in Amsterdam.

Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de RJ Richtlijn 640 voor organisaties zonder
winststreven. Wegens te geringe toegevoegde waarde hebben we afgezien van het opstellen van een
Kasstroomoverzicht. Deze jaarrekening is opgesteld conform artikel 14 van de statuten (laatstelijk
gewijzigd 23 april 2013).
Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt per 21 april 2021 gevormd door:
M.J.H. (Maurits) Kruithof MSc (voorzitter)
drs. T.M. (Dorrit) Gruijters (secretaris)
drs. G.J.G. (Gert Jan) Schinkel (penningmeester)
C.J. (Caroline) van Alphen MA
mr. B. (Benjamin) Gomes Caixinha Knaff
G. (Gijs) Reudink MSc MA (tot 14 juni 2021)
E. (Evelien) Spitteler MSc
Kascommissie (benoemd in 2020)
drs. O.M.J. (Onno) Baneke
drs. V.W. (Vincent) Wanders
C.R. (Carmen) Wolvius MSc
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FINANCIËLE ANALYSE
Bedragen in euro

Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

217.592

236.650

242.142

-

-

-

-

25.000

-

Baten en lasten
% t.o.v. begroting
Contributies

92%

Specifieke AUV/kringinkomsten
Baten uit bestemmingsreserve
kringbudgetten 2021
Totaal baten

83%

217.592

261.650

242.142

Totaal lasten

84%

225.981

267.840

191.091

Kosten verenigingsactiviteiten
66%
Algemene kosten
100%
Administratie- en overige kosten 114%
Datakwaliteit

84.474
128.392
13.115
-

127.580
128.760
11.500
-

49.237
93.390
11.964
36.500

Totaal lasten

225.981

267.840

191.091

-8.389

-6.190

51.051

Lasten

84%

Overschot/ (tekort)
Vergelijking begrote en werkelijke baten en lasten 2021
(werkelijk lager/hoger dan begroot)
Contributies

lager

-19.058

Overige baten

lager

-25.000

Totaal baten

lager

-44.058

Kosten verenigingsactiviteiten
Algemene kosten
Administratie- en overige kosten

lager
lager
hoger

-43.106
-368
1.615

Totaal lasten

lager

-41.859

Tekort

-2.199

Begroot tekort

-6.190

Tekort

-8.389

Tekort hoger dan begroot tekort

-2.199
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Financiële positie

in euro

31-12-2021

31-12-2020

7.105

10.662

Liquide middelen

574.780

558.715

Totaal activa

581.885

569.377

Kortlopende schulden

108.152

85.989

Vooruitontvangen contributies

166.346

166.751

274.498

252.740

307.387

316.637

Vorderingen

Af:

Eigen vermogen

per 31
december
2021

Mutaties in het eigen vermogen
Stand 31-12-2020

316.637

Bij: Mutatie bestemmingsreserve kringen

-861

Bij: Tekort baten en lasten 2021

-8.389

307.387
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Toelichting financiële positie

Werkkapitaal

Het werkkapitaal bedraagt per 31 december 2021 € 307.676. Het werkkapitaal is t.o.v. 31 december 2020 afgenomen met
€ 8.961. Het werkkapitaal is het nettobedrag aan liquide middelen dat voor de activiteiten beschikbaar is. Het is het verschil
tussen het totaal van kortlopende vorderingen en liquide middelen en het totaal van kortlopende schulden en vooruit
ontvangen bedragen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is afgenomen met het tekort 2021 ad. € 8.100, en afgenomen met € 861 mutatie bestemmingsreserve
kringen. Per saldo is er een afname t.o.v. 31 december 2020 van € 8.961.

Bestemmingsreserve kringen

De reserve is t.o.v. 31 december 2020 met € 861 afgenomen.
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Balans per 31 december 2021
31 december
2021

in euro

31 december
2020

ACTIVA
Vorderingen
Vorderingen
Liquide middelen

7.105

10.662

574.780

558.715

TOTAAL ACTIVA

581.885

569.377

581.885

569.377

11.001

19.390

270.000

270.000

25.000

25.000

1.386

2.247

307.387

316.637

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve éénmalige ophoging
kringbudgetten 2021
Bestemmingsreserve kringen

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Vooruitontvangen
contributies

108.152

85.989

166.346

166.751

TOTAAL PASSIVA

Zie de toelichting op pagina 19 en 20.
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274.498

