
Geef vandaag om morgen

Het Universiteitsfonds Antwerpen geeft vandaag om morgen. Dat moet ook. Onze samenleving heeft immers baat bij 
doorgedreven en baanbrekend onderzoek en onderwijs. Onderzoek naar kanker en Alzheimer, gezondere luchtkwaliteit, 
strijd tegen depressies, rechten voor dieren en mensen… samen met jou maken we daar hét verschil.

www.universiteitsfonds.be

Steun het Universiteitsfonds Antwerpen vandaag 
nog en creëer mee de oplossingen voor morgen.
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Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat drijft ons?
Het Universiteitsfonds Antwerpen is de drijvende kracht 
voor mecenaat aan de Universiteit Antwerpen en zet zo 
vele maatschappelijke topics op de kaart. Dat moet ook want onze 
samenleving heeft nood aan onderbouwde wetenschappelijke en 
maatschappelijke expertise. Zo bepalen we mee de toekomst. En 
dat doen we samen met jou.

Het Universiteitsfonds Antwerpen creëert vandaag oplossingen 
voor morgen en laat bedrijven, verenigingen en particulieren 
toe om een maatschappelijk bijdrage te leveren. Dankzij een 

Het Universiteitsfonds Antwerpen  
geeft vandaag om morgen

warm engagement via een gift, opname in een testament, 
opstarten van een leerstoel of fonds op naam kan iedereen zijn 
of haar steentje hieraan bijdragen. Zonder jouw steun zou de 
wetenschappelijke en maatschappelijke impact van de Universiteit 
Antwerpen niet de weerklank hebben die ze vandaag de dag heeft.

Waar streeft het Universiteitsfonds Antwerpen naar?
Het Universiteitsfonds Antwerpen wil verder blijven groeien en wil 
een succesplatform zijn waar maatschappij en wetenschap elkaar 
ontmoeten. Het Universiteitsfonds Antwerpen zet hierbij steeds in 
op drie pijlers:

1 2 3

Het Universiteitsfonds 
Antwerpen sensibiliseert en zet  
als goed doel het maatschappelijk 
belang van wetenschappelijk 
onderzoek, onderwijs en 
dienstverlening in de kijker.

Het Universiteitsfonds Antwerpen 
bouwt aan een community van 
donateurs die allemaal hun eigen 
persoonlijke bijdrage leveren aan 
het succes en de realisaties van 
het fonds.

Het Universiteitsfonds Antwerpen is maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Samen met het 
bedrijfsleven, verenigingen en particulieren neemt 
het fonds een engagement op en zet het financiële 
middelen in voor sociaalmaatschappelijk en weten-
schappelijk onderzoek.



Omdat baanbrekend onderzoek  
en onderwijs nodig is

Waarom vandaag geven om morgen?
Het Universiteitsfonds Antwerpen kijkt steeds vooruit met een 
ruimdenkende, vooruitstrevende, maar ook kritische blik. De 
wetenschappelijke én maatschappelijke uitdagingen van vandaag 
zijn niet noodzakelijk dezelfde als die van morgen. We leven in een 
maatschappij die zich razendsnel ontwikkelt, voortdurend verandert 
en waar nieuwe uitdagingen ook steeds om de hoek liggen. 

We moeten blijven investeren in baanbrekend 
innovatief onderzoek, onderwijs en dienstverlening 
met maatschappelijke impact. Onze hele samenleving 
heeft er baat bij om zich hiervoor in te zetten. 

Daarom moeten we 
allen vandaag geven 

om morgen. 



WIST JE DAT 
Wist je dat er aan de Universiteit 
Antwerpen meer dan 20.000 
mensen studeren en dat er 
bijna 6.000 werknemers actief 
zijn? Dag in dag uit staan onze 
medewerkers, onderzoekers en 
ons professorenkorps klaar om 
aan de uitdagingen van morgen 
te werken door middel van 
vooruitstrevend onderzoek en 
onderwijs.

Universiteit Antwerpen als bakermat
Het Universiteitsfonds Antwerpen vervult 
haar taken in de schoot van de innovatieve, 
vooruitstrevende Universiteit Antwerpen. 

Deze jonge, dynamische en toekomstgerichte 
universiteit integreert de troeven van haar 
historische wortels in haar ambitie om 
positief bij te dragen aan de samenleving. 

De Universiteit Antwerpen telt maar liefst 
negen faculteiten en een waaier aan 
wereldvermaarde centra en instituten. 

