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WOORD VOORAFWOORD VOORAF
Zeer gewaardeerde sponsoren, begunstigers en vrienden van het UfD,

Vrij vertaald is de doelstelling van het Universiteitsfonds Delft het stimuleren van de 

drie	T’s:	Talent,	Technologie	en	TU	Delft.

In dat kader worden er jaarlijks door het UfD prijzen uitgereikt aan de beste leermeester, 

de beste afstudeerders, de beste teamprestatie, de beste vrouwelijke ingenieur, het 

beste bachelorwerk, het beste masterverslag op het gebied van “bouw en infra” en het 

beste masterverslag op het gebied van “energy efficiency”.

Daaraan zullen in 2011 nog worden toegevoegd de UfD-EBN Geo Energy Master 

Awards.

Met deze meerjarige samenwerkingen in de vorm van “Fondsen-op-naam”, is een trend 

ingezet waarvan wij verwachten dat deze zich ook in de komende jaren zal doorzetten.

Kortom nogal wat prijzen, maar er is dan ook veel talent aan onze universiteit.

Verder treedt het UfD op als katalysator en (mede-)financier van belangrijke 

initiatieven , zoals de succesvolle actie “Daden voor Delft”, waarmee we nu alweer zes 

jaar aanvullende financiering voor excellent onderzoek mogelijk maken.

Daarnaast geeft het Universiteitsfonds via haar Commissie van Uitvoering een 

zeer groot aantal, relatief bescheiden, subsidies aan individuele studenten en 

studentengroeperingen.

Met al deze acties, gebaseerd op uw steun, proberen wij de triple	T	tot volle ontplooiing 

te brengen en zodoende bij te dragen aan de noodzakelijke grotere belangstelling voor 

het technisch wetenschappelijk onderwijs.

Nieuw is onze activiteit met betrekking tot de alumni van onze universiteit. Na opheffing 

van de alumnivereniging is het batig saldo overgeheveld naar het Universiteitsfonds. 

In de geest van de doelstelling van de vereniging zullen deze fondsen worden 

aangewend voor het ondersteunen en versterken van de TU Delft en het bevorderen 

van de contacten tussen de TU Delft en haar alumni.

Niet alleen de voormalige leden , maar alle	alumni zullen daarbij worden aangemoedigd 

toe te treden tot de “Vrienden	 van	 het	 Universiteitsfonds” door middel van een 

jaarlijkse bijdrage.

Wij verheugen ons bij dit alles op een uitstekende verstandhouding met het College 

van Bestuur en de faculteiten van de TU Delft.

Maar al deze acties en initiatieven zouden niet mogelijk zijn zonder de gulle jaarlijkse 

bijdragen van zowel particulieren, bedrijven en andere instellingen. 

Wij hopen ook in de toekomst op u te mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,

Ir. R.M.J. van der Meer
Voorzitter UfD
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BESTUUR

Het bestuur van het Universiteitsfonds 
vergaderde in de verslagperiode op 31 
augustus 2009, 19 november 2009, 21 
januari 2010, 26 mei 2010, 30 augustus 
2010 en 25 november 2010.

In de bestuursvergadering zijn 
regelmatig de volgende onderwerpen 
besproken: de financiële situatie 
van het UfD, de stand van zaken met 
betrekking tot de fondsenwerving, de 
relatie met de Alumnivereniging van 
de TU Delft en later de consequenties 
voor het UfD bij de opheffing van de 
Alumnivereniging. Er werd voorts een 
wijziging van de statuten voorbereid. 
In de wijziging van de statuten wordt 
onder meer meegenomen het besluit 
van het bestuur om het boekjaar van het 
Universiteitsfonds vanaf 1 januari 2010 
gelijk te laten lopen met het kalenderjaar 
en niet meer met het collegejaar.

