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VOORWOORD 

 

 

Breukelen, april 2020 
 

 

Waarde alumni, 

 

Ieder jaar zijn we volop aan de slag om waardevolle en inspirerende bijeenkomsten te organiseren om 
zodoende een bijdrage te leveren aan ons unieke alumni netwerk. Voor alumni en door alumni is ons credo 
en dat maakt onze vereniging ook uniek.  

 

U treft hier alweer voor de 4de maal ons secretarieel jaarverslag aan en anno 2020 zijn ook wij helemaal 
digitaal bij. Door onze nieuwe online platform lopen we zelfs voorop met de wijze waarop wij met elkaar 
kunnen communiceren. Super veel dank aan een ieder die daar aan heeft bijgedragen!  

 

Op het moment dat ik dit schrijf zitten wij midden in het corona tijdperk en komt dit platform als 
communicatie medium als geroepen. Nu nog veel meer ervan gebruik maken is de volgende uitdaging!  

 

We hebben het afgelopen jaar ook wat wisselingen op het alumni office gehad en zijn dankbaar voor al 
hetgeen Simone en haar team hebben kunnen doen voor de vereniging. Zeker ook meenemend de 
doorkijk naar het heden hebben we de switch naar online communicatie tot standaard verheven met zelfs 
de eerste online vergaderingen met het HB en de RVA in mei 2020!  

 

Wij danken natuurlijk ook dit jaar alle vrijwilligers die geweldig hebben bijgedragen aan een breed scala 
van activiteiten van onze vereniging.  

  

Van Verre 

 

Voorzitter Hoofdbestuur Nyenrode Alumni VCV 

J.W.B. Nolst Trenité  
info@nyenrodealumni.nl 
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1. HET JAAR IN VOGELVLUCHT 

Januari 2019 
Januari is traditiegewijs een rustige maand, waarin een aantal nieuwjaarsborrels van de kringen 
plaatsvonden. Op 28 januari werd het Coachings Career Cafe georganiseerd. Net als bij de 1e editie, in 
oktober 2018, werd deze avond als zeer geslaagd ervaren door de deelnemers. 13 Coaches waren 
aanwezig om 30 alumni te coachen en te adviseren.  

 

Februari 2019 
In februari werden weer de eerste Homecomings van het jaar 
georganiseerd; de jaargangen MSc16 en EMBA-2015 kwamen deze 
maand terug naar Nyenrode. Er werden deze maand ook weer volop 
kringevents georganiseerd. Zo organiseerden onder andere de kringen 
Marketing & Digital, Finance, Healthcare, België en Business 
Spiritualiteit deze maand goedbezochte evenementen.   

In februari was de MSc graduation. Net als in voorgaande jaren was de 
NA VCV hierbij aanwezig; dit keer niet met een ballonnenboog, maar 

vanwege het milieu is gekozen voor een photobooth bij de afstudeerborrel.  

 

Maart 2019  
In maart kwam Anna Pergens ‘weer thuis’. De alumni van NOIB 1959 schonken deze dag een schilderij van 
haar, gemaakt door jaargenoot Adriaan Rooymans (19590078) aan Nyenrode.  

Op 19 maart werd de jaarlijkse Interkringen-bijeenkomst georganiseerd. Bijna 30 kringbestuurders waren 
deze avond aanwezig en namen onder meer deel aan een workshop ‘Wervend schrijven’ gegeven door 
Stella de Jager (19950071).  

 

April 2019 
Er vonden twee Career events plaats; op 15 april de “Career Energize 
Day”. Dit was alweer de 5e editie van dit event waarbij alumni in 1 dag 
kennis maken met de Elffers methode, Deze methode geeft inzicht hoe 
je jezelf door zelfanalyse, herijkingsoefeningen en verbeeldingstechniek 
uit de “wachtstand” haalt.  Daarnaast organiseerden we het “Career 
Coach Café” met Jacques Gotlieb (19760023) en Ellen van Gestel. Zij 
vertelden hoe je een conflict kan ombuigen naar een win-winsituatie voor alle betrokkenen.  
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Mei 2019 
Deze maand vonden misschien wel de meest bijzondere Homecomings van het jaar plaats; de 
Homecoming van de jaargangen 1946 en 1947. Vijf heren van de eerste 
NOIB-jaargangen kwamen bij elkaar op het Kasteel Nijenrode voor een 
bijzonder weerzien. Op 18 mei kwamen bovendien meer dan 300 alumni 
terug naar het landgoed voor de Homecoming van de jaargangen 1980 – 
1986 BBA en CT.   
 
Een dag later organiserende het Alumni Office de jaarlijkse Oldtimer & 
Cabriodag.   
 
Deze maand werd ook de 1e RvA-vergadering van het jaar georganiseerd. Tijdens deze vergadering heeft 
de werkgroep die is opgericht naar aanleiding van het ledenonderzoek uitgevoerd in 2018, haar eerste 
bevindingen gepresenteerd.  
 
Enkele resultaten uit het leden-onderzoek: 

• Meer dan de helft van de niet-leden ziet de waarde in van de Nyenrode Alumni VCV 
• Alle leden van het netwerk-aspect van de vereniging van groot belang 
• Er is vanuit de leden behoefte aan evenementen, carrière ondersteuning en betere aansluiting op 

de wensen in verschillende levens- en carrière fasen 
• Tevens is tijdens de RVA voorgesteld dat er een platform moet komen. De huidige website voldoet 

niet meer aan de eisen van deze tijd.  
 