Daarnaast is de universiteit zodanig ingebed 
in een uitgebreid socio-economisch netwerk, 
wat zorgt voor een intensieve wisselwerking 
met de maatschappij en het bedrijfsleven. 



Hoe kan jij bijdragen aan de  
samenleving van morgen? 

Het Universiteitsfonds Antwerpen bestaat al sinds 2012. Sindsdien 
zette het fonds ontzettend veel stappen vooruit. De afgelopen 
jaren heeft het fonds op een relatief korte tijd heel wat boeiende 
projecten en talrijke engagementen op de kaart gezet. Zo zijn 
er in totaal 23 actieve academische leerstoelen lopende en 
verschillende fondsen op naam opgericht. Ook nemen steeds meer 
mensen het Universiteitsfonds Antwerpen op in hun testament en 
zit het aantal vrijblijvende giften in de lift. 

Jaarlijks mag de Universiteit Antwerpen meer dan 2 miljoen 
euro aan giften ontvangen, giften die we inzetten volgens de 

voorkeursbestemming van onze donateurs. Zo bepaal jij zelf waar je 
actief op wil inzetten en waarvoor jij wil doneren. 

De middelen die vanuit de verschillende overheden naar onderzoek 
en onderwijs gaan, worden steeds schaarser. Ook wij als Universiteit 
Antwerpen merken dit aan de lijve. Dat is natuurlijk ontzettend 
jammer. Daarom ook onze warme oproep: geef vandaag om 
morgen. Het Universiteitsfonds Antwerpen steunen kan op allerlei 
manieren. We vertellen je graag meer over de verschillende 
mogelijkheden.

	X Een vrijblijvende gift;
	X Opname van UAntwerpen in je testament;
	X Oprichten van een leerstoel;
	X Oprichten van een fonds op naam;
	X Feestelijk doneren. 

Het kan allemaal. Uiteraard werken we ook steeds op maat 
van jouw wensen. Heb je een idee of wil je voor een specifiek 
onderzoek iets betekenen? Dat kan zeker. Je kan hiervoor 
steeds contact met ons opnemen. Wij behandelen jouw vraag 
met de nodige discretie.



“ Universiteitsfonds Antwerpen, 
daar kan je op rekenen ”

 Evelien Smits (38) 



Doneer een vrijblijvende gift  
aan de Universiteit Antwerpen

Wil je doneren via het online 
betaalplatform van het 
Universiteitsfonds Antwerpen?

	X Surf naar www.universiteitsfonds.be en  
klik op ‘Doe een gift’;

	X Daar krijg je een uitgebreid overzicht van 
projecten waarvoor je kan doneren;

	X Niet gevonden wat je zocht? Neem gerust 
contact met ons op, we gaan dan op zoek 
naar een project of onderzoek volgens jouw 
keuze;

	X Vul zeker ook het handgiftenformulier in 
dat je op de website vindt. Op basis hiervan 
kunnen we jouw fiscaal attest bezorgen.

Weinig mensen weten het, maar ook de Universiteit Antwerpen is een 
erkend goed doel. Dat wil zeggen dat jij een vrijblijvende gift kan 
doneren én dat je in ruil hiervoor een fiscaal attest krijgt dat je recht 
geeft op belastingvermindering. Een win-win voor én het goede doel 
én voor jou. Iedereen heeft er dus baat bij als je doneert. 

Je kan een vrijblijvende gift doneren en daarbij zelfs een 
voorkeursbestemming mee opgeven. Zo kunnen wij jouw bijdrage 
meteen toewijzen aan het juiste onderzoek of thema waarvoor je wil 
schenken. Zo heb jij als schenker meteen impact met jouw donatie.

Hoe kan ik een gift  
doneren?

Weinig mensen weten het, maar ook de 
Universiteit Antwerpen is een erkend goed doel.



V R I J B L I J V E N D E  G I F T  P A R T I C U L I E R E  S C H E N K E R

WIST JE DAT 
Wist je dat een gift vanaf 40 euro recht geeft op een belastingvermindering 
van 45% dankzij het fiscaal attest dat je van ons krijgt? Je kan er ook voor 
opteren om van jouw donatie een doorlopende opdracht te maken bij je bank. 
Dan doneer je jaarlijks automatisch een vast bedrag en wij bezorgen je het 
fiscaal attest. Handig toch? Nog een extra voordeel: je bent zo meteen ook lid 
van onze community en je krijgt alle informatie over het Universiteitsfonds 
Antwerpen en de talrijke activiteiten als eerste mee.