BESTUUR

In de verslagperiode traden de heren    
ir. M.R. van den Heuvel (per 31-12-2009) 
en ir. E.I.L.D.G. Margherita (per 31-12-
2010) uit het bestuur , vanwege het 
verstrijken van hun benoemingstermijn. 
Als nieuwe leden van het bestuur traden 
toe: mevr.ir. N. Maas (per 26-5-2010), de 
heer        ir. E.H.M. van den Assem (per 
25-11-2010) en de heer ir. B.M. van Ee 
(per 25-11-2010).

Op 31 december 2010 was het bestuur als volgt samengesteld:

- ir. R.M.J. van der Meer (voorzitter)

- ir.drs. W.J.N. Hoek (secretaris-penningmeester)

- ir. E.H.M. van den Assem

- drs. D.J. van den Berg (voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft)

- mevr. ir. S.M. Blom

- ir. J. Bronsing

- ir. T.J.G. Collot d’Escury

- ir. B.M. van Ee

- ir. F.M. van der Jagt

- mevr. ir. N. Maas

- prof.dr.ir. K. van der Werff (tevens voorzitter van de Commissie van Uitvoering van 
het Universiteitsfonds Delft)
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RAAD VAN ADVIES

In de Raad van Advies van het 
Universiteitsfonds Delft hebben zitting 
vertegenwoordigers van bedrijven en 
instellingen, die jaarlijks een ruime 
donatie geven aan het UfD, een aantal 
leden en oud-leden van het College 
van Bestuur van de TU Delft, oud-leden 
van het bestuur van het UfD, bijna alle 
hoogleraren van de TU Delft, die de 
Leermeesterprijs hebben ontvangen, 
alsmede de leden van de Commissie 
van Uitvoering van het UfD. In de 
samenstelling van de Raad van Advies 
traden enkele mutaties op.

De Raad van Advies kwam bijeen op 
21 januari 2010 na de uitreiking van de 
zevende UfD-Marina van Dammebeurs 
(zie elders in dit verslag). Aanwezig 
waren onder andere de burgemeester 
van Delft, mr.drs. G.A.A. Verkerk en, 
namens het College van Bestuur, de kort 
daarvoor afgetreden Rector Magnificus 
van de TU Delft, prof.dr.ir. J.T. Fokkema. 
De vergadering vond plaats in één 
van de commissiekamers in het Aula 

Congrescentrum van de TU Delft. 

De Raad nam met instemming kennis 
van het jaarverslag en de jaarrekening 
van het UfD over het jaar 2008-2009 
na een toelichting daarop door de 
secretaris-penningmeester en nadat 
daarover enkele vragen beantwoord 
waren. In de discussie over deze stukken 
werd onder andere aandacht besteed 
aan de teruglopende inkomsten van het 
UfD.

Door het bestuur werd melding 
gemaakt van het succesvolle initiatief 
om bedrijven de gelegenheid te geven 
een Fonds op Naam in te stellen bij het 
UfD. Ook de actie “Daden voor Delft”, 
een gezamenlijke activiteit van het UfD 
en de Alumnivereniging van de TU Delft 
kan als succesvol worden aangemerkt.

Prof. Fokkema gaf een terugblik op 
het jaar 2009 voor de TU Delft. Prof. 
Fokkema beantwoordde diverse vragen, 
die naar aanleiding van de terugblik 

RAAD VAN ADVIES

werden gesteld.

Na de rondvraag werd de vergadering 
gesloten. Diverse leden van de Raad van 
Advies en de bestuursleden maakten 
daarna gebruik van de gelegenheid voor 
een informele ontmoeting (met een 
hapje en een drankje) in de foyer van 
het Aula Congrescentrum.
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Tussen het Universiteitsfonds Delft en 
de Alumnivereniging van de TU Delft is 
in de afgelopen jaren een vruchtbare 
samenwerking ontstaan. Vier 
bestuursleden van het UfD waren ook 
bestuurslid van de Alumnivereniging 
(AV). Gezamenlijke projecten van het 
UfD en de AV waren de actie “Daden 
voor Delft” en het blad voor leden en 
relaties “Uit Delft”, dat twee keer per 
jaar verscheen.

