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Verkiezingen van de Ledenraad
We zijn heel blij met de vele aanmeldingen
en zijn de kandidaten zeer dankbaar voor
hun kandidatuur!
Alle kandidaten willen zich inzetten voor de bijzondere
identiteit van de VU en de VUvereniging en zoeken
nadrukkelijk de verbinding tussen maatschappij en
wetenschap. Zij zijn onze Vrienden van de VU.
Via www.vuvereniging.nl/verkiezingen kun je meer
informatie over de kandidaten vinden.
De Ledenraad heeft op 17 april de kieslijst vastgesteld.
Alle verenigingsleden, ook nieuwe leden, mogen
stemmen op de 34 kandidaten op de kieslijst. De eerste
30 kandidaten op de uitslagenlijst zullen direct verkozen
worden in de Ledenraad. De 4 niet-verkozen kandidaten
komen op de reservelijst te staan. Indien er tussentijds
een vacature in de Ledenraad ontstaat, treedt de
eerstvolgende op de uitslagenlijst aan in de Ledenraad.
De nieuwe Ledenraad start per 1 juli 2021.
Ieder lid kan een stem uitbrengen op één van de kandidaten op de kieslijst. Het stemmen verloopt via een unieke
en anonieme niet-herleidbare code op een stembiljet dat
de leden samen met de kieslijst eind april 2021 per post
bezorgd krijgen. De leden krijgen tevens per post én per
mail meer informatie over de te volgen procedure om de
verkiezingen in goede orde te laten verlopen. In verband
met de verwerking van de poststemmen wordt de uitslag
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na 20 mei 2021 vastgesteld. De uitslag wordt via onze
website en sociale media bekend gemaakt en de kandidaten worden natuurlijk persoonlijk geïnformeerd.
We wensen de kandidaten veel succes en hopen dat veel
leden van de vereniging hun stem uitbrengen.
Op onze website www.vuvereniging.nl/verkiezingen
staat een pagina over de verkiezingen met alle informatie
en bijbehorende data.
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VAN DE VOORZITTER

DE ALMA MATER LAAT JE NIET LOS
Bij de VU worden ondernemerschap en eigen initiatief
gestimuleerd. Al kan altijd alles beter, wie zich verbonden
weet met de VU en met het VU medisch centrum mag trots
zijn. De 100 jaar geleden overleden oprichter Abraham
Kuijper en zijn kompaan de sociaal ondernemer Willem Hovy
zouden vast aanmerkingen hebben, maar naar mijn mening
ook heel tevreden zijn met de VU van vandaag.
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“Wie studeerde aan de VU,
wie zich op welke manier ook bij
de VU betrokken voelt, hoort lid
te zijn van de VUvereniging.”

De Vrije Universiteit Amsterdam is een bijzondere
universiteit. Dat hoor ik nog steeds als ik als voorzitter
van de VUvereniging met mensen spreek die aan de
VU studeerden, er werken of op een andere manier aan
verbonden zijn. Dat heeft niet alleen te maken met de
excellentie van het onderzoek en het onderwijs. Zeker
daar mogen we trots op zijn. Maar er is meer dan dat.
Bij de VU kijken we naar elkaar om. Bij de VU wordt
écht gewerkt aan een betere wereld.
Niet voor niets zijn juist aan de VU de studenten succesvol
die zelf niet uit een academisch milieu komen. De extra
aandacht voor de eerste generatie studenten is vanaf de
oprichting van de VU, 140 jaar geleden, een groot goed.
De VU is de tweede universiteit wereldwijd in strijd tegen
klimaatverandering. De VU is een veel meer diverse en
inclusieve universiteit geworden.

En, ik ga nu even onbescheiden zijn: veel van die mooie
dingen die de VU doet hebben hun oorsprong in de maatschappelijke grondslag en activiteiten van de VUvereniging.
Bijvoorbeeld: een aantal studenten wordt financieel ondersteund. We ondersteunen en organiseren veel lezingen en
debatten op de VU-campus en in het land. We ondersteunen
de geestelijke verzorging in het academisch ziekenhuis van
de VU. We ondersteunen bijzondere leerstoelen aan de VU
die een verbinding hebben met de maatschappelijke doelstellingen van de VUvereniging.
Bestuur en Ledenraad van de VUvereniging hebben een
ambitieus ledenwervingsplan vastgesteld. De kern daarvan
is: wie studeerde aan de VU, wie zich op welke manier ook bij
de VU betrokken voelt, hoort lid te zijn van de VUvereniging.
Daarmee draag je bij aan alles wat de VU-gemeenschap
bindt, en werk je mee aan een betere wereld.
De Alma Mater laat je niet los. Welkom!