Wens je liever niet online te 
doneren? Dan hebben we ook 
hiervoor een gepaste oplossing:

	X Maak je vrijblijvende gift over op het 
rekeningnummer van het Universiteitsfonds 
Antwerpen BE42 7310 4624 7854;

	X Geef bij de mededeling volgende vermelding 
mee ‘fiscaal attest’ en de naam van het 
project van je keuze;

	X Vul ook hier een handgiftenformulier in zodat 
we je het fiscaal attest kunnen bezorgen.  
Je kan het formulier vinden in deze 
brochure of vraag het gerust aan via 
universiteitsfonds@uantwerpen.be. 

Hoe kan ik een gift  
doneren?

“ Mijn bijdrage maakt 
wél het verschil ”

 Katrijn Van Hove (39)



Neem de Universiteit 
Antwerpen op in je testament

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. 

De keuze aan goede doelen in België is enorm. Ook de Universiteit 
Antwerpen kan je in je testament laten opnemen. Het grote 
voordeel is dat de Universiteit Antwerpen bezig is met een veelheid 
aan maatschappelijke en wetenschappelijke topics. Zo vind je 
meteen ook iets dat bij jou past. Mee de strijd aan gaan tegen 
kanker? Verder baanbrekend onderzoek naar oplossingen voor 
Alzheimer? Ervoor zorgen dat minvermogende studenten toch 
kunnen studeren? Academisch erfgoed mee helpen beschermen? 
Het kan allemaal.

Denk vandaag aan morgen en neem de  
Universiteit Antwerpen op in je testament.

“ Vandaag geef ik jongeren  
een toekomst ”

 Paul Verlodt (61)



T E S TA M E N T  E R F L A T E RHoe kan ik  
een testament 
(laten) opmaken? WIST JE DAT 

Wist je dat je de Universiteit Antwerpen als be-
gunstigde kan laten opnemen in je testament en dat 
je daarbij specifiek kan vermelden waarvoor je wil 
schenken? Legaten aan de Universiteit Antwerpen 
zijn trouwens onderworpen aan een gunsttarief van 
8,5% erfbelasting. 

Een testament opmaken kan je perfect zelf doen, maar we 
raden aan om zeker ook een notaris hierbij te betrekken. Hij 
of zij kan je hier perfect in bijstaan en ervoor zorgen dat het 
testament conform de wetgeving is opgesteld. Een paar zaken 
waar je zeker rekening moet mee houden:

	X Een testament is volledig zelf geschreven, gedateerd en 
ondertekend;

	X Het authentiek of notarieel testament wordt opgetekend 
door de notaris;

	X Het testament wordt door jou gedicteerd bij de notaris in 
het bijzijn van twee getuigen;

	X Je ondertekent het testament en de notaris registreert 
het in een nationaal register waarbij het testament ook 
bij de notaris bewaard wordt;

	X Een notarieel testament is aan te raden omdat dit 
moeilijk betwist kan worden.

MEER WETEN? 
Voor uitgebreidere informatie en gerichter advies 
verwijzen we je graag door naar onze partner 
testament.be. Verder raden we je aan om steeds een 
notaris onder de arm te nemen bij het opmaken van 
een testament, legaat of nalatenschap. Contacteer 
het Universiteitsfonds Antwerpen gerust bij mogelijke 
vragen die je mocht hebben. 

Wij staan discreet voor je klaar.



Richt een leerstoel op

Leerstoelen met wetenschappelijke én  
maatschappelijke impact 

Leerstoelen aan de Universiteit Antwerpen komen tot stand door 
de bijdrage van personen, verenigingen of bedrijven. De thema’s 
en doelstellingen van een leerstoel variëren, maar hebben steeds 
een maatschappelijke link: gaande van geneeskunde, welzijn, 
mobiliteit tot technologie, cultuur, milieu, duurzaamheid, 
enzovoort.

Een leerstoel kan je op verschillende manieren invullen. Het kan 
gaan om het aantrekken van een gastprofessor, organiseren van 
lezingenreeksen, een specifiek vak inrichten, onderzoek voeren,... 
De mogelijkheden zijn breed, maar iedere leerstoel probeert telkens 
in te zetten op de drie pijlers waar de Universiteit Antwerpen 
voor gekend is: grensverleggend onderzoek, onderwijs en 
dienstverlening. Op de website www.universiteitsfonds.be vind 
je een overzicht van alle actieve leerstoelen aan de Universiteit 
Antwerpen. Neem dus zeker eens een kijkje!

Een leerstoel opstarten,     
hoe doe ik dat?

