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Bestuur 
 
Het bestuur van de Stichting Prof.dr.ir. H.J. van der Maas Fonds is als volgt 
samengesteld: 
 
Prof. B.A.C. Droste  -Oud Decaan van de faculteit Luchtvaart- en  
     Ruimtevaarttechniek, voorzitter, 
Prof.dr.ir. H. Bijl  -Decaan van de faculteit Luchtvaart- en  
     Ruimtevaarttechniek, plaatsvervangend-voorzitter; 
M. Voorn   -namens V.S.V. "Leonardo da Vinci", lid; 
H.B. Jager   -Manager Finance van de faculteit Luchtvaart- en 

Ruimtevaart-techniek, secretaris 
 
De financiële administratie van de Stichting wordt verzorgd door A.G. de Wit, 
financial controller  van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.  
 
Wijziging bestuur 
In verband met de bestuurswissel bij de V.S.V. "Leonardo da Vinci" is per 1 
september 2015 M. Voorn bestuurslid namens de V.S.V. "Leonardo da Vinci". Per 1 
april 2015 is H.B. Jager aangesteld als manager Finance van de faculteit Luchtvaart- 
en Ruimtevaart-techniek.  
 
Tekenbevoegdheid  
Prof. B.A.C. Droste is bevoegd om met zijn handtekening de Stichting tegenover de 
ABN AMRO N.V. te verbinden. 
 
Bankrekeningen van het Fonds 
Ten behoeve van het Prof.dr.ir. H.J. van der Maas Fonds worden drie 
bankrekeningen gebruikt: een zakenrekening, een bestuursrekening en een open 
depositorekening. 
Onderstaand worden de belangrijkste mutaties in het onderhavige boekjaar, 
alsmede de balans van de stichting ultimo 2015, toegelicht. 
 
Inkomsten 
De inkomsten van de stichting Prof.dr.ir. H.J. van der Maas Fonds in 2015 bestaan 
uit rente en een dotatie.  
 
Dotatie 
In 2015 ontving het Prof.dr.ir. H.J. van der Maas een dotatie van €  31.488,72 van 
het dr. A. Plesman Memorial Lecture Fonds. 
 
Bijdragen aan VSV en aan individuele studenten 
Ten laste van 2015 is uit het Prof.dr.ir. H.J. van der Maas Fonds in totaal € 
10.350,00 aan bijdragen aan individuele studenten toegekend. De verleende 
bijdrage aan individuele studenten is € 1.950 hoger dan de in 2014 toegekende 
bijdrage.  
In de onderstaande tabel worden de totaalbedragen vermeld van de in 2015 aan de 
door de VSV georganiseerde activiteiten en de individuele studenten van de faculteit 
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek verleende bijdragen. 
 
Een overzicht van de verleende bijdragen in de afgelopen 10 jaar, alsmede de 
verhouding tussen deze bijdragen wordt weergegeven in Bijlage 1.  
 

https://vsv.tudelft.nl/society/board/president
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Omschrijving Bedrag (€) % 
Individuele studenten     
Studie en Congressen 4.500,00 43% 
Stages 5.850,00 57% 
Overige 0,00   
Georganiseerde activiteiten     
VSV/Euroavia 0,00   
Totaal 10.350,00 100% 
 
Toelichting op de balans 
 
Effectenportefeuille 
De effectenportefeuille is in het onderhavige verslagjaar niet gewijzigd en bestaan 
uitsluitend uit participaties in het Euro obligatiefonds Parworld Track EMU 
Government Bond. 
  
Ultimo 2015 bedraagt de totale intrinsieke waarde van deze participaties volgens de 
slotkoers op de Amsterdamse effectenbeurs € € 91.108,64 en is 1% hoger dan de 
waarde ultimo 2014. 
 
Koersverschil 
Het op de balans voorkomende koersverschil is een cumulatief totaal van de in bezit 
zijnde participaties in het ABN AMRO Euro Obligatie Fonds. De ontwikkeling van de 
koers van deze participaties in 2015 is weergegeven in Bijlage 2. De koers per 
participatie ultimo 2015 is € 6,56 hoger dan de koers bij de verwerving in 2001 en 
bedraagt € 105,16.  
 
Nog te betalen declaraties 
Ultimo 2015 zijn nog niet alle declaraties ten laste van 2015 en voorgaande jaren 
betaalbaar gesteld. In verband hiermede is op de balans de post Nog te betalen 
declaraties opgenomen. Het saldo, € 3.231,51, wordt gespecificeerd in Bijlage 3. 
In 2016 wordt het saldo i.v.m. niet opgevraagde bedragen worden opgeschoond.  
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Statutaire reserve 
Op grond van het in 1992 door het Bestuur genomen besluit de statutaire reserve 
waardevast te houden is de statutaire reserve gecorrigeerd aan de hand van het 
algemeen indexcijfer van het C.B.S. Volgens een opgave van het C.B.S. is het 
algemeen indexcijfer 2015 ten opzichte van 2014 gestegen van 115,83  naar 116,58 
(2006 = 100). Van het exploitatieresultaat is € 280,06 toegevoegd aan de statutaire 
reserve, deze reserve bedraagt ultimo 2015 € 43.532,81 . 
 
Reserve ter bevordering professionele vorming 
 
Van het exploitatieresultaat over 2015 zijnde € 20.805,73 is na aftrek van de 
indexering van de statutaire reserve €20.525,67 toegevoegd  aan de reserve ter 
bevordering van professionele vorming, deze reserve bedraagt ultimo 2015  
€ 49.719,55. 
Ten laste van de opbrengsten van de uitstaande gelden van het fonds, de bijdragen 
van de alumni en nog te verwerven alternatieve financieringsbronnen zullen in de 
toekomst de bijdragen aan de door de VSV georganiseerde activiteiten en de 
bijdrage aan de individuele studenten worden gefinancierd. 
  
 
 
 
        Delft, 21 april 2016 
        de secretaris a.i., 
 
 
        A.G. de Wit.    

  