Studenten en alumni kwamen bij elkaar in New York (USA).  Deze bijeenkomst 
werd georganiseerd door de ‘American Friends of Nyenrode’.  
 
Juni 2019 
Op 20 juni kwam een groep alumni samen in het Duitse Frankfurt voor een 
(hernieuwde) kennismaking. De jaargangen van de aanwezigen varieerden van 
1971 tot en met 2013. 

  

Juli 2019 
Een ware NA VCV-traditie is het jaarlijkse Golftoernooi, dit jaar georganiseerd 
op 8 juli. Er werd gespeeld bij Golfclub De Goyer in Eemnes en met meer dan 100 deelnemers was het een 
overweldigend succes! Onder de vele winnaars waren dit jaar onder meer de Jaargang 1976 en de het 
Dispuut Luctor.  



  
Nyenrode Alumni Office Jaarverslag 2019 6 

 

 

Augustus 2019 

 
Na afloop van de zomervakantie werden er eind augustus 
weer meerdere evenementen georganiseerd. Zo kwam de 
Kring Finance voor het eerste bij elkaar voor een 
zomerborrel gezamenlijk georganiseerd met de Oxford 
Business Alumni, kwam PTMSc19 terug naar het landgoed 
voor een Homecoming en vond op de laatste dag van de maand het Heeren Vijf Tuinfeest plaats. Veel 
alumni wisten ook voor dit feest de weg terug naar het Landgoed te vinden.  

Op 13 augustus hebben de alumni van NOIB 1959 een reproductie van een portret van voormalig 
kasteelheer Johan Ortt I overhandigd aan Nyenrode. Dat komt te hangen naast Anna Pergens, zijn 
echtgenote, die al eerder was geschilderd door Adrian Rooymans (19590078). Ook is een officiële leenakte 
van Johan Ortt IV uit 1780 aangeboden. 

 

September 2019 
Midden september werd wederom het Investing in Start-Ups event 
georganiseerd. Deze editie kregen 4 Scale-Ups de kans om een 
presentatie te verzorgen. De avond werd gepresenteerd door Jeroen 
Cremers (20020306) en mainspeaker was Luca Knegtering (20140045), 
influencer talent manager, creative consultant en social media 
strategist. 

Op 20 september studeerde de eerste lichting van de BScBA studenten 
af aan Nyenrode. Het afstuderen van deze eerste lichting was uiteraard 
een bijzonder moment, de NAVCV had een hele speciale band met hen.  

Op 22 september heeft het hoofdbestuur een dagje Skûtsjesilen georganiseerd in Friesland. Naast de leden 
van het hoofdbestuur, de medewerkers van de Alumni Office, waren ook leden van de Nyenrode 
Foundation Board, Stichting Nyenrode Fonds, het RvA-bestuur en de besturen van de verschillende 
Nyenrode studentenverenigingen uitgenodigd.  

 

Bekijk de video van de graduation van de BScBA studenten hier. 

 

Oktober 2019 

In oktober was de netwerk show voor alumni en studenten georganiseerd door 
Judith Smits.  

 

Tevens werd er in oktober door de Alumni Office een speciale avond voor 
Kringbestuurders georganiseerd, waarbij zij al kennis konden maken met het 
nieuwe community platform. Kringbestuurders behoren tot de ‘heavy-users’ van 
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het systeem en de input van deze groep is dan ook van grote waarde. Alle ontvangen input deze avond is 
meegenomen in de verdere ontwikkeling van het platform.  

 

 
 
November 2019 

Begin november werd de 2e RvA-vergadering van het jaar georganiseerd. Jan de Graaf (19740018)  is 
tijdens deze vergadering benoemd tot Erelid van Nyenrode Alumni VCV. Hij ontving deze onderscheiding 
voor zijn bijzondere inzet voor de vereniging, recent nog als voorzitter van de Raad van Afgevaardigden. 
Jan was in 2007 al benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging. 

 

Op 22 november heeft de jaarlijkse Refreshment Day plaatsgevonden. In een goed gevuld Koetshuis, 100+ 
deelnemers, spraken onder meer Roberto Flören (19840021), Danielle van den Nieuwenhuijzen 
(20110050) en Michiel de Haan (19840027) over Familiebedrijven. Nicoline Smoor (19840132),  Bo Meijer 
(vice-voorzitter VAS) en NCV waren dagvoorzitters. Tevens werd er tijdens de Refreshment Day afscheid 
genomen van Kelly Grilk. Na 5 jaren gewerkt te hebben op de Alumni Office heeft zij besloten om een 
nieuwe stap in haar carrière te nemen.  

 

December 2019 

Op 2 december is Tessa van Hattem begonnen als nieuwe collega op 
het Alumni Office voor de financiële administratie. Ook was deze 
maand de jaarlijkse kerstborrel in het Kasteel Nijenrode. Vele 
alumni kwamen naar het landgoed om samen in kerstsfeer te 
genieten van een borrel.  

 

 

 

 



  
Nyenrode Alumni Office Jaarverslag 2019 8 

 

2. ACTIVITEITEN 

Circa 750 leden bezochten de activiteiten die door het Alumni Office in 2019 zijn georganiseerd. De 
homecomings, kringen, RVA-vergaderingen en het Interkringen overleg zijn hierbij niet meegerekend.  