Wil je bij leven al maatschappelijke 
impact creëren, dan is het oprichten van 
een nieuwe academische leerstoel aan 
de Universiteit Antwerpen dé manier bij 
uitstek. Een leerstoel moet voldoen aan 
een aantal voorwaarden:

	X Een looptijd van minstens drie jaar 
hebben;

	X Een jaarlijks minimumbedrag van 
70.000 euro;

	X Kan via een gift of een overeenkomst 
worden gefinancierd.



L E E R S T O E L E N

Dat laatste is een heel belangrijke 
nuance. Want als je een leerstoel via 
een gift financiert, dan krijg je in ruil 
voor je gift hiervoor een fiscaal attest 
uitgereikt door ons. Opteer je ervoor 
om via een overeenkomst te werken, 
dan is er geen fiscaal attest en zal er 
een factuur opgemaakt worden met  
21% btw. 

Het Universiteitsfonds Antwerpen 
adviseert je graag over de verschillende 
mogelijkheden om een leerstoel op te 
richten. Neem gerust met ons contact 
op, we helpen je met plezier verder.

“ Ondernemen is ook durven  
investeren in morgen ”

 Jo Van Moer (50)



Richt bij leven een  
fonds op naam op

Met een fonds op naam kan je bij leven jezelf inzetten voor de 
samenleving. Samen met jou bekijken we wat je met jouw fonds op 
naam wil betekenen. Wil je studenten helpen bij de financiering 
van hun studies? Wil je buitenlandse stages mogelijk maken? 
Wil je jaarlijks een prijs of beurs uitreiken aan één of meerdere 
studenten? De mogelijkheden zijn heel divers. Als je dit wil, kan 
het fonds ook letterlijk jouw naam dragen. Een mooie geste in ruil 
voor jouw engagement. 

WIST JE DAT 
Wist je dat de naam van een leerstoel of van een 
fonds op naam in overleg met de betrokken faculteit 
te kiezen is door de oprichter(s)? Zo kan je dankzij de 
naamgeving meteen de focus leggen op het thema of 
onderwerp van de leerstoel of fonds op naam. Maar je 
kan er ook voor kiezen om jouw eigen naam of merk/
bedrijfsnaam in de kijker te zetten.   

Een fonds op naam oprichten

Een fonds op naam is een stukje maatwerk. Wij vernemen 
graag wat jij wil betekenen, welke middelen je wil ter 
beschikking stellen en dan gaan wij op zoek binnen de 
verschillende domeinen van de Universiteit Antwerpen 
waar we een juiste match kunnen vinden. 

Mocht je komen te overlijden, dan kan het fonds op 
naam blijven bestaan doordat familieleden, vrienden 

of kennissen jouw fonds blijven steunen. Meteen ook 
een mooie herdenking van jouw engagement voor de 
samenleving en voor de Universiteit Antwerpen. 

Een fonds op naam heeft minstens een looptijd van 
twee jaar. Laat ons gerust een seintje als je een fonds 
op naam overweegt. We staan je graag bij met  
raad en advies.

F O N D S  O P  N A A M



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.

Zo kan je jouw familie, vrienden en kennissen 
vragen om via het Universiteitsfonds Antwerpen 
een gift te doneren voor een project dat je 
nauw aan het hart ligt. Zo geef jij en je mede-
feestvierders mee om morgen.

Feestelijk doneren, 
hoe doe ik dat?

Heb je beslist om feestelijk te doneren? Mooi zo!  
Zo ga je te werk: 

Laat jouw familieleden en vrienden een gift overmaken op het 
rekeningnummer BE42 7310 4624 7854 met de vermelding ‘fiscaal 
attest’ en de naam van het project dat je wenst te steunen. Iedere 
gift vanaf 40 euro geeft recht op een belastingvermindering van 
45%. Wij bedanken bovendien ook hoogstpersoonlijk alle donateurs. 
Geef ons gerust een seintje als je hiervoor interesse hebt. Zo kan het 
Universiteitsfonds Antwerpen alle opties en praktische zaken met jou 
overlopen.

Neem zeker eens een kijkje naar onze lopende projecten die je kan 
steunen op www.universiteitsfonds.be. Toch geen project naar jouw 
wensen gevonden? Geen probleem, het Universiteitsfonds Antwerpen 
begeleidt je graag op maat van jouw voorkeur en wensen. 

