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1. Inleiding
Door de elkaar opvolgende maatregelen vanuit Den Haag, zoals de invoering van het
leenstelsel en de verzwaring van de studielast, wordt het voor studenten steeds moeilijker
zichzelf te ontplooien. De lasten worden groter voor de student, en daarbij staat de
academische internationalisering hoog in het vaandel van Amsterdamse universiteiten. Het
Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging
(A.S.C./A.V.S.V.) wil met de oprichting van de Stichting A.S.C. Academy studenten helpen
om zichzelf te ontplooien door bij te dragen aan een bijzonder of prestigieus studie- of
onderzoeksproject in binnen- of buitenland.
Het aanbieden van een studiefonds heeft ook doelen voor het A.S.C./A.V.S.V, te weten:
1. ‘De ontwikkeling en ontplooiing van haar leden te bevorderen’, zoals vermeld in Art. 1.4.
van de Wet van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche
Vrouwelijke Studenten Vereeniging.
2. ‘Samen te werken met verenigingen en/of instellingen voor studerenden’, zoals vermeld in
Art. 1.5. van de Wet van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche
Vrouwelijke Studenten Vereeniging.
3. ‘De Universiteit van Amsterdam is een internationaal toonaangevende onderzoeksinstelling
die excellent onderzoek waardeert, bevordert en beloont.’ Het studiefonds speelt in op de
strategie van de Universiteit van Amsterdam, aangezien ook wetenschappelijk
onderzoek en studies in het buitenland aanspraak maken om gehonoreerd te worden.
Het studiefonds kan bijdragen aan internationalisering van het hoger onderwijs, maar
het studiefonds kan ook bijdragen aan de academische basis van het A.S.C./A.V.S.V.
4. Het inspelen op de behoeften van de huidige student. De huidige student is steeds
meer bezig om zijn of haar toekomst veilig te stellen en is meer carrièregericht
ingesteld. Het studiefonds draagt bij aan het streven van het A.S.C./A.V.S.V. om
ambitieuze leden aan te trekken, te stimuleren en waardering te scheppen voor
hetgeen zij ondernemen en bereiken.
5. Het imago van de vereniging bij zowel universiteiten als individuen wordt verbeterd,
aangezien ook studenten die niet lid zijn van het A.S.C./A.V.S.V. aanspraak kunnen
maken op het studiefonds.
6. In de toekomst zullen onderwijs- en onderzoeksprogramma’s kostbaarder worden.
Om de financiering van een dergelijk onderwijs- of onderzoekprogramma deels te
bekostigen, draagt het A.S.C./A.V.S.V. bij aan een nieuwe vorm van
studiefinanciering.
7. Het studiefonds kan bijdragen aan het positieve betrokkenheid van de Vereniging van
Reünisten bij het A.S.C./A.V.S.V. aangezien er een concreet project gesteund kan
worden. Het studiefonds zal de mogelijkheden uitbreiden om de betrokkenheid en
bijdragen van de Vereniging van Reünisten te verhogen.

Deze handleiding bevat de algemene- en praktische informatie over A.S.C. Academy. Er
wordt ingegaan op de doelen van het fonds en de aanvraagcriteria worden beschreven. Ook

zal de structuur van de Stichting beschreven worden, net als het plan van financiering en PR.
Als laatste wordt de jaarplanning besproken.
2. Algemene beleidsplan A.S.C. Academy 2020-2021
Dit document bevat het beleidsplan dat toebehoord aan de Stichting ASC Academy voor het
academische jaar 2020-2021. Hieronder zullen de hoofddoelen van het algemene beleidsplan
toegelicht worden.
Het beleidsplan bestaat uit drie sub-secties:
1. Acquisitie
2. Promotie
3. Toewijzing
Acquisitie
Afgelopen jaren zijn er zonder oog op acquisitie beurzen toegewezen waardoor de financiële
middelen annueel zijn afgenomen. Met ingang van dit jaar zijn wij genoodzaakt de
financiële middelen aan te vullen om aankomende selectieronde beurzen toe te wijzen. Dit
willen wij op verschillende manieren bewerkstelligen:
a. Het jaarlijks benaderen van de reünisten van het A.S.C./A.V.S.V. voor donaties. Als
bestuur van de stichting houden wij nauw contact met de vereniging van reünisten.
Dit uitgebreide reünistenbestand zal jaarlijks benaderd worden voor een bijdrage
aan de stichting. Promotie (als beschreven onder sub-sectie ‘promotie’), zal
grotendeels invloed moeten hebben op de naamsbekendheid van de stichting onder
de reünisten. Deze zal zorgen voor een groter draagvlak en hiermee logischerwijs
voor een grote hoeveelheid donateurs. Tevens draagt de stichting A.S.C. Academy
een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent onder andere
dat eventuele donateurs belastingtechnisch op een gunstige wijze kunnen schenken.
Wij verwachten dat dit een aanzienlijke extrinsieke motivatie zal zijn voor reünisten
om te doneren.
b. Eventueel een continue samenwerking met Amsterdam University Fund (?)
c. Het organiseren van evenementen. Het bestuur van de stichting is jaarlijks druk
bezig met kijken naar eventuele evenementen die georganiseerd kunnen worden. In
de jonge geschiedenis van de stichting heeft er bijvoorbeeld een benefietgala
plaatsgevonden op de sociëteit van de vereniging waarbij een aanzienlijke bijdrage is
geleverd door aanwezige reünisten. Anderzijds zijn er plannen aanwezig om door
middel van veilingen, exhibities, diners, etc. geld te werven. Helaas biedt de huidige
situatie weinig mogelijkheid voor deze evenementen in fysieke hoedanigheid.
Promotie
a. Het gebruik maken van het jaarblad van de vereniging van reünisten. (…)
b. Het publiceren van de evaluatierapporten van studenten die hebben deelgenomen
aan geslaagde projecten. Door deze rapporten op de website van de stichting te
publiceren kunnen studenten worden gemotiveerd door zich aan te melden voor een
beurs en eventuele donateurs worden gemotiveerd om een gift te doen.
c. Het updaten van de website. (…) (omgedraaide promotie)
d. Posteracties op de universiteit (…)

Toewijzing
a. De toewijzing van beurzen gaat in overleg tussen het bestuur van de stichting, en de
Raad van Toewijzing als erkent door de stichting. De Raad van Toewijzing voor het
academische jaar 2020-2021 heeft zich als volgt geconstitueerd:
Dhr. mr. P.N. van Sprang M.C.LL, directeur Marketing & Communicatie FEB
UvA
Prof. dr. S.A.J. Chamuleau, hoogleraar algemene Cardiologie
Mw B. Heilbron, Transaction lawyer bij Loyens & Loeff N.V.
Drs. M. van der Meij, Alumni Office and Amsterdam University Fund
Mw. M.J. Semeijns de Vries van Doesburgh promovendus aan de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Anton Pannekoek Institute
of Astronomy
De Raad van Toewijzing zal niet meestemmen als het dispuutsleden, familieleden en
dergelijke betreft.