252.740

581.885

569.377

Staat van baten en lasten 2021
Realisatie

Begroting

Realisatie

2021

2021

2020

217.592

236.650

242.142

Specifieke AUV/kringinkomsten

-

-

-

Baten uit bestemmingsreserve kringbudgetten 2021

-

25.000

-

Totaal der baten

83%

217.592
----------

261.650
---------

242.142
----------

66%

84.474

127.580

49.237

Algemene kosten
100%
Administratie- en overige
kosten
114%

128.392

128.760

93.390

13.115

11.500

11.964

Datakwaliteit

-

-

36.500

225.981
----------

267.840
---------

191.091
----------

-8.389
----------

-6.190
---------

51.051
----------

in euro
BATEN
% t.o.v.
begroting
Contributies

92%

LASTEN
Kosten
verenigingsactiviteiten

Totaal der lasten

84%

Saldo van baten en lasten

Zie de toelichting op pagina 21 en 22.
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TOELICHTING OP DE
JAARREKENING

Algemeen
Grondslagen voor waardering, resultaatbepaling en presentatie

Algemeen
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaand jaar.

Vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden

Deze activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit
noodzakelijk is, een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht

Vooruitontvangen contributies

Het deel van de in het verslagjaar ontvangen contributies dat betrekking heeft op het volgende jaar wordt naar
rato toegerekend aan het volgende verslagjaar en op de balans als vooruitontvangen contributies opgenomen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de continuïteitsreserve en de bestemmingsreserve. De continuïteitsreserve is
gevormd om de continuïteit van de vereniging te waarborgen in geval van (tijdelijk) sterk tegenvallende
opbrengsten. Het streven is de omvang van deze reserve aan te vullen tot de hoogte van de jaarlijkse
exploitatielasten. De bestemmingsreserve kringen betreft door kringen nog te besteden bedragen uit toegekende
budgetten.

Resultaatbepaling - Algemeen

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengsten en de kosten en andere lasten over het jaar.
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
De kosten voor het datakwaliteitsproject worden ten laste van de betreffende bestemmingsreserve
gebracht en niet in de staat van baten en lasten opgenomen.

Contributies

Contributies worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Het aandeel van de contributie dat
op het volgende jaar betrekking heeft wordt op de balans al vooruitontvangen opgenomen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021
Bedragen in euro

Vorderingen (waaronder overlopende activa)

Dit betreft de in december 2021 via Mollie betaalde contributie die ontvangen is in januari 2022.

Liquide middelen

Dit betreft de saldi van de bij ING aangehouden bankrekeningen. Een bedrag van € 458.464,44 staat op een
spaarrekening.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de vereniging te waarborgen in geval van (tijdelijk)
sterk tegenvallende opbrengsten. De reserve ziet op het totaal van de kosten van de verenigingsactiviteiten,
de algemene kosten en de administratie - en overige kosten.

Bestemmingsreserve kringen

De bestemmingsreserve kringen betreft door kringen met een eigen bankrekening nog te besteden bedragen
uit toegekende budgetten.

Kortlopende schulden

Dit betreft vrnl. af te dragen contributie over 2021 van € 22.233, een nog te verrekenen bedrag van € 69.952
met de Universiteit van Amsterdam en nog te betalen kosten i.v.m. de ontsluiting AUV Archief ad. €15.000.

Verloopstaat vooruitontvangen contributies
Beginstand
Vooruitontvangen contributie AUV (excl. geassoc.verenigingen)
Vooruitontvangen contributie AMC Alumnipunt
Vooruitontvangen contributie Kring Amsterdamse Economen (KAE)
Vooruitontvangen contributie Kring Andragologie

132.145
17.107
11.679
5.820
166.751

Ontvangsten 2021
Contributie AUV (excl. geassoc.verenigingen)
Contributie AMC Alumnipunt
Contributie Kring Amsterdamse Economen (KAE)
Contributie Kring Andragologie

166.751

196.045
21.070
14.150
8.155
239.420

Toerekening aan periode
Contributie AUV (excl. geassoc.verenigingen)
Contributie AMC Alumnipunt
Contributie Kring Amsterdamse Economen (KAE)
Contributie Kring Andragologie

239.420

-195.360
-21.372
-14.686
-8.407

-239.825
Eindstand
Vooruit ontvangen contributie AUV (excl. geassoc.verenigingen)
Vooruit ontvangen contributie AMC Alumnipunt
Vooruit ontvangen contributie Kring Amsterdamse Economen (KAE)
Vooruit ontvangen contributie Kring Andragologie

132.830
16.805
11.143
5.568
166.346
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-239.825

166.346

Niet ontvangen contributies

De verloopstaat vooruit ontvangen contributies gaat uit van de van de leden daadwerkelijk ontvangen contributies en niet van
de aan de leden in rekening gebrachte contributies. Op 31 december heeft AUV 7.035 betalende leden (2020: 7.066).
Het aantal ingeschreven leden per 31 december is 7.365. 330 leden hebben hun in 2021 ingegane contributie (nog) niet betaald
(2020: 525). 169 van deze leden zijn collectieve leden (2020: 375).