 

De top 3 evenementen met de meeste deelnemers: 

 Refreshment Day - de kracht van vitaliteit 
 Oldtimer & Cabriodag 
 Nyenrode Alumni Golf Tournament 

Kringen 

In 2019 zijn er geen nieuwe kringen opgericht. Alle kringen zijn benaderd en zijn gevraagd of ze nog 
activiteiten organiseren. Eind 2019 zijn in verband met het nieuwe platform van de 60 (wereldwijd) 
uiteindelijk 21 actieve kringen uit voortgekomen.  

In Nederland zijn er in 2018 totaal 50 kringbijeenkomsten georganiseerd, dit is er 1 minder dan in 2018. 
Het gemiddelde aantal deelnemers per bijeenkomst was circa 40. De vele events die worden georganiseerd 
door de kringbestuurders zijn van groot belang voor het binden van alumni aan de NA VCV en Nyenrode. 

  

Op 19 maart werd het jaarlijkse InterKringenOverleg weer door de 
Alumni Office georganiseerd. Bijna 30 kringbestuurders namen deel aan 
deze avond. Doel van de avond was, net als in andere jaren, om 
kringbestuurders onderling met elkaar in contact te brengen en ideeën 
te laten uitwisselen voor de organisatie van kringbijeenkomsten.  

Als afsluiting van de avond werd een workshop aangeboden door Stella 
de Jager (19950071). Stella is oprichter en uitgever bij S2 uitgevers en 
heeft meerdere boeken op nummer 1 van de bestsellerlijst van 
Managementboek gekregen. In deze workshop gaf zij tips en technieken 
over wervend schrijven. Dankzij deze workshop werd iedere aanwezige kringbestuurder in staat gesteld 
om uitnodigingen te verzenden waardoor niemand de kringevents meer zou willen missen! 

Drie afgevaardigden van deze groep werden weer gekozen en zij mochten op de RVA-vergaderingen 
aanwezig zijn; Gerard Lentz (19830053), Kring familiebedrijven, Sheraz Ali (20113310) kring technologie en 
Frans Nijnens (19700064) kring Utrecht Amersfoort. 

Homecomings 

Er zijn in 2019, 27 Homecomings georganiseerd, bijna al deze Homecomings vonden op het Nijenrode 
Landgoed plaats. Naast de Homecomings voor jaargangen was er onder meer de Luctor Levenslessen 
(dispuut) en de Silversteyn Reünie.  

Op 18 mei kwamen meer dan 300 alumni terug naar het landgoed voor de Homecoming van de jaargangen 
1980 – 1986 BBA en CT.  Dit was groots opgezet en veel tijd in geïnvesteerd door de 
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Jaarvertegenwoordigers. Tijdens het knal feest in het Koetshuis stonden meerdere jaargenoten achter de 
DJ-tafel om zo een onvergetelijke avond te creëren!  

Carrière ondersteuning 

In 2019 werd wederom de Career Energize Day in samenwerking met Paul Teeuwen (19760076) en Paul 
Hannema (19760030) georganiseerd. Zij hielpen alumni om in 1 dag hun kwaliteiten en talenten een nieuwe 
richting te geven waar deze vervolgens weer mee aan te slag konden.  

 

Daarnaast is er ook twee maal een Coaching café georganiseerd. Deze nieuwe vorm, waarbij meerdere 
coaches uit het alumni netwerk deelnemers per tweetal coachte, werd zeer goed ontvangen en 
beoordeeld. 30 alumni coaches hebben de vereniging geholpen deze events tot een succes te maken!  

Sport ieve events 

In 2019 vonden 2 grote sportieve events plaats; het Golftoernooi en de Oldtimer & Cabrio dag. De 
Nyenrode classics wielrentocht werd dit jaar helaas geannuleerd wegens een te laag aantal aanmeldingen.  

 
Golftoernooi 
Op 8 juli namen er 97 alumni deel aan het Jaarlijkse Golftoernooi. Het toernooi vond dit jaar plaatst bij 
Golfclub de Goyer in Eemnes. Daarnaast werd er ook een par 3 wedstrijd uitgezet om ook de alumni op de 
wachtlijst iets te bieden. Dit alternatief werd goed ontvangen. Onder de vele winnaars waren dit jaar onder 
meer de Jaargang 1976 en de het Dispuut Luctor.  

Ook dankzij de vele sponsoren, Joe Marino, Duca del Cosma, Transavia, Klene, Werthers, Leaf, Slangenveght, 
Klene, Le Pain quotidien en Magnum Pommery Champagne van 
LFE was het een succes. 

Fieke Itterson (19950143) nam na jarenlang actief te zijn geweest, 
afscheid van het bestuur. Ze was degene die altijd de flightindeling 
en de puntentellingen deed. Dat is altijd een hele klus! We zullen 
haar missen.  

De andere bestuursleden Erik Hemmes (19690043),) Maaike van 
Noordt (19820092) en Simone Daniëls (19960021) blijven nog aan 
en zoeken voor 2020 weer een mooie baan. 

  

Oldtimer & Cabrio dag 
Op 19 mei werd weer in samenwerking met Ronald Jans (19790155)en het alumni 
office de 27ste Oldtimer Cabrio dag organiseerden. Er deden 44 equipes mee in deze 
27ste editie. Er werd er gereden in het gebied ten Zuidoosten van Utrecht. Net als in 
voorgaande jaren werd er in 2 klassen gereden; de sportklasse voor de meer ervaren 
en geroutineerde equipes en de toerklasse.  
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3. COMMUNICATIE 

De website, nieuwsbrieven en het magazine zijn ook in 2019 de belangrijkste communicatiekanalen 
geweest. Daarnaast zijn de verschillende social media en mails die kringen en de Alumni Office via de 
website versturen belangrijke communicatie middelen geweest.  