Tijdens een bijzondere Algemene 
Ledenvergadering op 24 juni 2010 
heeft de Alumnivereniging besloten 
zichzelf op te heffen. Het batig saldo 
van de vereniging is als “Alumnifonds” 
ondergebracht bij het UfD. Aan de leden
van de Alumnivereniging is gevraagd in 
plaats van hun jaarlijkse contributie aan 
de AV een jaarlijks donatie te geven aan 
het UfD en daarmee “vriend” te worden 
van het Universiteitsfonds Delft. Het is 
de bedoeling om later alle alumni van 
de TU Delft te vragen “vriend van het 
Universiteitsfonds Delft” te worden.

De verkregen middelen zullen worden 
gebruikt voor de stimulering van de drie  
T’s: Techniek, Talent en de TU Delft. 
Een commissie onder auspiciën van het 
bestuur van het UfD doet voorstellen 
voor de bestemming.

Het blad “Uit Delft” verscheen in 
november 2010 voor het laatst. Met 
de TU Delft is afgesproken, dat in het 
blad “Delft Integraal”, dat naar alle 
geregistreerde alumni en naar de 
relaties van de TU Delft wordt gezonden, 
in het vervolg gerapporteerd zal worden 
over activiteiten van het UfD. Tevens zal 
in Delft Integraal meer dan voorheen 
aandacht worden geschonken aan 
aangelegenheden, die interessant 
kunnen zijn voor de alumni.

ALUMNIVERENIGING COMMISSIE VAN UITVOERING

Het Universiteitsfonds Delft kent 
subsidies toe aan onder andere 
studieverenigingen en individuele 
studenten. De aan de studieverenigingen 
toegekende subsidies worden 
besteed aan b.v. het deelnemen aan 
of organiseren van een symposium, 
studiereis of lustrumactiviteit. Subsidies 
aan studenten worden o.a. verstrekt 
ter dekking van een deel van de 
kosten van een afstudeerstage in het 
buitenland. Ook kunnen aanvragen 
van algemeen belang of van algemene 
aard, niet behorend bij een faculteit of 
studievereniging, gehonoreerd worden.

Over de toekenning van subsidies beslist 
de Commissie van Uitvoering. Deze 
commissie bestaat uit hoogleraren van 
alle faculteiten van de TU Delft en komt 
drie maal per jaar bijeen.

De Commissie van Uitvoering 
ontving 115 subsidieaanvragen van 
studieverenigingen en individuele 
studenten. Van deze aanvragen werden 

er 100 gehonoreerd en 15 afgewezen. In 
totaal werd een bedrag van 72.907 euro 
aan subsidies toegewezen.

Het Universiteitsfonds stelt jaarlijks 
enkele vooraanstaande wetenschappers 
in de gelegenheid om op uitnodiging 
van een hoogleraar van de TU Delft 
een bezoek van 1 à 2 weken aan de 
universiteit te brengen. De Commissie 
van Uitvoering heeft in het verslagjaar 
1 aanvraag daarvoor beoordeeld en 
562,80 euro daaraan toegekend. 
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Daden	voor	Delft
Binnen het UfD is Van den Heuvel met 
veel plezier projectleider geweest bij 
“Daden voor Delft”, een initiatief om 
het UfD ook bij particulieren meer 
onder de aandacht te brengen. De 
toenmalige Alumnivereniging Delft 
had een overeenkomstig plan en wilde 
de alumni meer direct bij de TU Delft 
betrekken. Besloten werd gezamenlijk 
op te trekken en “Daden voor Delft” zag 
het licht om fondsen te werven voor 
bijzondere projecten van de TU Delft. 
Voor de eerste ronde “Daden voor Delft” 
waren acht projecten geselecteerd door 
de decanen van de faculteiten. ‘De 
donaties verschilden sterk per project. 
Na een paar jaar hebben wij het aantal 
projecten beperkt en hebben wij nieuwe 
projecten aangetrokken. Het project 
“Opslag van waterstof” was van het 
begin af aan heel succesvol en dankzij 
particuliere bijdragen stapten later ook 
bedrijven in. Veel donaties waren er 
ook voor “Tumorjacht” en “Bouwen 
op water”. De meest recente projecten 
waren het opzetten van een studieboek 
met ontwerpcriteria voor de studie 