Verloop ledental 2021
Categorie

Nieuw in

Opgezegd in

31-12-2020

31-12-2021

2021

2021 *)

AUV

6.284

6.078

1.121

1.327

AUV / AMC Alumnipunt

630

621

19

28

AUV / Kring Andragologie

241

237

5

9

AUV / Kring van Amsterdamse Economen
Totaal

443

429

43

57

7.598

7.365

1.188

1.421

32,87

32,05

Gemiddelde contributieopbrengst
per ingeschreven lid vóór afdrachten
(gem. aantal leden 2021: 7.482, 2020: 8080) **)

*) Van de 1421 opgezegde lidmaatschappen zijn er 1099 door AUV zelf wegens wanbetaling beëindigd, waaronder 371
collectieve leden van de Kring Communicatiewetenschap en 209 collectieve leden van de Kring Psychologie. Daarnaast zijn 20
lidmaatschappen beëindigd door overlijden van het lid.
**) De jaarlijkse lidmaatschapskosten voor de collectieve leden van de Kring Communicatiewetenschap bedragen € 25 i.p.v. de
vastgestelde contributie van € 35. De lidmaatschappen worden door het College en de Graduate School of Communication aan
hun recent afgestudeerden aangeboden en zij betalen de lidmaatschapskosten voor deze groep vooruit.
Wegens tegenvallend aantal verlengingen is de opleiding m.i.v. 2018 gestopt met deze gratis driejarige lidmaatschappen. In
december 2017 heeft het laatste cohort een lidmaatschap ontvangen, deze liepen in november 2020 af. Ultimo 2021 bestaat
deze groep uit 0 leden (2020: 374).
De Graduate School of Psychology biedt ook recent afgestudeerden een lidmaatschap aan en zij betaalt ook de
lidmaatschapskosten van € 25 i.p.v. € 35 per jaar voor deze groep vooruit. Het aantal collectieve leden van de Kring Psychologie
is: 628 (2020: 381).

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Verenigingsfonds AUV
De stichting Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) heeft een fonds op naam “Verenigingsfonds AUV” primo
jaar 2021 groot € 142.128 euro (2020: € 137.075). Op grond van paragraaf 4 van de met het Amsterdams
Universiteitsfonds gesloten overeenkomst d.d. 31 maart 2006 is de doelstelling van het fonds de "Financiering
van bijzondere projecten en activiteiten van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging".
Het bestuur van het Amsterdams Universiteitsfonds besluit over de subsidieverzoeken conform het verzoek van
de voorzitter van de AUV, indien dit verzoek in overeenstemming is met de afspraken die zijn gemaakt en in lijn
is met de doelstelling van het fonds.
De beleggingsopbrengsten over 2021 van de Amsterdamse Universiteits-Vereniging zijn €16.408. Dit brengt
het vermogen per 31 december 2021 op €158.536.
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Toelichting op staat van baten en lasten 2021
Bedragen in euro

Contributies algemeen

De ontvangen contributies worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Deze toerekening wordt
als volgt bepaald: elk individueel ontvangen contributiebedrag heeft betrekking op 12 maanden, de ingangsdatum van
een lidmaatschap bepaalt het aantal maanden dat aan een verslagperiode wordt toegerekend. Dus bij een
ingangsdatum van 1 januari worden twaalf maanden aan het jaar toegerekend, is de ingangsdatum 1 februari dan 11
maanden, enz. Een ontvangen bedrag of een deel daarvan dat betrekking heeft op een voorgaande verslagperiode
wordt toegerekend aan de lopende verslagperiode. Dus van een in januari ontvangen bedrag met een ingangsdatum
lidmaatschap van 1 oktober vorig jaar worden 9 maanden aan het eerste halfjaar toegerekend, en 3 maanden aan het
tweede halfjaar.
Zie ook toelichting op de balans per 31 december 2021

Contributies

Dit is het deel van de ontvangen contributies dat aan 2021 is toegerekend. De in 2021 ingaande AUV-contributie per
lid was € 35 (2020: € 35). Aan de geassocieerde verenigingen wordt de helft van de betreffende ontvangen contributies
afgedragen. (2020: De contributies van de geassocieerde verenigingen worden aan deze verenigingen afgedragen
onder aftrek van € 17,50 per lid als bijdrage in de kosten die de AUV maakt voor elk regulier lid.

