
Doelstellingen

(1) Het financieel en facilitair ondersteunen van 
onderzoek op het gebied van bloedtransfusie, in het 
bijzonder onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd 
in Noordoost Nederland. 

(2) Het bijeenbrengen van gelden door fondsenwerving.
 
(3) Het beheren van uit  het verleden  bestaande 
financiële middelen van rechtsvoorgangers de Stichting 
Bloedbank Groningen en de Stichting Vrienden van de 
Rode Kruis Bloedbank Friesland.

Onderzoeksvoorstellen en scholarships

Het bestedingsbeleid is alsvolgt georganiseerd. 
In het begin van een boekjaar wordt een 
ronde ‘call for proposals’ georganiseerd onder 
instellingen in Noordoost Nederland. Door een 
beoordelingscommissie worden de voorstellen 
geprioriteerd op basis van kwaliteit en relatie 
transfusiegeneeskunde.  

Vervolgens worden in de  bestuursvergadering van 
het voorjaar de middelen toegekend. Daarnaast is het 
mogelijk scholarships aan te vragen, die via een verkort 
traject al of niet worden geallokeerd. 

Tenslotte wordt jaarlijks een ‘Tekke Huizinga Prijs’ 
uitgereikt voor het beste Groningse proefschrift. In 
de praktijk is jaarlijks 50.000 euro beschikbaar voor 
projecten en scholarships.

Fondsenwerving

In 2014 wordt onderzocht  of en hoe additionele 
middelen kunnen worden gevonden, die kunnen 
bijdragen aan de vermogens positie en daarmee het 
rendement van het de Stichting. 

Daarmee kan de financiële positie worden versterkt 
en daarmee de ruimte voor meer onderzoek worden 
vergroot. Er wordt in dit kader gewerkt aan vergroting 
van de naamsbekendheid, ontwikkelen van de internet 
site. Legaten behoren uitdrukkelijk tot het spectrum 
fondsenwerving van de Stichting.

Beheer van het Tekke Huizinga Fonds

De penningmeester is gemandateerd de middelen 
van het fonds zodanig te beleggen dat een optimaal 
rendement wordt bereikt op jaarbasis. Middels 
vermogensrapportages wordt regulier aan het bestuur 
verantwoording afgelegd. 

Namen en functies bestuurders

Drs. R.A. Thieme Groen (voorzitter)
B. van der Weide (secretaris)
A. Holt (penningmeester)
Prof. Dr. E. Vellenga (lid)
Drs. H.J.C. de Wit (lid)
Drs. J.P. Jansen van Galen (dagelijkse aansturing)
E.  van den Engel (secretariaat)

Beloningsbeleid

Bestuurders vervullen hun rol op vrijwillige basis, 
‘om niet’.

Financiële verantwoording

Zie de rapportage elders op deze website.

Informatiebeleid

Als kleine stichting  beschikt de Stichting Tekke Huizinga 
Fonds niet  over een eigen PR/of communicatie 
afdeling. We verwijzen daarom naar onze website en het 
eerder genoemde contact adres.

Contact gegevens

Stichting Tekke Huizingafonds
p.a UMCG
Dept. of Hematology (HPC DA21)
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

telefoon  050-3611761
fax   050-3615960
e-mail   hematologiesecretariaat@umcg.nl
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