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Bedankt voor uw steun aan het Universiteitsfonds Antwerpen

Het is een open deur intrappen, maar 2020 was een 
bewogen jaar. We werden allen geconfronteerd met een 
coronapandemie die zonder dat we het hadden kunnen denken 
grote(re) proporties aannam. Het deed ons terugplooien op 
onszelf, ons gezin en onze dierbaren maar ook teruggrijpen 
naar datgene wat o zo belangrijk is: onze gezondheid. De 
coronapandemie zorgde er tegelijk voor dat onze professoren 
mee in het wetenschappelijk debat aanwezig waren. Ook 
vanuit de Universiteit Antwerpen stonden onze virologen, 
epidemiologen en andere wetenschappers paraat om de 
coronacrisis te bedwingen en van feiten en oplossingen te 
voorzien. Laat ons vooral allen positief zijn en vooruit kijken. 
“Het komt allemaal weer goed”, wist Martine Tanghe te 
zeggen. Laten we ons daar aan optrekken. 

Ondanks een moeilijk coronajaar slaagde het Universiteitsfonds 
Antwerpen in haar opzet om meer mensen te overtuigen 
om met de Universiteit Antwerpen samen te werken. Het 
aantal giften, legaten en academische leerstoelen aan onze 
universiteit zit in stijgende lijn. Het toont aan dat we als 
Universiteit Antwerpen meer dan ooit inzetten op de juiste 
maatschappelijke en wetenschappelijke thema’s. Ik wil u dan 

ook vanuit de grond van mijn hart van harte danken voor uw 
steun aan de Universiteit Antwerpen. Ook in moeilijke tijden 
maakt u mee hét verschil tussen onderzoek en doorbraak. U 
geeft vandaag om morgen en dat siert u.

In dit jaarverslag nemen we u graag mee naar een overzicht 
van de activiteiten en resultaten van het Universiteitsfonds 
Antwerpen in 2020. Vergeet even alle coronazorgen, zet u 
rustig neer en geniet van enkele positieve zaken die we u graag 
willen vertellen. Ik hoop u snel weer in levende lijve te kunnen 
ontmoeten.  

Prof. dr. Filip Lardon 
Vicerector Dienstverlening  
Universiteit Antwerpen
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Arega Leerstoel Kwaliteit van Leven en Zorg 
voor Patiënten met Polyfarmacie

Leerstoelhouder: mevr. Tinne Dilles
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Financierder: Arega Pharma

Trends Leerstoel Economie van de Hoop

Leerstoelhouder: dhr. Hendrik Opdebeeck
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Financierder: Koinon Comm VA

Leerstoel Tilman – olijf polyfenolen en 
cardiovasculaire gezondheid

Leerstoelhouder: mevr. Nina Hermans
Faculteit Farmaceutische, Biomedische en 
Diergeneeskundige Wetenschappen
Financierder: Tilman

Leerstoel CORE: nieuwe doelgerichte 
kankerbehandelingen

Leerstoelhouder: dhr. Filip Lardon
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Financierder: anonieme mecenas

2020 positief jaar voor Universiteitsfonds Antwerpen

Giften in stijgende lijn
Het Universiteitsfonds Antwerpen kan steeds meer rekenen 
op een trouwe community van donateurs en erflaters die de 
Universiteit Antwerpen een warm hart toedragen. Dankzij hun 
steun geven ze letterlijk en figuurlijk vandaag om morgen. Ze 
maken baanbrekend onderzoek, onderwijs en dienstverlening 
mogelijk. Zo bouwen we aan de wetenschappelijke en  
maatschappelijke oplossingen van morgen. 

Ondanks een moeilijk coronajaar kan het Universiteitsfonds 
Antwerpen terugblikken op een bijzonder succesvol jaar.  
De coronapandemie weerhield onze donateurs er niet van om 
een engagement te tonen aan de wetenschap en aan onze  
universiteit. Het Universiteitsfonds Antwerpen realiseerde  
in 2020 haar beste jaar ooit qua giften: 2.858.581 euro. 
Daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn. 

4 academische leerstoelen

Onder impuls van het Universiteitsfonds Antwerpen en de verschillende faculteiten groeit het aantal academische leerstoelen 
aan de Universiteit Antwerpen. Zo gingen er het afgelopen jaar 4 nieuwe leerstoelen van start, wat het totaal aan actieve 
leerstoelen aan onze universiteit op 26 brengt. 

Sinds de start van het Universiteitsfonds  
Antwerpen zitten giften gedoneerd aan de  
Universiteit Antwerpen in stijgende lijn. 

2.858.581 euro
giften

nieuwe
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Legaten zorgen voor nieuw wetenschappelijk onderzoek
Op een zeker moment kom je in je leven op een punt dat je denkt: ‘Wat als ik er niet meer ben?’. Deze vraag is zeker niet vreemd. 
Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Op die manier laten ze een stukje van zichzelf verder leven in een 
goed doel dat hen nauw aan het hart ligt. Een mooier gebaar kan je je niet inbeelden. Ook de Universiteit Antwerpen kan je in je 
testament laten opnemen en dat merken we steeds meer. In 2020 vielen er 2 legaten open ten voordele van de Universiteit  
Antwerpen, goed voor een totaalbedrag van bijna 900.000 euro. Beide legaten zet de Universiteit Antwerpen volgens de laatste 
wil van beide erflaters in op verder doorgedreven wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer. 