Werkelijk
2021

Begroting
2021

92%

195.360

213.500

Contributie AMC Alumnipunt
Contributie Kring Amsterdamse
Economen (KAE)

97%

21.372

22.000

95%

14.686

15.500

Contributie Kring Andragologie

96%

8.407

8.800

Totaal contributies

92%

239.825

259.800

AMC Alumnipunt
Kring Amsterdamse Economen
(KAE)

97%

10.686

11.000

95%

7.343

7.750

Kring Andragologie

96%

4.204

4.400

Totaal afdrachten

96%

22.233

23.150

Totaal contributies na afdrachten

92%

217.592

Werkelijk
2020

% t.o.v. begroting
Contributie AUV (excl.
geassoc.verenigingen)

219.148
22.000
15.652
8.787

265.587

Afdracht aan geassocieerde
verenigingen
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236.650

10.975
7.900
4.570

23.445

242.142

Kosten verenigingsactiviteiten
Werkelijk
2021

Begroting
2021

Werkelijk
2020

AUV-dag en
verenigingsactiviteiten

117%

44.614

38.000

12.343

AUV-alumnusprijs

83%

6.043

7.300

7.000

Bijdrage aan AUV SPUI25

102%

14.566

14.280

14.280

32%

19.251

60.000

14.814

-

8.000

800

Beleidsontwikkeling AUV en
kringen

0%

Totaal

66%

84.474

127.580

49.237

Specificatie bijdragen
kringbudgetten
Bijdragen kringbudgetten
Mutatie bestemmingsreserve
kringen

20.112

13.308

-861

1.506

19.251

14.814

Algemene kosten
Bijdrage aan BAU*

100%

115.017

114.760

85.141

Communicatiekosten

94%

9.371

10.000

4.033

AUV-bestuur

100%

4.004

4.000

4.216

Totaal

100%

128.392

Kosten financiële administratie
en jaarrekening

100%

10.000

10.000

10.000

Bankkosten

312%

3.115

1.000

1.676

Overige kosten

0%

-

500

288

Totaal

114%

128.760

93.390

Administratie- en overige kosten

13.115

11.500

11.964

Datakwaliteit
Dit heeft betrekking op werkzaamheden om de ontbrekende contactgegevens (e-mail- en postadressen) van AUVleden en alumni aan te vullen om hen zo te kunnen informeren over het bestaan en de activiteiten van de AUV.
M.i.v. 2021 zijn deze werkzaamheden ondergebracht bij BAU.
Tekort
Het tekort van € 8.100 is ten laste van de algemene reserve gebracht.
*) Conform de samenwerkingsovereenkomst AUV-UvA, dd. september 2015. De kosten van datakwaliteit zijn
ondergebracht in de bijdrage aan BAU. De bijdrage aan BAU wordt berekend als percentage van de contributieinkomsten.
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Kengetallen

Contributie en ledental
De contributie voor het verenigingsjaar 2021 bedraagt 35 euro voor AUV-leden en voor
combinatieleden AUV / AMC Alumnipunt, AUV / Kring Andragologie en AUV / Kring van
Amsterdamse Economen.
31-dec-20

31-dec-21

Verschil

Verschil %

Aantal geregistreerde alumni

204.527

213.535

9.008

4,2%

Aantal AUV-leden

7.598

7.365

233

-3,1%

Verloop ledental in 2021
Categorie

31-12-2020

31-12-2021

Nieuw
2021

in Opgezegd
in 2021

AUV

6.284

6.078

1.121

1.327

AUV/AMC Alumnipunt

630

621

19

28

AUV/Kring Andragologie

241

237

5

9

AUV/Kring van Amsterdamse Economen

443

429

43

57

Totaal

7.598

7.365

1.188

1.421

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
De AUV is opgericht op 1 juli 1889; de statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 23 april 2013. De AUV
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 40530394.
Contactgegevens
Amsterdamse Universiteits-Vereniging
Bezoekadres:
Postadres:
T:
E:
WWW:
IBAN:
BIC:

