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Laat ambities tot bloei komen

Sterk maken
voor topwetenschap
Het Leids Universiteits Fonds

Leiden staat voor ambitieus toponderzoek en -onderwijs. Dat was al zo in de

Het Leids Universiteits Fonds (LUF) is in 1890 opgericht als

Leidse hoogleraren zoals Lorentz, Kamerlingh Onnes en Einthoven wonnen een

zestiende eeuw, en vijf eeuwen later is daar niets aan veranderd. Spraakmakende

onafhankelijke stichting om de bloei van de Universiteit

Nobelprijs; koningin Beatrix en Nelson Mandela namen hier een eredoctoraat in

Leiden te bevorderen. Het LUF draagt ruim een eeuw later

ontvangst. En nog steeds slepen Leidse wetenschappers regelmatig prominente

nog steeds heel concreet bij aan het realiseren van de

onderscheidingen in de wacht.

ambities van de universiteit – het bedrijven van kwalitatief
hoogstaand wetenschappelijk onderwijs en onderzoek,

Het bedrijven van vernieuwende wetenschap en het uitvoeren van baanbrekende

waarbij talent alle ruimte krijgt. Dit doen wij door subsi-

pioniersprojecten gekoppeld aan degelijk onderwijs is echter niet meer vanzelf

dies te verlenen aan faculteiten, wetenschappelijk medewerkers en studenten en door bijzondere leerstoelen in te
stellen. Waar de reguliere financieringsstromen ophouden,
maakt het LUF meer mogelijk. Daarnaast zet het LUF zich

sprekend. Vergaande bezuinigingsmaatregelen van de overheid bedreigen de
realisatie van de historisch verankerde en moderne Leidse ambities.
Het Leids Universiteits Fonds (LUF) maakt zich sterk om de universiteit de ruimte
te blijven bieden die nodig is om haar doelstellingen waar te maken. Dat doen

in om de band met Leidse alumni te versterken. Al deze

we door actief te communiceren met onze vijfenzeventigduizend alumni, in

activiteiten staan uiteindelijk in het licht van één doel: het

combinatie met fondsenwerving bij alumni en bedrijfsleven. Beurzen, bijzondere

in ere houden van de onderscheidende positie van

leerstoelen en vooruitstrevende onderzoeksprojecten worden hierdoor mogelijk

Nederlands oudste universiteit.

gemaakt.
In deze brochure leest u meer over onze activiteiten en hoe u donateur kunt
worden van het LUF. Wij hopen dat wij ook op uw steun mogen rekenen en
bedenk: de universiteit is van u!
Mr. F.B. Blaisse, voorzitter

“In de tweede helft van de
jaren zestig studeerde ik
Rechten in Leiden. In die tijd
heb ik een goede basis gelegd
voor mijn professionele leven.
Bovendien heb ik in Leiden een
fantastische tijd gehad. Daar
ben ik de Universiteit Leiden
altijd dankbaar voor gebleven.”
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Een miljoen euro
aan subsidies
Het LUF kent drie commissies die de

Brieven als buit

subsidieaanvragen beoordelen en de

Kan piraterij de wetenschap dienen?

kwaliteit bewaken van de uiteen

Zo’n 38.000 Nederlandse brieven, die

lopende projecten die het LUF

tussen de tweede helft van de 17e

ondersteunt:

eeuw en het begin van de 19e eeuw

• de Commissie Wetenschappelijke

ten prooi vielen aan Engelse kapers,

Bestedingen (instellen van bijzon

vormen een bijzondere collectie. Deze

dere leerstoelen en benoemen van

lag bewaard in Engelse archieven.

bijzonder hoogleraren; bijdragen

Historisch taalkundige prof.dr. Marijke

aan projecten, congressen, promotie

van der Wal deed met een LUF subsidie

onderzoeken, visiting professors,

een vooronderzoek naar deze brieven.

masterclasses en scholarships);

Dankzij de LUF Pilot Study sleepte zij

• het LUF Internationaal StudieFonds

een grotere NWO-subsidie in de wacht,

(beurzen voor buitenlandse studie

zodat zij met haar collega’s de schat

bezoeken);

aan historische en taalkundige infor-

• de Commissie Algemene Subsidies

matie verder kan ‘opgraven’.

StudentenActiviteiten (subsidies voor
studentenactiviteiten).