Van Verre Magazine 

Vier keer per jaar ontvangen alle leden van de vereniging het Van Verre Magazine thuis.  Engelstalig wordt 
het magazine ook op de website gepubliceerd. Het magazine heeft in print een oplage van bijna 6.000 en is 
daarmee nog altijd het belangrijkste communicatie middel van de vereniging. In 2019 waren de thema’s 
van de vier edities Zwitserland, Jong, Privacy en Familie.  

 

     

Website 

Bijna 4.000 alumni zijn dit jaar ten minste één keer ingelogd geweest op de website. De database behoort 
steevast tot een van de meest bezocht pagina’s van de website.  

Het aantal inschrijvingen op de website voor een van de vele NA VCV-events was 1.755. Dit zijn ruim 100 
inschrijvingen meer dan in het voorgaande jaar..... 

 

Nieuw platform 

Tijdens de RVA vergadering in mei werd besloten om een nieuw interactief platform te introduceren. De 
functie van communicatie is in onze vereniging cruciaal en door de invloed van social media gaat deze een 
nieuw interactief tijdperk in.  
Het afgelopen jaar is veel onderzoek gedaan om in beeld te krijgen hoe we alle alumni nog beter kunnen 
bedienen. Alle generaties hebben elkaar nodig en kunnen van elkaar leren. De vereniging wil het 
netwerk stimuleren en optimaal faciliteren.  

 
Het platform biedt een podium waarop Nyenrodianen elkaar kunnen vinden, met elkaar kunnen chatten, 
informatie uitwisselen en kennis delen privé of met alle Nyenrode Alumni VCV-leden. Alle evenementen 
van Nyenrode Alumni VCV en activiteiten van de Kringen zijn op de community te vinden. Aanmelden voor 
een event en direct betalen is ook weer mogelijk.  
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Startpunt is het eigen gebruikersprofiel, waarin men zelf kan aangeven wat men over zichzelf kwijt wil. 
Andere alumni kunnen gevonden worden via een digitale wereldkaart maar ook via een filter met jaargang, 
studie of zelfs op interesse. Er is een carrière omgeving met vacatures of oproep voor een functie.  

Via het platform is het mogelijk om op locatie andere Nyenrodianen te ontmoeten die in de buurt zijn, of 
een reis plannen in het buitenland.  

 

De transitie van de oude website naar het nieuw platform met tevens een app, werd door projectleider 
Michel van den Bosch (20100405) begeleid. Door enkele technische tegenvallers heeft de lancering van het 
platform niet meer in 2019 plaatsgevonden, maar begin 2020. Ook de app die bij het platform hoort, werd 
hierdoor verschoven naar 2020. 

Van Verre Nieuwsbrief  

De leden van de NA VCV ontvangen 8 keer per jaar de digitale nieuwsbrief. Deze wordt 2-talig verstuurd, 
zowel in het Nederlands als het Engels.  
Normaliter werd slechts twee keer per jaar de nieuwsbrief naar alumni verstuurd die geen lid zijn van de 
NA VCV.  Afgelopen jaar zijn alle de nieuwsbrieven naar alle alumni gestuurd met als doel om leden te 
werven en meer deelnemers voor de events te werven.  Dat is gelukt. 
 
Wanneer gekeken wordt naar de zogenaamde Click-To-Open ratio kan een beeld worden geschetst van de 
interactiviteit met onze digitale nieuwsbrief. Uit het Nationale Email Benchmarks rapport van DDMA uit 
2019 blijkt dat de gemiddelde CTO ratio bij Stichtingen & Verenigingen in Nederland 12,3% is. Voor alle 
verstuurde nieuwsbrieven in Nederland bedraagt dit 16,8%.  De nieuwsbrieven die naar VCV-Leden worden 
verstuurd scoren hoger dan dit gemiddelde.  

Social media 

Facebook 
Eind 2018 waren er 1.506 mensen die de Facebook pagina van de NA VCV volgden. Eind 2019 is dit aantal 
gestegen naar 1.539. (volgen en liken bij elkaar opgeteld.) De Facebook pagina wordt voornamelijk 
gebruikt om evenementen aan te kondigen en verslag te doen van deze evenementen. Zo zijn er tijdens de 
Refreshment Day op 22 november ‘live’ meerdere berichten geplaatst om zo verslag te kunnen doen van 
het evenement. Op deze wijze is het ook mogelijk voor alumni die niet op locatie aanwezig zijn, om ‘deel te 
nemen’ aan het event.  

 
LinkedIn 
De bedrijfspagina van Nyenrode Alumni VCV werd eind 2019 gevolgd door 615 mensen. Er zijn in 2019 134 
nieuwe volgers bijgekomen. 30% van deze volgers woont in Amsterdam. De meeste volgers werken op 
senior-level en bij een bedrijf met meer dan 1.000 werknemers.  

De Nyenrode Alumni VCV leden groep op LinkedIn kent bijna 3.150 volgers. Deze groep en de 
bedrijfspagina worden door de Alumni Office gebruikt om aankondigingen vanuit het netwerk te plaatsen. 
Daarnaast kan de LinkedIn groep ook door leden worden gebruikt om eigen berichten te plaatsen.  
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Instagram 
De Instagram account van de NA VCV heeft eind 2019 bijna 1.200 volgers. De engagement rate bedraagt 
gemiddeld 2,72% (gebaseerd op laatste 20 berichten). Net als de Facebook pagina wordt het Instagram 
account gebruikt om evenementen aan te kondigen en daarvan verslag te doen. Daarnaast worden ook de 
Homecoming foto’s geplaatst op de Instagram account.  