Industrieel Ontwerpen en ZEFT (Zero 
Emission Flying Testbed), een concept 
voor een duurzaam vliegtuig. Dankzij 
“Daden voor Delft” kon een voorbeeld 
van ZEFT tentoongesteld worden 
in het Nederlandse paviljoen op de 
Wereldtentoonstelling in Sjanghai.’
Voor de meeste projecten kwamen er 
donaties van zowel particulieren als 
bedrijven. De afgelopen jaren heeft Van 
den Heuvel wel gemerkt dat donaties 
van bedrijven verkrijgen de nodige inzet 
vereist. ‘Prettig is dat alle bestuursleden 
binnen het UfD contacten met het 
bedrijfsleven hebben. Daardoor kom 
je makkelijker binnen. Alleen een brief 
sturen is niet voldoende, het is belangrijk 
persoonlijk contact met een bedrijf te 
hebben en dat goed te onderhouden.’

Intermediair
Van den Heuvel heeft met veel plezier 
voor het UfD gewerkt. De sfeer in het 
bestuur was altijd goed en naast de 
interessante projecten van “Daden voor 
Delft” kon hij ook de rol van intermediair 
spelen tussen de TU Delft en donateurs.
‘Zo was bekend dat afgestudeerde 

‘Bij UfD kun je je inzetten voor       interessante projecten’
Van	 2004	 tot	 1	 januari	 2011	 was	 ir.	 Chiel	 van	 den	 Heuvel	 bestuurslid	 van	 het	
Universiteitsfonds	Delft	(UfD).	‘Toen	de	toenmalige	voorzitter,	ir.	Theo	Ykema,	mij	in	
2004	vroeg	toe	te	treden	tot	het	bestuur,	heb	ik	daar	niet	lang	over	hoeven	nadenken.	
Ik	heb	goede	herinneringen	aan	“Delft”,	waar	ik	elektrotechniek	studeerde,	en	wilde	
graag	iets	terug	doen	voor	de	universiteit.	Zo’n	entiteit	als	het	UfD,	dat	zelfstandig	
opereert	 ten	 bate	 van	 de	 universiteit,	 is	 een	 heel	 goed	 middel	 om	 bepaalde	
initiatieven	te	realiseren.’

hbo’ers vaak problemen ondervinden 
bij hun masterstudie en dat velen 
vroegtijdig afhaken. Voor een proef met 
extra begeleiding was niet direct geld 
beschikbaar. De faculteit Luchtvaart- 
en Ruimtevaarttechniek wilde graag 
een pilot doen. Vanuit het UfD heb 
ik contact gelegd met de Gratema-
stichting en uiteindelijk waren zij bereid 
met een donatie te komen, waardoor 
het pilotproject kon starten en een 
succes werd. Later kon met steun van 
die stichting ook een bijdrage gegeven 
worden aan 3mE bij het ontwikkelen van 
een Top-Track voor excellente studenten.’ 

Van den Heuvel stopt vanwege de reistijd. 
‘Ik ben in de kop van Drenthe gaan 
wonen, vlak bij de gewezen strafkolonie 
Veenhuizen, en de afstand is te groot en 
de reistijd te onvoorspelbaar vanwege 
files om steeds heen en weer te reizen.’ 

Ondertussen is Van den Heuvel als 
bestuurder ook ontdekt in Drenthe. ‘De 
voormalige strafkolonie Veenhuizen telt 
meer dan honderd rijksmonumenten. 
Bijna alle gebouwen zijn nu gerestaureerd 
en hebben een nieuwe functie gekregen. 
Ik ben nu voorzitter van de stichting 
Veenhuizen Cultuur & Toerisme en 
actief om in Veenhuizen culturele en 
toeristische activiteiten te entameren, 
zoals in de zomer het festival Sluizen & 
Sloten.’
Van den Heuvel heeft de afgelopen jaren 
ervaren hoe belangrijk een zelfstandig 
fonds als het UfD is. ‘Een deel van 
de particulieren en bedrijven geeft 
nu eenmaal liever donaties aan een 
onafhankelijk fonds dan direct aan de TU 
Delft. Het UfD kan er dan voor zorgen dat 
het toch aan de universiteit ten goede 
komt.’
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HOOFDSTUK 2: 
UITKERINGEN