“De VU is de tweede universiteit wereldwijd
in strijd tegen klimaatverandering.”
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DRIE GENOMINEERDEN KUYPER CHALLENGE
Vorig jaar werd de Kuyper Challenge aangekondigd: een wedstrijd voor het beste ondernemersplan
van VU-studenten, -promovendi of -alumni. Van de 66 inzendingen zijn er drie genomineerd om door
te gaan naar de finale.
In het project Mind Reality hebben
Insan Firdaus en Finde Xumara hun
expertise in biologische psychologie en
softwareontwikkeling gebundeld om
Myndful te ontwikkelen, een virtual
reality app voor mensen met verslavingsproblematiek. Myndful creëert
een virtuele omgeving waarin mensen
worden getraind om hun impulsen te
beheersen en veerkracht op te bouwen.
Het proces kan door professionals op
afstand worden gemonitord. ‘Als
therapeut en voormalig verslaafde
weet ik dat het opzoeken van hulp niet
zo makkelijk is als mensen denken,’
legt Insan uit. ‘Ons doel is om behandeling zo makkelijk te maken als een
knop indrukken.’
Het project Sonoptic van Cristian
Dragomir biedt visueel gehandicapten
mogelijkheden voor meer maatschappelijke en professionele integratie.

De winnaar van de
Kuyper Challenge wordt
na de Abraham
Kuyperlezing tijdens het
Déjà VU zomerfeest
op 10 juni bekend
gemaakt.
Het device bestaat uit een bril met
3D-camera en een armband die
informatie opvangt over de nabije
omgeving door er naar te wijzen.
De Sonoptic vertaalt geschreven
teksten naar brailleschrift en geeft
de gebruiker ruimtelijk bewustzijn.
‘Eén op de drie Europeanen heeft een
visuele beperking,’ vertelt Cristian.
‘Het is onze burgerplicht om ze de
tools te bieden om een beter hun weg
te vinden in de samenleving.’

leiden valpartijen van ouderen dagelijks
tot zeker dertig sterfgevallen of veroorzaken zwaar lichamelijk letsel. Husski
is geschikt voor verzorgings-huizen en
zorginstellingen. Niet alleen promoot
de applicatie fitness onder ouderen,
maar brengt ook risico’s in beeld en
geeft dagelijks toegepaste feedback.
Met Husski willen Harshil Paliwal en
Saurabh Jain investeren in een gemeenschap waarin ouderen gelukkig,
fit en onafhankelijk zijn.
De drie genomineerden krijgen een
startsubsidie van 4000 Euro, een
coachingstraject op maat en strijden
voor de Kuyper Award van nog eens
5000 Euro.
De winnaar van de Kuyper Challenge
wordt na de Abraham Kuyperlezing
tijdens het Déjà VU zomerfeest op
10 juni bekend gemaakt.

Tenslotte wil Team Huskki een monitoringsysteem en activiteiten-tracker,
gericht op valpreventie bij ouderen
ontwikkelen: de Huskki. In Nederland
NIEUWSBRIEF VUVERENIGING
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WIJ STEUNEN
VUvereniging ondersteunt vele projecten. We lichten er in elke nieuwsbrief een toe. Deze keer:

4 TON SUBSIDIE VOOR CORONAHULP


De coronacrisis heeft een grote
impact op studenten en verpleeg
kundigen. De VUvereniging heeft
€ 400.000 extra aan subsidie
beschikbaar gesteld ter verbete
ring van het studentenwelzijn
en om het werk voor de
verpleegkundigen van het

De VU en het Amsterdam UMC hebben
projectvoorstellen ingediend om te
zorgen dat de subsidie terecht komt
waar de nood het hoogst is. De subsidie
van de vereniging past binnen een extra
pakket aan concrete acties van het
College van Bestuur om het bestaande
aanbod aan ondersteuning voor
studenten verder uit te bouwen.
Anke Hendriks (Student- & Onderwijs
zaken): “De wachtlijsten voor studentenpsychologen werden steeds langer.
Een deel van de subsidie is daarom
sinds 1 maart al ingezet voor tijdelijke
formatie-uitbreiding in het team
studentenpsychologen. Wij en de
studenten zijn erg blij zijn met deze
uitbreiding.