 

Twitter 

Bijna 1.500 mensen volgen het NA VCV Twitter account.  Er zijn in 2019 bijna 60 berichten geplaatst op 
Twitter, een groot gedeelte van de berichten had betrekking op de Refreshment Day. 

 

4. SAMENWERKING 

Studentenverenigingen 

Met de Nieuwe Compagnie Van Verre (NCV), de Jongste Compagnie van Verre (JCV) en de Vereniging voor 
Accountants Studenten (VAS) is veel samengewerkt door ondersteuning van de verschillende commissies 
en gezamenlijke evenementen te organiseren voor zowel alumni als studenten. De besturen van de 
verschillende verenigingen zijn uitgenodigd voor de kerstborrel en zeildag.  

 

Daarnaast zijn er weer pakken aangeboden aan de Heeren V welke mede mogelijk gemaakt zijn door 
sponsor New Tailor. De Vice-Voorzitter van de VAS heeft als dagvoorzitter opgetreden tijdens de 
Refreshment Day. 

Stichting Nyenrode Fonds 

De missie van Stichting Nyenrode Fonds (SNF) is om te investeren in het verleden, heden en de toekomst 
van Nyenrode. Het fonds stelt geld beschikbaar voor het in standhouden van het Nyenrode-verleden, zoals 
de monumenten, het erfgoed en de tradities. Voor het onderwijs van nu investeert het Fonds in de 
kwaliteit van de onderwijsfaciliteiten. Daarbij draagt SNF bij aan de toekomst door scholarships mogelijk te 
maken voor studenten die anders niet de financiële middelen zouden hebben om op Nyenrode te 
studeren. 

Tabel 1: Activiteit Twitter in 2017 tot en met 2019 

Activiteit Twitter 2017 2018 2019 Verschil t.o.v. 2018 

Aantal tweets 67 48 57 *  + 2 % 

Impressions 16.945 17.843 52.501 + 294 % 

Retweets 28 6 10 + 40 % 

Likes 52 42 54 + 22 % 

URL Clicks 77 44 55 + 20 % 

Activiteit Twitter 2017 2018 2019 Verschil t.o.v. 2018 
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Dankzij de steun van alumni en vermogensfondsen heeft SNF haar impact wederom weten te verhogen.  

Wilt u zelf of samen met uw jaargenoten ook een bijdrage leveren aan het landgoed, de onderwijs 
faciliteiten of studiebeurzen? Neem dan contact op met Tanja Visser, directeur Stichting Nyenrode Fonds 
(t.visser@nyenrode.nl of 06-57553424) of Tessa van den Boogaard, fundraiser (t.vandenboogaard-
vandermeijden@nyerode.nl of 06-10775530). 

Art Fund Nyenrode  

De 13e tentoonstelling van Art Fund Nyenrode, 'DSM en Kunst', had als thematiek de maakbare wereld en 
gaf een voorproefje van de oudste bedrijfskunstcollectie van Nederland. Samen met onder andere de VCV 
kring Sustainability, kunsthistorica Yteke Spoelstra en Willemijn Brouwer (DSM's Global Director Purpose & 
Brand)  werd in de Wapenzaal van het kasteel een discussie georganiseerd met als thema 'DSM en de kunst 
van de lange termijn'. 

 

'Oogstrelende ver-voering' toonde in de 
tentoonstelling daarna zeer gevarieerde 
kunstwerken uit de collectie van het 
echtpaar Huis-Duijm, waarbij 
echtgenoot Erik Huis (en 
notabene penningmeester bij Art Fund 
Nyenrode) van alle voorbereidingen 
onwetend was. De idee was ontsproten bij Sylvia die Erik bij zijn 60e verjaardag daarmee wilde verrassen.  

 

In vervolg op de eerste Goudstikker-lezing op 17 juni 2017 tijdens de commemorative soiree 'Venetië aan 
de Vecht’, waar Taco Dibbits, hoofddirecteur van het Rijksmuseum, de persoon Jacques Goudstikker nader 
duidde, vond in maart 2019 de 2e lezing plaats. Centraal stond de volatiliteit in de wereld van de 
kunstbeurzen. In november tijdens de 3e Goudstikker-lezing gaf Julian Radcliffe als oprichter (in 1990) van 
The Art Loss Register inzicht in de werkwijze van deze grootste particuliere kunstwebsite. Amelie 
Ebbinghaus stond stil bij enkele reclaim-operaties rondom de Goudstikker-collectie.  

 

Nadere informatie treft u aan op de website artfundnyenrode.nl. Een algemene brochure evenals een 
specifieke weergave van de derde Goudstikker-lezing is voor geïnteresseerden beschikbaar. Oprichter Pol 
Schevernels buigt zich met het Art Fund Nyenrode bestuur over de programmering. Zijn bestuursstoel 
heeft hij inmiddels ingeruild voor die in de Raad van Advies van Art Fund Nyenrode. Zijn plaats in het 
bestuur is overgenomen door Tom Roos. 
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5. LEDENWERVING EN LEDENBINDING 

Sinds 2008 kost het lidmaatschap van de alumnivereniging, 75 euro en voor partnerleden 20 euro per jaar.  