16 17

Daden	voor	Delft
Enkele jaren geleden hebben de 
Alumnivereniging van de TU Delft en het 
Universiteitsfonds Delft met instemming 
van het College van Bestuur van de TU 
Delft het initiatief genomen voor de 
actie “Daden voor Delft”. 

Doel van deze actie is om veelbelovende 
onderzoeksprojecten van de TU Delft 
te steunen, die geheel of gedeeltelijk 
buiten de kernfinanciering van de TU 
Delft vallen, maar die maatschappelijk 
van grote betekenis zijn. In de 
afgelopen jaren is met succes voor 
diverse onderzoeksprojecten fondsen 
geworven bij bedrijven en particulieren 
(voornamelijk alumni van de TU Delft).

In het voorjaar van 2010 is een 
actie gestart om bij de leden van de 
Alumnivereniging van de TU Delft 
fondsen te werven voor twee projecten, 
te weten:

1. Het project “Zero Emission Flying
Testbed”; het doel van dit project is 
het ontwikkelen van een zero climate 
impact-vliegtuig.

2. Het project “Verpakt Waterstof”; het 
doel van dit project is het ontwikkelen 
van eenvoudig toepasbare opslag van 
waterstofgas bij voertuigen.

De actie werd ondersteund door een
speciaal katern in de editie van het blad
“Uit Delft”, die in het voorjaar van 2010
verscheen.

Het resultaat van deze actie is dat 10.000
euro beschikbaar kon worden gesteld
aan het project “ZEFT” en 12.000 euro
aan het project “Verpakt Waterstof”.

N.B. Het blad “Uit Delft” was
een gezamenlijke uitgave van de
Alumnivereniging van de TU Delft en het
UfD.

PROJECTENSUBSIDIES
Onderstaande tabel geeft de verstrekte 
subsidies weer per categorie en studie. 
Categorie 1 zijn subsidies ten behoeve 
van de studieverenigingen. Categorie 
2 geeft weer de toegekende subsidies 
voor het uitnodigen van gastdocenten. 

Categorie 3 voorziet individuele 
studenten van subsidies om eigen 
initiatieven te ondersteunen. Categorie 
4 bevat subsidies die zijn uitgekeerd ten 
behoeve van interfacultaire activiteiten.

Bouwkunde 2 3.750       9 7.888      
Civiele Techniek en Geowetenschappen
        Civiele Techniek 6 1.865       8 4.570      
        Technische Aardwetenschappen 1 500          1 430         
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
        Elektrotechniek 1 1.360       1 600         
        Technische Wiskunde en 1 2.540       1 563          6 1.456      
               Technische Informatica
Industrieel Ontwerpen 2 2.200       8 6.000      
Luchtvaart‐ en Ruimtevaarttechniek 3 4.100       8 2.760      
Mechanical, Maritime and Material
Engineering
        Werktuigbouwkunde 2 1.800       6 3.192      
        Maritieme Techniek 1 900         
        Technische Materiaalwetenschappen
Techniek, Bestuur en Management 5 2.813      
Technische Natuurwetenschappen
        Molecular Science & Technology 2 1.960      
        Technische Natuurkunde 1 800          1 500          2 850         
        Life Science & Technology 1 1.000       1 300         
Subsidies m.b.t. alle opleidingen 3 4.000      
Subsidies van algemene aard 17 14.210    
Totaal 22 21.775     3 2.063       58 34.859     17 14.210    

Totaal aantal subsidies
Totaal bedrag aan subsidies (€)