Spui 21, Amsterdam
Postbus 94325, 1090 GH Amsterdam
020-525 4580
auv@uva.nl
alumni.uva.nl/auv
alumni.uva.nl/en/auv
NL68 INGB 0000 3260 74
INGBNL2A
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Overzicht activiteiten alumnikringen

Onder de vlag van de AUV worden door het jaar heen meerdere activiteiten georganiseerd. Dit om
alumni van alle leeftijden en met diverse achtergronden met elkaar in contact te brengen, en om hen
betrokken te houden bij hun vakgebied. Ook in 2021 toonden veel kringen zich weer bijzonder actief
met het organiseren van diverse bijeenkomsten. Hier en daar nog online, maar waar mogelijk weer in
levenden lijve. Het onderstaande overzicht licht enkele kringen en hun activiteiten uit.
Kring Kunstgeschiedenis
De kring Kunstgeschiedenis organiseerde in september samen met SPUI25 een Frida Kahlo themaavond. Kahlo’s werk en leven stonden centraal, evenals de bijzondere groep Mexicaanse modernisten
waar Kahlo toe behoort. Sebastian Lopez vertelde over de rol die Mexicaanse kunstenaars speelden in
het modernisme aan het begin van de twintigste eeuw. Julia Alting behandelde enkele zelfportretten
van Frida Kahlo en spiegelde deze aan werk van andere kunstenaressen. Kitty Zijlmans nam ten slotte
het werk van Kahlo als voorbeeld van een andere, meer inclusieve kunstgeschiedschrijving.
Een paar maanden later boog de kring zich over de Duitse kunstenaar Gerhard Richter en de film Werk
ohne autor die gebaseerd zou zijn op het leven van Richter. Madelon Simons verzorgde de inleiding bij
de film en achteraf vond er een discussie plaats over Richters werk en zijn biografie.
Kring Italiaanse Taal en Cultuur
De kring Italiaanse taal en cultuur zou in 2021 vijf activiteiten organiseren, maar door
coronagerelateerde omstandigheden kon een aantal daarvan niet doorgaan. Wat wel doorging was een
online lezing van Stefano Giani, informatiespecialist bij de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit
van Amsterdam. Hij sprak over het werk en het leven van de Italiaanse schilderes Artemisia Genitleschi
(1593-1654). Maar liefst 37 mensen woonden deze bijeenkomst online bij.
Ook stuurde de kring een uitnodiging naar de leden met de vraag om een vertaling van één specifieke
zin uit het gedicht Awater van Martinus Nijhoff op te sturen. Die regel komt in meerdere talen op de
gevel van het nieuwe bibliotheekgebouw te staan.
Kring Conflict Resolution and Governance (CRG) International
De kring van CRG International organiseerde een lanceringsbijeenkomst om hun organisatie te
introduceren. Tijdens dat event spraken twee sprekers over het belang van Conflict Studies.
Tijdens de lezing Conflict and Governance around Natural Resources wisselden de aanwezigen van
gedachten over conflicten en conflictmanagement rondom natuurlijke bronnen, zoals water en
grondstoffen.
Kring CRG International wil met haar activiteiten zowel discussies aanjagen en reflecteren op de
complexiteit, als de schoonheid van verschillende manieren om conflicten op te lossen aan het licht
brengen.
Kring Publieksgeschiedenis
Bij Publieksgeschiedenis dronken de aangemelde leden in maart een gezamenlijk biertje tijdens een
online biercollege. Leendert Alberts - docent Geschiedenis op de Hogeschool Utrecht en betrokken bij
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Stichting Bieropleidingen Nederland – begeleidde die borrel met een college over de geschiedenis van
bier in Nederland.
In september gingen de alumni in gesprek met Lysette Jansen – directrice van het Volksbuurtmuseum
– tijdens een fysieke stadsrondleiding in Utrecht. Jansen vertelde over haar ervaringen als directeur van
een museum dat grotendeels op vrijwilligers steunt. Daarna volgde een rondleiding door Wijk C.
De jaarlijkse PUB(lieksgeschiedenis)quiz heeft de kring helaas moeten aflassen in verband met
coronamaatregelen.
Kring Taalwetenschap/Linguistics
Tijdens een lezing in maart over de dekolonisatie van taalkundeonderzoek met autochtone bevolkingen
vertelden taalwetenschappers Inge Genee en Konrad Rybka - beiden UvA-alumni – over ethische
kwesties rondom hun veldwerkonderzoek. Hierbij gingen ze uitgebreid in op hun omgang met