Prof.mr. H.G. Schermers Studiefonds
Wijlen professor mr. H.G. Schermers

Via deze commissies wordt een keur

heeft zich altijd ingezet om Leidse

aan wetenschappelijke initiatieven

rechtenstudenten de waarde te laten

ondersteund. Een kleine selectie.

ervaren van studeren in het buitenland. Van individuele raad en daad tot

Jaarlijks verstrekt het LUF een miljoen euro aan

het opzetten van internationale

subsidies voor innovatief onderzoek en onderwijs

Leiden University Fund Chair
Mensenrechten en Mensenplichten

aan de Universiteit Leiden. Deze

Om het onderzoek naar mensen

Schermers’ betrokkenheid heeft

rechten in de wijsbegeerte een impuls

letterlijk en figuurlijk de grenzen van

te geven, financiert het LUF de Leiden

generaties studenten verlegd. Om zijn

University Fund Chair Mensenrechten

persoonlijke missie te laten voortleven,

en Mensenplichten. Dankzij de finan

heeft het Leids Universiteits Fonds in

ciële ondersteuning van 125 duizend

overleg met de familie het Prof.mr.

euro kan dit nieuwe vakgebied onder

H.G. Schermers Studiefonds opgericht.

leiding van Prof.dr. T. Mertens uit-

Dit fonds stelt Leidse rechtenstudenten

groeien tot een volwaardig onder

in staat voor studie, stage of talen

zoeksterrein.

cursus naar het buitenland te gaan.

bijdragen worden gefinancierd uit donaties,
schenkingen en vermogensopbrengsten.

uitwisselingsprogramma’s – professor

Veldonderzoek in Afrika,
symposium of studiereis.
De projecten die het LUF
ondersteunt, hebben één
ding gemeen: ze draaien
stuk voor stuk om opval
lende en baanbrekende
wetenschap.
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Contact houden
met Leidse alumni
Het Leids Universiteits Fonds organiseert tal van activiteiten voor alumni van alle
leeftijden. Van informele borrels en het populaire Cleveringadebat voor jonge
alumni, tot de jaarlijkse viering van de Dies Natalis van de universiteit met
wetenschappelijke lezingen en workshops. Ook de Cleveringa-bijeenkomsten
worden van oudsher druk bezocht. Rond 26 november spreken Leidse weten
schappers elk jaar op circa 40 locaties in binnen- en buitenland ter nagedachtenis
aan de Leidse professor Cleveringa, voorvechter van het ‘praesidium libertatis’.
Het LUF biedt alumni ook de mogelijkheid om onderling contact te houden en
te bouwen aan hun netwerk. Het interactieve platform www.leidenAlumni.nl is
dé plek waar Leidse afgestudeerden elkaar kunnen ontmoeten, kennis met elkaar
kunnen delen en activiteiten zoals reünies kunnen afstemmen. Daarnaast is de
digitale alumnidatabank – met de gegevens van ruim vijfenzeventigduizend
afgestudeerden – een waardevolle informatiebron die toegankelijk is voor
alle alumni. Het LUF beheert dit bestand en werkt nauw samen met studie-,
studenten- en reünistenverenigingen om de gegevens up-to-date te houden
en het aantal geregistreerde alumni verder uit te breiden.

Steun het LUF

Het LUF biedt alumni ook de mogelijkheid om
onderling contact te houden. Het netwerk voor
Leidse afgestudeerden, www.LeidenAlumni.nl is
de plek waar Leidse alumni elkaar kunnen
ontmoeten.

Zoals de Universiteit Leiden voor financiële extra’s afhankelijk is van het LUF,
zo is het LUF afhankelijk van zijn
donateurs. Inmiddels mogen wij circa
vijftienduizend studenten en oud-
studenten tot onze trouwe donateurs
rekenen. Dankzij hun financiële
bijdragen kan het Leids Universiteits
Fonds de Universiteit Leiden in staat
stellen haar ambities daadwerkelijk
tot bloei te laten komen.
Zeker nu de financiële armslag van de
universiteit onder druk staat vanwege

een terugtredende overheid, is de
steun van alumni steeds belangrijker.
Leidse alumni ontvangen regelmatig
een brief van het LUF met een verzoek
om steun. Elke gift is welkom. Via
onze website www.LUF.nl kunt u heel
gemakkelijk on line uw donatie regelen. Hier vindt u tevens informatie over
fiscaal aantrekkelijke schenkings
vormen. Deze informatie kunt u ook
telefonisch opvragen bij het LUF,
telefoon 071-513 05 03.

Een lezing in Beijing of een
debat in Leiden: via de
website www.LUF.nl en het
alumnimagazine Leidraad
blijven alumni op de hoogte
van de afwisselende
activiteiten van het LUF.
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Stichting Leids Universiteits Fonds
Rapenburg 61 2311 GJ Leiden
T 071-513 05 03 F 071-514 08 41
E info@LUF.leidenuniv.nl
I www.LUF.nl
ING Bank 16.45.35