Faculteit
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100

studievereniging 
categorie 1

gastdocenten 
categorie 2 

studenten 
categorie 3

Over de periode juli 2009 t/m december 2010
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Ambassadriceproject
Het Ambassadriceproject heeft tot doel 
meisjes op het VWO te interesseren 
en te motiveren voor een studie aan 
de Technische Universiteit Delft. 
Voor veel meisjes hebben technische 
studies een onnodig hoge drempel. 
Door de Ambassadrices (succesvolle 
BSc studentes uit allerlei verschillende 
TU Delft studierichtingen) te laten 
vertellen over hun eigen ervaringen 
met studiekeuze en studeren in Delft, 
proberen we deze drempel te verlagen.

Het Ambassadriceproject maakt een 
gestage ontwikkeling door. In het 
studiejaar 2009-2010 waren er achttien 
Ambassadrices, van wie er uiteindelijk 
twaalf daadwerkelijk een schoolbezoek 
hebben afgelegd. In het najaar van 2010 
(studiejaar 2010-2011) zijn er vijftien 
Ambassadrices opgeleid en zijn de 
eerste stappen voor de volgende ronde 
schoolbezoeken gezet. Er worden twee 
trainingen gegeven: een op het gebied 
van presenteren, deze is verzorgd 

door drs. Pauline Post van de afdeling  
Instituut voor Techniek en Communicatie 
(IT&C) van de faculteit TBM. De tweede 
training, waarin ingegaan wordt op het 
specifieke meiden-aspect, is gegeven 
door ir. Saskia Blom.

De scholen waar voorlichting in 3-VWO 
en 5/6-VWO wordt gehouden, zijn de 
scholen waar de Ambassadrices zelf 
eindexamen hebben gedaan. Heel vaak 
kennen de docenten en decanen de 
Ambassadrices nog uit die tijd. Hierdoor 
hebben de studentes gemakkelijk 
toegang tot hun oude school.

Het eerste contact met de scholen 
wordt door het projectteam gelegd. De 
achtergronden en doelstellingen van het 
project worden uitgelegd in een brief 
aan de schooldecaan. Hierna nemen de 
Ambassadrices zelf het contact over en 
organiseren in samenwerking met de 
decaan de voorlichtingen. Per school 
wordt voorlichting gegeven in 3- en 
5/6-VWO. Aangezien de Ambassadrices 

PROJECTEN

in duo’s de scholen bezoeken, geeft 
elke Ambassadrice in principe op vier 
momenten voorlichting.

In de groep Ambassadrices 2010/2011 
bevinden zich zelfs enkele studentes die 
niet alleen hun eigen school bezoeken, 
maar ook nog contact leggen met 
andere scholen.

Het projectteam bestaat uit:
-mw. drs. H.M. Wasmus (projectleider) 
-mw. E.C. van der A, BSc (student-
assistent) 

PROJECTEN
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PRIJZEN 2009

van de studenten Civiele Techniek. 
In de brief van het Gezelschap “Practische 
Studie” staat onder meer het volgende: 
“De combinatie van uitstekende 
prestaties in zowel het onderwijs als 
in het (internationale) onderzoek en 
de (internationale) maatschappelijke 
betrokkenheid maakt van prof. Savenije 
een uitstekende kandidaat voor de 
Leermeesterprijs.”

De ontvanger van de Leermeesterprijs 
wordt in de gelegenheid gesteld 
een periode van ongeveer twee 
maanden door te brengen bij een 
wetenschappelijke instelling in het 
buitenland. Tijdens zo’n verblijf kunnen 
(wetenschappelijke) contacten worden 
gelegd of onderhouden, worden 
gastcolleges gegeven en kan het inzicht 
in het eigen vakgebied worden verdiept. 
Tijdens beide uitreikingsplechtigheden 
werd de considerans namens de 
selectiecommissie uitgesproken door de 
voorzitter, prof.dr. I.T. Young.