  

Alumni

Leden

Betaald 
lidmaatschap

Partnerleden

Betalende 
leden

Gratis 
lidmaatschap

Leden van 
Verdienste

Studentleden

Voucherleden

Ereleden

Niet - Leden Overleden 
Alumni

Figuur 1: de opbouw van de categorieën lidmaatschappen 
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Figuur 2: Top 10 studiegroepen die binnen onze leden het meest zijn vertegenwoordigd. 

Ledenaantal len 

Aan het eind van 2019 telde de vereniging 5661 leden t.o.v. 5.696 leden in 2018. In tabel 3 is de stand van 
het ledenaantal in de afgelopen 3 jaren weergegeven.  
 

 2019 2018 2017 
Begin jaar 5640 5505 5284 
Nieuwe leden 162 490 327 
Opzeggingen 209 327 60 
Overleden 42 28 46 
Einde jaar 5551 5696 5505 

Tabel 2: de ledenaantallen van 2017 t/m 2019 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

In figuur 2 wordt weergegeven welke top 10 studiegroepen binnen onze leden het meest zijn 
vertegenwoordigd.  Alumni die meerdere studies hebben gevolgd, worden alleen meegeteld bij hun eerste 
studie.  

Voucherregel ing  

Waar Nyenrode programma management de NA VCV altijd voorzag van lijsten met alle afgestudeerden, 
werd dit door de komst van AVG regelgeving halverwege 2018 onmogelijk. Hierdoor is het uitreiken van 
vouchers voor de vereniging van groter belang geworden, waarmee nieuwe leden een gratis jaar 
lidmaatschap ontvangen. Naast ledenwerven is het ook een manier om zoveel mogelijk gegevens van alle 
alumni in onze database te verkrijgen.  
 

Er zijn twee soorten (tijdelijke) gratis lidmaatschappen: 

1. Studentlidmaatschap (1 of meer kalenderjaren) 
2. Voucherlidmaatschap (1 kalenderjaar) 
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Voor de degree programma’s MSC, BSC, BBA, PT MSC zijn er studentlidmaatschappen uitgereikt. Studenten 
kunnen zo ervaren wat de voordelen zijn van het NA VCV-lidmaatschap. Ook deelnemers aan de executive 
programma’s kregen na hun studie een voucher lidmaatschap. 

 

In 2019 is er door minder alumni gebruik gemaakt van het voucherlidmaatschap; 249 alumni ten opzichte 
van 292 in 2018. De conversie van alle voucherleden naar betaald lidmaatschap was echter hoger ten 
opzichte van 2018: in 2019 werd 24,1% voucherleden betaald lid en in het voorgaande jaar lag dat 
percentage op 17,5%. 

 

Door gebruik te maken van een QR-code kon tijdens de presentaties op een effectieve manier worden 
geworven voor voucherleden. Vanuit de Alumni Office wordt dan ook zo veel mogelijk geprobeerd om op 
deze manier in contact te treden met ‘recent alumni’.  

Infographic Nyenrode Alumni  

Een ruime meerderheid van de alumni woont in Nederland (14.076), daarnaast wonen veel alumni in de 
Verenigde Staten (513), België (282) en Duitsland (178). Van de landen die in figuur 3 blauw gekleurd zijn is 
bekend dat tenminste 1 alumnus/alumna woonachtig is. 

 

 
Figuur 3: het aantal alumni buiten Nederland per land 
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Figuur 4: percentage betalende leden per persona 

 

6. NYENRODE ALUMNI VCV IN 2019 

Nyenrode Alumni VCV (NA VCV), opgericht als Voortgezette Compagnie van Verre in 1957, stelt zich ten 
doel om de onderlinge band van haar leden en de band tussen de Nyenrode Business Universiteit en haar 
alumni te versterken. De vereniging wordt bestuurd door het Hoofdbestuur (HB), bijgestaan door het 
Alumni Office (AO) onder leiding van Simone Daniëls (19960021). Het HB legt tweemaal per jaar 
verantwoording af aan de Raad van Afgevaardigden (RvA).  

Raad van Afgevaardigden 

Deze RvA bestaat uit jaar-/studievertegenwoordigers (JV's) die alle NA VCV-leden uit hun jaar 
vertegenwoordigen. De leden kunnen via hun JV worden betrokken bij alle besluiten inzake de koers van 
NA VCV. De JV organiseert ook de Homecomings met eventueel andere jaargenoten. 

De RvA is het hoogste orgaan van de NA VCV. De RvA komt minimaal tweemaal per jaar samen op 
Nyenrode om het beleid van de vereniging te bepalen. De vergadering van de RvA wordt voorgezeten door 
een uit zijn midden gekozen RvA-bestuur. 

 

Het RVA bestuur mei 2019 uit de volgende personen: 

Voorzitter – Jan de Graaf BBA (19740018) 
Vicevoorzitter – Alexandra Pauw-Bruun IDP (20000014) 
Secretaris – Thomas Stoter PTMBA (20050519) 

 

Tijdens de RVA-vergadering in november 2019 is het bestuur als volgt gewijzigd.  