Neem zeker eens een kijkje 
 naar onze lopende projecten  

die je kan steunen. www.universiteitsfonds.be

F E E S T E L I J K  D O N E R E N



Serviceclubs dragen  
maatschappelijk steentje bij

Serviceclubs geven als vrijwillige non-profitorganisaties vaak het 
mooie voorbeeld op het vlak van liefdadigheidswerk of door het werven 
van middelen voor andere organisaties en goede doelen. Laat het 
Universiteitsfonds Antwerpen nu ook net zo’n goed doel zijn. 

Ken jij een serviceclub of ben je zelf lid van een serviceclub? Wil je 
wel eens meer weten over dat ene wetenschappelijke onderzoek of 
baanbrekende realisatie binnen één van onze maatschappelijke en 
wetenschappelijke expertises? Het Universiteitsfonds Antwerpen reikt je 
graag de nodige topics en sprekers aan voor jouw serviceclubmeetings. 
Op die manier kunnen we je via onze experten en professoren uit de eerste 
hand informeren. Jouw serviceclub krijgt op die manier een unieke kans 
om betrokken te worden. Uiteraard slaan we ook graag de handen in 
elkaar om een charity-actie op touw te zetten. 

Neem vrijblijvend contact op met het 
Universiteitsfonds Antwerpen en we bespreken de 
mogelijkheden op maat van jouw serviceclub.

“ Met onze serviceclub denken 
we aan de maatschappij  
van morgen ”

 Veerle Allaert (62) en  
Martine Declercq (69)



Maak deel uit van de community van  
het Universiteitsfonds Antwerpen

Het Universiteitsfonds Antwerpen durft hoog in te zetten. Dat 
moet ook. We moeten immers klaarstaan voor de uitdagingen 
van morgen. De mooie realisaties van het Universiteitsfonds 
Antwerpen tonen aan dat we meer dan ooit inzetten op de juiste 
maatschappelijke thema’s. Thema’s die ook jij als (potentiële) 
donateur belangrijk vindt. Zonder jouw warme steun en jouw 
engagement kunnen onze onderzoekers niet de noodzakelijke 
baanbrekende oplossingen vinden waar we allen naar op zoek 

zijn. Wij willen jou graag bedanken om aan het Universiteitsfonds 
Antwerpen te denken. Daarom doen we ook graag iets terug voor jou. 
Wij laten jou mee deel uitmaken van de community van het 
Universiteitsfonds Antwerpen!  

Wil jij graag aansluiten bij de community van het 
Universiteitsfonds Antwerpen? Schrijf je dan in voor onze 
nieuwsbrief, volg ons op sociale media of doneer een gift.

We informeren jou als eerste

Via onze communicatiekanalen hou-
den wij je op de hoogte over de wer-
king, het verloop van onze projecten, 
nieuwe leerstoelen, doorbraak in 
onderzoeken, enzovoort. Dat doen 
we via onze nieuwsbrieven, onze so-
ciale mediakanalen, jaarverslag, het 
UAntwerpen Magazine, en via tal van 
andere manieren. 

Jij bent onze gast

Een boeiende lezing? Een inauguratie 
van een nieuwe leerstoel? Een spran-
kelend benefietevenement? Jij kan het 
allemaal vanop de eerste rij meema-
ken. Het Universiteitsfonds Antwerpen 
wil haar community betrekken bij deze 
unieke evenementen. Jij krijgt als eer-
ste een uitnodiging in je mailbox of in 
je brievenbus.

Bouw je eigen netwerk verder uit 

Geef jouw netwerk een extra boost en 
ontmoet dankzij het Universiteitsfonds 
Antwerpen tal van (nieuwe) connec-
ties uit diverse uiteenlopende secto-
ren zoals bedrijfsleiders, professoren, 
wetenschappers,…



Jo Van Moer  
ondernemer

Paul Verlodt  
erflater

Katrijn Van Hove 
donateur

Evelien Smits  
professor

Veerle Allaert en Martine Declerq
serviceclub Zonta Antwerpen



De oplossing ligt ook in jouw handen.

Zij maken met hun steun aan 
Universiteitsfonds Antwerpen 
het verschil tussen onderzoek  
en doorbraak. 

www.universiteitsfonds.be

Geef vandaag  
om morgen



Contact en meer weten

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. 

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

WWW.UNIVERSITEITSFONDS.BE

NEEM CONTACT MET ONS OP

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.facebook.com/universiteitsfonds.uantwerpen

www.linkedin.com/company/universiteitsfondsantwerpen

Ontdek onze video’s op

Departement Universiteit & Samenleving
Universiteitsfonds Antwerpen


