Beleidsplan Radboud Fonds 2020- 2023
1.
Inleiding en achtergrond
Stichting Radboud Fonds is ontstaan op gezamenlijk initiatief van de Radboud Universiteit (RU), het
Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc). Het Radboud Fonds is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nr. 857028923. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 2 januari
2020.
In het Radboud Fonds zijn de volgende activiteiten samengebracht:
a. Het administreren, beheren en alloceren van gelden afkomstig van het bedrijfsleven, fondsen en
particulieren, mede op basis van voorstellen die door de RU en het Radboudumc en/of door de
daaraan gelieerde fondsenwervingsbureaus zijn ontwikkeld;
b. het bevorderen van interactieve samenwerking tussen de RU, het Radboudumc en de
maatschappij, nationaal en internationaal;
c. de maatschappij door voorlichting bewust (blijven) maken van het belang van wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs en verdere verbetering van patiëntenzorg.
2.
Bestuur
Op 16 december 2016 is het Radboud Fonds opgericht door de gezamenlijke ondertekening van een
notariële akte door vertegenwoordigers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Het
beoogt niet het maken van winst.
Het bestuur van het Radboud Fonds, dat benoemd wordt door het College van Bestuur van de RU en
de Raad van Bestuur van het Radboudumc, bestaat uit ten minste drie leden waarbij gestreefd wordt
naar een gelijke verdeling van bestuursleden die gelieerd zijn aan de RU en aan het Radboudumc.
Bestuursleden worden door het college van bestuur van de RU en/of door de raad van bestuur van
het Radboudumc benoemd. Medewerkers van Bureau Fondsenwerving (zowel aan de RU als het
Radboudumc), ondersteunend voor werving, hebben expliciet geen formele zeggenschap over de
uitgifte van geworven gelden.
Conform de statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden
(beperkte vergoedingen zijn toegestaan, mits goedgekeurd door het bestuur en opgenomen in de
voor dat jaar vastgestelde begroting).
3.
Doelstellingen
Het hoofddoel van het Radboud Fonds is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs
en het Nijmeegse studentenleven door het verwerven van additionele gelden uit de private markt.
De statutaire doelstellingen van het Radboud Fonds luidt:
a. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en studentenleven binnen de
Radboud Universiteit en het Radboudumc; alsook het blijven verbeteren van patiëntenzorg binnen
het Radboudumc
b. Het instelling van specifieke leerstoelen bij de RU en Radboudumc;
c. Het administreren, beheren en alloceren van gelden afkomstig van het bedrijfsleven, fondsen en
particulieren, mede op basis van voorstellen die door de RU en/of het Radboudumc en/of door de
daaraan gelieerde fondsenwervingsbureaus zijn ontwikkeld op basis van de (eventueel) aan deze
gelden gestelde voorwaarden;
d. het realiseren, administreren en beheren van alsmede het uitvoering geven aan fondsen op naam
op basis van de door de instellers van de fondsen op naam gestelde voorwaarden;
e. Het bevorderen van interactieve samenwerking tussen de RU, het Radboudumc en de
maatschappij, nationaal en internationaal, waaronder begrepen het bereiken, mobiliseren en binden
van betrokkenen in het domein van de RU en het Radboudumc;
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f. de maatschappij door voorlichting bewust (blijven) maken van het belang van wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs en verdere verbetering van patiëntenzorg;
en voorts al hetgeen direct of indirect met het vorenstaande verband houdt
Het Radboud Fonds verwezenlijkt deze doelstellingendoor:
1. het bedenken en implementeren van fondsenwervingscampagnes inzake thema’s die
binnen de hierboven gestelde kaders vallen (werving onder alumni, vrienden, patiënten
en diegenen die een band met de RU en/of het Radboudumc hebben);
2. het doen van uitkeringen aan diverse doelen die binnen de hierboven gestelde kaders
vallen;
3. een overigens zorgvuldig beheer van de fondsen die aan het Radboud Fonds zijn
toevertrouwd.
4.
Financiële administratie
Het Radboudumc en de Radboud Universiteit hebben besloten om de financiële administratie van
het Radboud Fonds in beheer te geven bij de afdeling Verbonden Rechtspersonen, gevestigd bij het
Radboudumc. Het is de kerntaak van deze afdeling om, zonder enige zeggenschap, de financiële
administratie van verschillende stichtingen, al dan niet met ANBI status, te beheren. Het bestuur van
het Radboud Fonds blijft verantwoordelijk voor de totstandkoming en verspreiding van het
Jaarverslag en de Jaarrekening.
5.
Fondsenwerving
Het Radboud Fonds volgt in haar fondsenwerving een twee-sporen beleid waarbij ze zowel
wetenschappelijk onderzoek en haar onderzoekers ondersteunt als zelf fondsenwervingscampagnes
start. Hierbij volgt het Radboud Fonds een aantal centrale thema’s die overeenkomen met de
speerpunten van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.
De fondsenwerving kenmerkt zich door een multichannel aanpak waarbij persoonlijke één op één
gesprekken worden aangevuld met online fondsenwerving.
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