Anke Hendriks
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Daarnaast hebben we subsidie
ontvangen voor uitbreiding van het
VU Noodfonds voor studenten met
acute geldproblemen. We hebben het
Noodfonds meer en beter onder de
aandacht kunnen brengen bij studenten. We kunnen nu meer studenten
helpen en het maximale bedrag dat ze
kunnen ontvangen hebben wij door
deze subsidie kunnen ophogen.
Twee punten waar we ontzettend
blij mee zijn en die ook heel erg
noodzakelijk waren.”
Christa Boer en Renate Dekker
(Amsterdam UMC/Faculteit Genees
kunde) willen met Mind Studioo
een training ontwikkelen over
levensvaardigheden.
Renate: “De Coronaperiode is voor
iedereen in meer of mindere mate een
beproeving. In crisissituaties word je
teruggeworpen op jezelf en wordt extra
duidelijk hoe belangrijk levensvaardigheden zijn, zoals het aangaan van
relaties met anderen en het houden
van een dagritme. Geneeskunde is
een veeleisende studie en dat maakt
het extra belangrijk om studenten

Christa Boer
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Amsterdam UMC te verlichten.

vaardigheden aan te leren om hun
leven vorm te geven zoals ze dat graag
zouden willen.
Voor het ontwikkelen van de training
willen we graag mensen aantrekken
die expert zijn op een bepaald vlak.
Denk dan bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals: slaap, concentratie, time
management, besluitvorming, omgaan
met stress, zelfregulatie en gezond
leven. In samenwerking met een
onderwijskundige willen we al deze
expertise graag bundelen en in een
vorm gieten die goed werkbaar is en

UITGELICHT

ABRAHAM KUYPERLEZING INGELEID
MET KUYPERWEEK
Op 10 juni houdt Vrije Schrijver Maxim Februari de jaarlijkse
Kuyperlezing. Rondom deze lezing worden er diverse evenementen
georganiseerd onder de noemer Kuyperweek. De leden van de vereni
ging zijn van harte welkom de evenementen (digitaal) bij te wonen.
aansprekend is voor de studenten.
We zijn erg blij dat we door deze
subsidie de gelegenheid krijgen
studenten extra ondersteuning te
bieden in de vorm van een training
waar ze nu, en hopelijk ook later in
hun leven iets aan hebben.”
Tenslotte wordt een deel van de sub
sidie gebruikt om bij het Amsterdam
UMC powernap banks te plaatsen, zodat
verpleegkundigen even aan hun zware
nachtdiensten kunnen ontsnappen. Dit
project staat in de volgende nieuwsbrief in de schijnwerpers.

CORONA RESEARCH FONDS
UPDATE
Eerder steunde de VUvereniging de
totstandkoming van het Corona
Research Fonds. Doel van het fonds is
om wetenschappers en artsen van het
Amsterdam UMC te ondersteunen bij
nieuw en urgent wetenschappelijk
onderzoek in de strijd tegen het
Coronavirus. Er zijn inmiddels meer
dan 2500 donaties opgehaald voor een
gezamenlijk bedrag van ruim 9,5 ton.
Donaties zijn nog steeds welkom via
www.coronaresearchfonds.nl.

BRAVE NEW TALKSHOWS
In de Kuyperweek staan er vanaf 7 juni
drie Brave New Talkshows op het
programma met drie jubilerende
faculteiten: Religie & Theologie,
Geesteswetenschappen en
Rechtsgeleerdheid. De onderwerpen
zijn: Brave New Data/New Public Truth,
Brave New Climate en Brave New
Equality. De voertaal van de talkshows
is Engels. Presentatie door Marcia
Luyten.