Voorzitter - Alexandra van der Pauw-Bruun (20000014) 
Vicevoorzitter - Frederik Schoenau (19640102) 
Secretaris  - Thomas Stoter (20050519) 

 

In 2019 hebben de vergaderingen van de Raad van Afgevaardigden op 9 mei en 5 november 
plaatsgevonden. Beide vergaderingen werden door meer dan 60 jaarvertegenwoordigers bezocht. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Students (<26 jaar)

Starters (26 - 31 jaar)

Family & Career (31 - 46 jaar)

Matures (47 - 66)

Pensionado's (> 66 jaar )

Percentage betalende leden per persona

Betaald lid Niet lid
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Het Hoofdbestuur  
Het hoofdbestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Afgevaardigden over zijn beleid en legt 
zijn plannen voor komend jaar ter stemming voor aan de RVA. 
 

Voorzitter: JB Nolst Trenité (19760059) 
Vice Voorzitter: Corina Blokland (20070305) 
Secretaris: Nancy Emmens (19810031) 
Penningmeester: Menno Broos (20060025) 
Commissaris ICT: Peter Willemse (20095532) 
Commissaris kringen: Niels Aerts (20176134) (sinds november 2019) 
Commissaris Marketing en Communicatie: Iris Kisjes (20040411) 

Alumni Office 

Het Alumni Office (AO) is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging. Het AO 
voert het beleid van het hoofdbestuur in de praktijk uit. Het bestaat uit vijf medewerkers en het is 
gevestigd in het Dr. Albert Heijngebouw op de tweede etage.  

 

 Directeur - Simone Daniëls (19960021)  
 Homecomings - Metty Willemse  
 Community – Jesper de Gooijer 
 Events - Kelly Grilk  
 Administratie - Elise Warmer / Tessa van Hattem 

Totaal 3,1 FTE 

In de zomer van 2019 heeft Elise Warmer besloten om de Alumni Office te vertalen, in november ging Kelly 
na 5 jaar een nieuwe uitdaging aan bij het KWF. Beiden zetten hun carrière ergens anders voort.  

Redactie Magazine Van Verre 

Het gedrukte magazine Van Verre werd in 2018 vier keer verstuurd naar alle leden in een oplage van 5.900 
exemplaren. De digitale nieuwsbrief werd dit jaar 8 keer verstuurd naar alle Nyenrode alumni. 

Hoofdredacteur - Annemiek Wortel (19820136) 
Editor - Cynthia Schalkwijk (19880160) 

Eind november heeft de redactie, Annemieke Wortel, Cynthia Schalkwijk en Marjolein Houweling bekend 
gemaakt om halverwege 2020 het stokje over te dragen aan een nieuwe redactie.  

 
 

 

7. FINANCIËLE PARAGRAAF 

 



  
Nyenrode Alumni Office Jaarverslag 2019 19 

 

Voor Nyenrode Alumni VCV is 2019 een jaar dat in financieel opzicht eruit springt door de forse investering 
in het nieuwe online platform van de vereniging. Een investering die ons in staat zal stellen beter (digitaal) 
contact te houden met álle alumni van Nyenrode. En dat is in de eerste maanden van 2020 belangrijker 
gebleken dan ooit! 

 

De vereniging staat er financieel goed voor en er zit voldoende geld in kas om juist dit soort investeringen 
te doen. Zónder de hierboven genoemde investering, en de kosten die gemoeid zijn met het ‘abonnement’ 
op het platform Hivebrite, zou de vereniging een positief exploitatiesaldo hebben behaald van ongeveer 
24.000 euro. Deze plus is met name gerealiseerd door een onderschrijding van de kosten magazine ten 
opzichte van de begroting. Er is begin 2019 een nieuw contract afgesloten waarmee veel portokosten zijn 
bespaard en ook andere kosten vielen allemaal net wat gunstiger uit. 

 

Ten opzichte van de begroting valt bovendien op dat er aan kantoorkosten en ‘overige kosten’ (waaronder 
verzekering en accountant) bespaard is ten opzichte van de begroting. Daar tegenover staat een kleine 
overschrijding van de bestuurskosten, die bestaan uit de kosten van zowel de RVA als het HB. 

 

De contributie-inkomsten zijn hoger dan vorig jaar en negatieve verrassingen zijn hier uitgesloten omdat 
de ‘te vorderen contributies’ op de balans in januari en februari 2020 stuk voor stuk zijn betaald. De 
ledenaantallen namen de afgelopen jaren toe maar de rek lijkt er wel een beetje uit. De ledenaantallen 
groeien minder hard dan het aantal alumni aan Nyenrode, wat onder andere blijk geeft van de moeite die 
wij als vereniging moeten doen om de ‘nieuwe lichtingen’ binnen te hengelen. 

 

De financiële afhandeling van de investering in het platform Hivebrite verdient natuurlijk extra aandacht en 
tijdens de RVA-vergadering eind mei wordt hier specifiek bij stilgestaan. De kosten in 2019 zijn iets hoger 
uitgevallen dan aanvankelijk (november 2018) gepresenteerd aan de RVA, maar binnen de gebruikelijke 
marges gebleven. In 2020 zijn aanvullende kosten gemaakt om het platform te kunnen lanceren, die onder 
andere te maken hadden met een aantal technische tegenvallers. Zeker is echter, dat dit nieuwe platform 
een aanzienlijk lagere investering heeft gevergd dan de vorige website. Daar staat een jaarlijks 
abonnement van 24.000 euro tegenover dat op de toekomstige begrotingen drukt. 