Overweeg jij om de Universiteit Antwerpen op te nemen in je testament? Vraag dan zeker onze erflatersbrochure en onze gratis 
gids ‘Goed geregeld, goed gegeven’ aan via universiteitsfonds@uantwerpen.be.  

* Alle cijfers voor 2020 zijn nog onder voorbehoud van correcties

Over het Universiteitsfonds Antwerpen

Het Universiteitsfonds Antwerpen is de drijvende kracht voor mecenaat aan de 
Universiteit Antwerpen en zet zo vele wetenschappelijke en maatschappelijke 
thema’s op de kaart. Onze samenleving heeft immers baat bij doorgedreven en 
baanbrekend onderzoek en onderwijs. Samen met jou maken we daar hét verschil. 
Want zonder steun van donateurs en erflaters kunnen we de toekomst niet  
bepalen. Met jouw steun kunnen we dat wél. 

Het Universiteitsfonds Antwerpen wil verder blijven groeien en wil een succesplat-
form zijn waar maatschappij en wetenschap elkaar ontmoeten. Op die snijlijn 
maken we immers het verschil tussen onderzoek en doorbraak. 

Het Universiteitsfonds Antwerpen laat bedrijven, verenigingen en particulieren 
toe om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Dat kan via een schenking, 
opname in een testament of door het oprichten van een fonds op naam of een  
academische leerstoel. De mogelijkheden zijn heel divers en het Universiteits-
fonds Antwerpen staat je daar graag in bij met raad en daad. In alle vertrouwen 
en op een moment dat het voor jou past. We willen je graag informeren als je je 

steentje wil bijdragen aan de Universiteit Antwerpen en aan onze samenleving. 

Leerstoelen zorgen ervoor dat we aan de Universiteit Antwerpen 
vrij academisch onderzoek, onderwijs en dienstverlening  
kunnen realiseren. Ontzettend belangrijk voor de samenleving 
want het ‘out-of-the-box’ denken zorgt voor nieuwe inzichten en 
voor oplossingen op vragen waar de maatschappij mee worstelt. 
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De nieuwe brandingscampagne ‘Geef vandaag om morgen’ geeft het Universiteitsfonds Antwerpen 
meteen ook een gezicht. Meerdere gezichten eigenlijk. In het najaar van 2020 lanceerde het  
Universiteitsfonds Antwerpen een nieuwe campagne met verschillende campagnegezichten.  
Zo kan je kennismaken met donateur Katrijn Van Hove, erflater Paul Verlodt, ondernemer Jo Van 
Moer, professor Evelien Smits en de dames van serviceclub Zonta Club Antwerpen. Allen hebben  
ze 1 ding gemeenschappelijk: zij geloven in de meerwaarde van het Universiteitsfonds Antwerpen 
voor de maatschappij en elk geven ze ieders vanuit hun eigen leefwereld vandaag om morgen.

Met de campagne ‘Geef vandaag om morgen’ willen we nog dichter bij onze donateurs en erflaters 
staan en hen overtuigen om met het Universiteitsfonds Antwerpen samen te werken. En uiteraard 
willen we vooral laten zien dat de Universiteit Antwerpen een goed doel is waarvoor je kan doneren. 
Vandaag maar ook later als je er niet meer bent.

Op de website www.universiteitsfonds.be ontdek je de verhalen achter de campagnegezichten. 
Neem zeker eens een kijkje. Wil je meer weten over de campagne of hoe jij net zoals Katrijn, Paul,  
Jo, Evelien, Veerle en Martine mee kan helpen om hét verschil te maken? Ontdek dan zeker onze  
website, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en volg ons op sociale media zoals Facebook en LinkedIn.

Coronapandemie en impact

We kunnen er jammer genoeg niet om heen. Ook in dit jaarverslag staan we even stil bij de coronapandemie die in 2020 ons  
leven op zijn kop zette. Ook de Universiteit Antwerpen bleef immers niet gespaard maar toonde meteen ook de nodige daad-
kracht om het verschil te blijven maken, ook in coronatijden. Het Universiteitsfonds Antwerpen schakelde een versnelling 
hoger en plaatste enkele ‘strijd tegen corona’-doneerprojecten centraal. In totaal konden we dankzij tal van donateurs  

een totaalbedrag van 657.766 euro verdelen over verschillende projecten. We geven je graag een kort overzicht.

Onze studenten kwamen in onzeker en onstabiel vaarwa-
ter terecht. Een bekommernis die we vanuit het Universi-
teitsfonds Antwerpen meteen aangrepen om ermee aan 
de slag te gaan. In samenwerking met het Team Diver-
siteit en de Studiegerichte diensten van de Universiteit 
Antwerpen sloegen we de handen in elkaar om studen-
ten in financiële nood te helpen. Ook vandaag kan je 
hen nog steeds helpen door een vrijblijvende gift.