autochtone bevolkingen, een hot topic in de taalwetenschap en daarbuiten.
Twee maanden later genoot een grote opkomst van een online linguïstische pubquiz onder leiding van
student-lid Erik Westermann. De quiz was een groot succes en is daarmee voor herhaling vatbaar.
In oktober maakten vijftig studenten Linguistics een rondwandeling door het centrum van Amsterdam
waarbij alumni hun uitleg gaven over allerlei talige verschijnselen in de stad.
En eind november vond er weer een onlinebijeenkomst plaats waarbij de alumni werden bijgepraat over
twee deeldisciplines van de taalwetenschap. Daarbij vertelde Caitlin Meyer over de verwerving van
telwoorden en gaf Jelke Bloem een update van het taalcorpusonderzoek.
Kring Neerlandistiek
De kring Neerlandistiek organiseerde samen met studievereniging Helios een digitale carrièreavond
speciaal voor studenten en recent afgestudeerden. Hiervoor had de kring sprekers uitgenodigd uit
diverse werkvelden, zoals de politiek, communicatie en het onderwijs.
Ook een lezing over een UvA-onderzoek op het gebied van inclusieve ziektenarratieven en
meertaligheid in de kinderopvang vond online plaats.
Kring van Amsterdamse Economen (KAE)
Bij de kring KAE beet Pim Croes het spits af met de nieuwjaarslezing waarin hij inging op het
onderwerp van zijn recente promotie: Oiconomie, naar een economie van werkelijke prijzen. Croes
ontwikkelde een methode om de werkelijke prijs van producten in de leveringsketen te bepalen,
namelijk de meerprijs voor de duurzame versie van een product.
Pas in september kwam de kring weer bijeen met een lezing van Gys Hough over de kwestie waarom
de EU een digitale euro nodig heeft. Op basis van een breder begrip van de geschiedenis van de USdollar en de euro besprak hij de mogelijke invoering van digitale valuta door Centrale Bank instellingen.
In oktober nam Diederick van der Wijk het woord. Zijn lezing ging over Startup Village en de door
hem opgezette startup Forward Incubator die investeert in jonge ondernemers met een
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vluchtelingachtergrond. Hij liet zien hoe hij met zijn model jonge buitenlandse studenten helpt om
economisch onafhankelijk te zijn en hoe hij daarmee de overheid veel kosten bespaart.
Kring Andragologie
In 2020 startte Nico Koning al met de collegereeks Ressentiment. In 2021 zette hij de reeks voort met
vier gastdocenten: Gertie Blaauwendraad, Jeroen Oomen, Wytske Versteeg en Stijn Sieckelinck. De
bijeenkomsten vonden zowel fysiek als online plaats. En naast de theoretische inleidingen konden de
aanwezigen deelnemen aan boeiende socratische gesprekken.
In maart volgde de collegereeks Capita Selecta 2021 met als thema: Engagement en solidariteit in het
Sociaal Domein. Op 9 maart vond het college Naar democratiserende sociaal werk praktijken van dr.
Jeroen Gradener (HvA) plaats. En eind maart doceerde prof. Dr. Sawitri Saharso (VU) Gloedvol
samenleven in morele diversiteit. Hier kwamen respectievelijk achttien en eenentwintig alumni op af.
Op 4 november organiseerde de kring een hybride middagsymposium met als doel het doorgaand
gesprek tussen praktijk en theorie rondom verduurzamen een stap verder brengen. Aan het woord waren
Gerard Donkers (wetenschapper); Eva Kunseler (Planbureau voor de Leefomgeving), Martin de Wolf
(programmadirecteur Fontys Hogescholen) en Mieke Elzenga (directeur LiberTerra). Het symposium
sloot af met een kringgesprek. Er deden vijfenveertig alumni aan mee, waarvan twintig via een online
stream.
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Dankwoord

De AUV wil hierbij alle 42 kringbesturen danken voor hun inzet. Het enthousiasme waarmee de
kringbestuurders hun activiteiten steeds weer organiseren, is bewonderenswaardig. Helaas konden in
2021 niet alle geplande kringactiviteiten doorgaan, maar toch kijken we - ondanks alle coronaperikelen
- terug op een prachtig jaar. Ondertussen werken de AUV en haar kringen aan allerlei nieuwe
activiteiten die voor 2022 op het programma staan. We hopen onze leden daar weer in groten getale te
kunnen begroeten.
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