TWEE KUYPERWANDELINGEN
MET PODCAST

Tijdens een live show laat DJ Tom
Trago zijn compositie Oproep tot Gebed
horen. Hij gebruikt hierin samples van
religieuze muziek en heeft deze
speciaal voor het Kuyperjaar gecomponeerd. Tijdens de liveshow werkt Trago
samen met beiaardier Henk Verhoef op
het VU carillon. DJ collectief
Uilenkatten sluit de avond dansbaar af.
Houd de agenda op onze website in de
gaten voor precieze data en tijden.
Meer info: www.vu.nl/kuyperjaar

Tijdens de Kuyperweek lanceert de
VU een luistertour met twee historische wandelingen in Amsterdam.
Deze tour in de vorm van een podcast
wordt gemaakt door onderzoeker
en journalist Nienke Zoetbrood.
De wandelingen leiden ons langs de
historie van de VU in de tweede
wereldoorlog en de VU rond 1900.

ABRAHAM KUYPERLEZING
Maxim Februari spreekt op donderdag
10 juni zijn Abraham Kuyperlezing uit.
Hij zal het onder andere over het begrip
infocalyps gaan hebben. Het eerste
exemplaar van zijn essay ‘Campus
roman’ zal aan hem worden overhandigd. De leden van de vereniging
ontvangen een exemplaar van het
essay na de lezing.
In het programma rond de lezing
worden ook de prijswinnaars van de
studenten essaywedstrijd ‘Het belang
van het ongelijk’ bekendgemaakt.

Renate Dekker

De dag wordt afgesloten met een feest
waarin de bekendmaking van de
winnaar van de Kuyper Challenge.

FOTO: NIEK STAM

DÉJÀ VU ZOMERFEEST
Maxim Februari
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AGENDA
Door maatregelen rondom het coronavirus worden bijeenkomsten online uitgezonden.
Raadpleeg de agenda op onze website www.vuvereniging.nl en VU.nl/kuyperjaar voor het laatste nieuws.
20/05/2021

Sluitingsdatum Ledenraadsverkiezingen VUvereniging

07/06/2021

Kuyperweek: Brave New Talkshow 1

08/06/2021

Kuyperweek: Brave New Talkshow 2

09/06/2021

Kuyperweek: Brave New Talkshow 3

10/06/2021

Abraham Kuyperlezing door Maxim Februari

10/06/2021

Kuyperweek: Déjà VU zomerfeest + bekendmaking winnaar Kuyper Challenge

Met instemming van de Ledenraad heeft het Bestuur
van de vereniging de jaarlijkse contributiebijlage per
2021 verlaagd naar € 10 (leden mogen meer geven).
We hopen dat we daarmee een mogelijke drempel om
lid te worden van de vereniging weghalen.
De leden, en dan met name degene die via automatische incasso de contributiebijdrage voldoen, ontvangen
medio juni uitleg over de verrekening van de contributie. Omdat de VU en de VUvereniging momenteel een
nieuw CRM-systeem implementeren zal de leden in
september gevraagd worden de contributie voor 2021
te betalen.

IN MEMORIAM
Afgelopen december is Ledenraadslid Herman Gerbscheid
(1957-2020) overleden. Herman was jarenlang lid van onze
Ledenraad en heeft zich met deskundigheid, groot enthou
siasme en betrokkenheid ingezet voor de VUvereniging.
In januari kregen wij bericht dat Date Knoop (1933-2021) is
overleden. In de jaren van 1987 tot 2000 was Date Knoop lid
en vicevoorzitter van het Bestuur van de VUvereniging.
We herinneren hem als een betrokken bestuurslid en
bovenal als een aimabel mens.
Wij zijn dankbaar voor wat Herman en Date voor onze
vereniging betekend hebben en wensen hun nabestaanden
sterkte bij hun verlies.

Bestuurslid Duco Stadig: “Lid worden van de
VUvereniging raad ik iedere alumnus aan.
Al is het alleen al voor de stroom uitnodigingen voor
evenementen die je elk jaar ontvangt. Naast dat deze
evenementen inhoudelijk interessant zijn, blijkt het ook
een mooie manier om in contact te komen met andere
alumni. En dat voor maar een tientje per jaar.”
Via www.vuvereniging.nl/lidworden kun je je
online aanmelden.

NIEUWSBRIEF PER E-MAIL ONTVANGEN?

Wil je deze nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail met je e-mailgegevens naar
vereniging@vu.nl. Ook wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen kun je mailen naar dit adres.
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Contact Telefoon 020-5985295 | Post- en bezoekadres De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam | E-mail vereniging@vu.nl

JAARLIJKSE CONTRIBUTIE
BIJDRAGE LIDMAATSCHAP VAN
DE VUVERENIGING VERLAAGD