Het corona-onderzoek nam een ongekende vlucht voor-
uit. Niet alleen aan onze universiteit maar wereldwijd. 
Met onder andere het verzamelen en analyseren van 
bloedstalen met antistoffen tegen het coronavirus  
lagen we als Universiteit Antwerpen mee aan de basis 
van noodzakelijke wetenschappelijke data.

Tijdens de coronacrisis dreigde de gezondheidszorg op 
een groot tekort aan mondmaskers af te stevenen.  
De Universiteit Antwerpen nam via de Faculteit Ontwerp-
wetenschappen het voortouw om een noodproductie 
op touw te zetten voor levensnoodzakelijke FFP2- en 
FFP3-mondmaskers voor het zorgpersoneel en voor 
ziekenhuizen.

Kankerpatiënten behoren tot één van de risicogroepen 
om besmet te geraken met het COVID-19 virus en hebben 
bovendien meer kans om complicaties te krijgen na deze 
besmetting. Om deze kwetsbare groep beter te kunnen 
beschermen, werden twee onderzoeksprojecten in het 
leven geroepen: MOCOR en COREO.

Brandingscampagne ‘Geef vandaag om morgen’
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Hoe kan jij mee het verschil maken?

Het Universiteitsfonds Antwerpen kan haar maatschappelijke rol enkel maar spelen dankzij de gulle steun vanuit het bedrijfsle-
ven, verenigingen en particuliere schenkers die een warm engagement opnemen ten aanzien van de Universiteit Antwerpen. Wil 
je zelf een bijdrage leveren? Dat is fantastisch en dat kan op verschillende manieren:

 • Doneer een vrijblijvende gift op het rekeningnummer BE42 7310 4624 7854 van het Universiteitsfonds Antwerpen en 
geef meteen ook een voorkeurbestemming mee op. Zo kunnen wij jouw bijdrage meteen toewijzen aan het juiste onder-
zoek of thema waarvoor je wil schenken. Wist je trouwens dat een gift vanaf 40 euro recht geeft op een belastingvermin-
dering van 45% dankzij het fiscaal attest dat je van ons krijgt? 

 • Neem de Universiteit Antwerpen op als begunstigde in je testament en vermeld daarbij specifiek waarvoor je wil na-
laten: specifiek onderzoek dat je wenst te steunen, minvermogende studenten een beurs geven, academisch erfgoed 
helpen te beschermen… De keuze aan de Universiteit Antwerpen is enorm divers, meteen ook een enorme troef. Vanaf 
midden 2021 kan je trouwens aan goede doelen nalaten aan een gunsttarief van 0% erfbelasting.

 • Richt bij leven een fonds op naam op. Wil je studenten helpen met financiering van hun studies? Wil je jaarlijks een 
beurs uitreiken? Buitenlandse stages mogelijk maken? Het kan allemaal. Het fonds kan meteen ook jouw naam dragen. 
Een mooie geste in ruil voor jouw engagement. 

 • Financier een academische leerstoel met wetenschappelijke én maatschappelijke impact. Je krijgt zo de unieke kans 
om je naam (of dat van je bedrijf) te verbinden aan relevant onderzoek of een project. 

 • Al eens gedacht aan feestelijk doneren? Heb je een bepaalde feestelijkheid in het verschiet zoals een trouw, jubileum, 
verjaardag of geboorte? En zou je dit keer liever een goed doel willen steunen in plaats van cadeautjes of bloemen te 
ontvangen? Denk dan zeker ook eens aan het Universiteitsfonds Antwerpen. Dit kan trouwens ook voor begrafenissen 
waarbij je graag een goed doel naar voren schuift in plaats van bloemen en kransen.



Neem contact met ons op

Het Universiteitsfonds Antwerpen maakt deel uit van het Departement Universiteit & Samenleving van de Universiteit  
Antwerpen. Wens je graag meer informatie, advies of heb je nog vragen over het Universiteitsfonds Antwerpen?  
Geef ons gerust vrijblijvend een seintje. We behandelen alle vragen en gesprekken steeds met de nodige discretie.  
Neem zeker ook eens een kijkje op onze website: www.universiteitsfonds.be

Dimitry Beuckelaers - Domeincoördinator 
03 265 94 57
0486 20 27 87
dimitry.beuckelaers@uantwerpen.be

Nickie Maes - Stafmedewerker
03 265 88 36
nickie.maes@uantwerpen.be

Blijf op de hoogte
Blijf je graag op de hoogte van het reilen en zeilen van het Universiteitsfonds Antwerpen? Ben je benieuwd hoe jouw bijdrage 
ook impact kan hebben op die nieuwe leerstoel, het baanbrekende onderzoek of een boeiende gastlezing?  
Volg ons dan via onze sociale mediakanalen of schrijf je in op onze nieuwsbrief via onze website: www.universiteitsfonds.be



www.universiteitsfonds.be