 

Al met al een goed vooruitzicht om de onzekere tijden die voor ons liggen, met vertrouwen tegemoet te 
treden. 
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Staat van baten en lasten 

 
 

2019 2018 
   

Contributies 406.295 397.891 

Opbrengst advertenties 16.790 19.680 

Sponsorbijdragen/provisie webshop 1.968 2.547 

Baten 425.053 420.118 
   

Evenementen & kringen 8.500 12.826 

Kosten magazine 90.369 110.756 

Kosten digitale mailings 27.643 27.805 

Kosten lustrum 8.000 8.000 

Lasten 134.513 159.387 
   

Resultaat verenigingsactiviteiten 290.540 260.731 
   

Lonen en salarissen 225.383 219.404 

Bestuurskosten 8.945 8.617 

Kantoorkosten 4.998 5.538 

Automatiseringskosten 9.774 5.951 

Ontwikkelingskosten website 5.272 5.223 

Overige kosten 8.728 10.987 

Totale kosten bureau VCV 263.099 255.720 
   

Enquête ledenbeleid -1.428 -1.205 

Dashboard ledenadministratie -2.796 -2.796 

Abonnement Hivebrite -12.100 
 

Ontwikkeling nieuwe website Hivebrite -45.518 0 

Operationeel resultaat -34.402 1.010 
   

Beleggingsopbrengsten 619 40 

Rentebaten 0 250 

Saldo financiële baten en lasten 619 290 
   

Saldo van baten en lasten -33.783 1.301 
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Balans per einde jaar  

 

Activa 2019 2018    

Financiële vaste activa 20.779 20.160 

Immateriële vaste activa 2.796 5.593 

Vaste activa 23.575 25.753    

Te vorderen contributies 7.335 2.475 

Overige debiteuren 7.624 0 

Vordering lopende interest 
 

13 

Overlopende activa en overige activa 12.556 8.209 

Vlottende activa 27.516 10.697    

Liquide middelen 240.845 281.499    

Totaal activa 291.936 317.949    

Passiva 2019 2018    

Algemene reserve 288.171 286.869 

Saldo van baten en lasten -33.783 1.302 

Bestemmingsreserve lustrum 24.000 16.000 

Eigen vermogen 278.388 304.171    

Crediteuren 13.473 11.564 

Vooruitontvangen contributies 75 2.214 

Vreemd vermogen en overlopende passiva 13.548 13.778    

Totaal passiva 291.936 317.949 
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BIJLAGEN: OVERZICHT STUDIES GERECHTIGD TOT LIDMAATSCHAP NA 
VCV  

 

Graduate Programs 

 
Naam programma Korte beschrijving        

NOIB   Nederlands Opleidings Instituut voor het Buitenland  

BBA   Bachelor Business Administration      

CT   Commercieel Technische Kopstudie      

IBP   International Business Program (Student Exchange Program) 

IDP   Intensief Doctoraal Programma 

MSc   Master of Science    

PDP   Part-Time Doctoraal Programma    

PTMsc   Part-Time MSc     

IMBA   International Master of Business Administration   

NEMBA   Nyenrode Executive MBA  

RNEMBA  Rochester Nyenrode Executive MBA    

IMMBA   International Modular Master of Business Administration    

PTMBA   Parttime MBA      

EMBA   Executive MBA 

PGMBA   Public Governance MBA 

PSMBA   Public Sector MBA   

RABO   Rabo NyVU programma  

NyVu   NyVU programma  

MBA FF   Modular MBA in Food and Finance     

MBA PP    Modular MBA Public Private    

MBA BIT   Modular MBA Business & IT    

ANLS   Amsterdam-Nyenrode Law School    

PhD   Philosophic Doctorate      

NNBS   Bachelor in Business Administration  

NIVRA   Nederlands Instituut voor Register Accountants  

BScA   Bachelor of Science in Accountancy  

MScA   Master of Science in Accountancy 

RA   Post Master Register Accountant  

MScC:   Master of Science in Controlling (MSc) 

EMFC/RC  Executive Master of Finance and Control 

MFR   Master Fiscaal Recht 

SP   Sport Leadership Programme 
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MBA FSI   MBA Financial Service & Insurance 

 

Executive Programs 
AMP   Advanced Management Program     

SEM   Senior Management Forum (Semafor)    

YMP   Young Management Program 

LDP   Leadership Development  

PIM   Professioneel Interim Management    

FMA   Foundations of Management    

DGA   Directeur Groot Aandeelhouder  

CIM   Crisis Interim Management     

NCC   Nyenrode Commissarissencyclus  

SLDP   Senior Leadership Development Program     

SLP   Strategic Leadership Program    

NBP   New Board Program      

MBA FIS   MBA Financial Service & Insurance        

NSLP   Nyenrode Sports Leadership Program 

CPHM                            Certificate Program Healthcare Management 

CEV                                Certified Economic Valuer of Real Estate 

EPP                                Executive Pensions Program- 

EPSM                             Executive Program Sales Management 

ETAP                              Executive Tax Assurance Programma 

IMLDP                            International Masterclass Learning & Development Leadership     

Leergang Publiek Privaat Security Management 

Leergang Sociaal Ondernemen 

Masterclass IT voor non-IT 

Masterclass New Product Development 

Masterclass Professional Future Strategist 

Masterclass Tax Accounting & Tax Reporting 

Masterclass Verandermanagement 

Senior Leadership Development Program 

Specialist Development Program  

Tax Data Science 

Teamleadership Program 

 

 

 

 



Albert Heĳngebouw K. 2.105
Straatweg 25
3621 BG Breukelen, The Netherlands
T: +31 346 291 513
E: info@nyenrodealumni.nl
W: www.nyenrodealumni.nl