De selectiecommissie voor de Leermeesterprijs was in 2009 en 2010 als volgt 
samengesteld:

prof.dr. I.T. Young   Leermeester 1999 (voorzitter)
prof.ir. O.H. Bosgra  Leermeester 1997
prof.dr.ir. J.C. Walraven  Leermeester 2004
prof.ir. H. de Jonge  Leermeester 2005
prof.mr.dr. E.F. ten Heuvelhof Leermeester 2006
ir. R.M.J. van der Meer  voorzitter van het Universiteitsfonds

De verslagleggingspersiode van het 
jaarverslag is verschoven van een 
collegejaar naar een kalenderjaar. 
Om geen prijswinnaars te passeren, 
worden in dit jaarverslag zowel de 
prijsuitreikingen die plaats hebben 
gevonden van de tweede helft 2009 als  
in het kalenderjaar 2010 beschreven. 

UfD	-	Leermeesterprijs
De UfD-Leermeesterprijs wordt ieder 
jaar toegekend aan een hoogleraar van 
de TU Delft, die excelleert in onderwijs 
en onderzoek en inspirerend is voor 
studenten en promovendi. 

De UfD-Leermeesterprijs 2009 werd 
op maandag 31 augustus 2009 door de 
Rector Magnificus van de TU Delft, prof.
dr.ir. J.T. Fokkema, en de voorzitter van 
het Universiteitsfonds Delft, ir. R.M.J. 
van der Meer, uitgereikt aan prof.
ir. A. Beukers, sinds 1999 hoogleraar 
composiet materialen en constructies 
bij de Faculteit Luchtvaart- en 
Ruimtevaarttechniek.

Prof. Beukers (1946) is voor de 
prijs voorgedragen door de decaan 
van de Faculteit Luchtvaart en 
Ruimtevaarttechniek, prof.dr.ir. J. 
Hoekstra.
In zijn aanbevelingsbrief schrijft prof. 
Hoekstra onder meer het volgende: 
“Professor Adriaan Beukers inspireert 
en motiveert de studenten door 
zijn enthousiasme, kennis van zaken 
en uitstekende communicatieve 
vaardigheden.”

De UfD-Leermeesterprijs 2010 werd 
op maandag 30 augustus 2010 door 
de Rector Magnificus van de TU 
Delft, prof.ir. K.Ch.A.M. Luyben, en de 
voorzitter van het Universiteitsfonds 
uitgereikt aan prof.dr.ir. H.H.G. Savenije, 
sinds 1999 hoogleraar hydrologie en 
watermanagement bij de Faculteit 
Civiele Techniek en Geowetenschappen.

Prof. Savenije (1952) is voor de prijs 
voorgedragen door het Gezelschap 
“Practische Studie”, de studievereniging 

PRIJZEN 2009
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UfD	 -	 Mecanoo	 Prijzen	 voor	 de	 Beste	

Afstudeerders	2008-2009
De jaarlijkse uitreiking van de UfD-
Mecanoo-prijzen aan de beste 
afstudeerders van de acht faculteiten van 
de TU Delft in het collegejaar 2008-2009 
vond plaats tijdens een academische 
plechtigheid op 19 november 2009. 
De plechtigheid werd geopend door 
de Rector Magnificus, prof.dr.ir. J.T. 
Fokkema. In de daarop aansluitende 
toespraak wees de voorzitter van het 
UfD, ir. R.M.J. van der Meer, op het feit 
dat Mecanoo architecten zich voor de 
eerste maal aan de prijs heeft verbonden 
als naamgever. Een speciaal welkom was 
dan ook op zijn plaats voor oprichter 
en creatief directeur van Mecanoo 
architecten, prof. ir. F.M.J. Houben. 

Vervolgens was het de beurt aan de 
beste afstudeerder van elke faculteit 
om een korte presentatie te geven over 
zijn of haar afstudeerwerk. De Rector 
Magnificus benadrukte telkens na elke 
presentatie waarom desbetreffende 

afstudeerder de beste van zijn of haar 
faculteit was. Alle beste afstudeerders 
ontvingen uit handen van de voorzitter 
van het UfD een oorkonde, een mastiek 
en een geldbedrag van 1.000 euro.

Nadat de prijzen waren uitgereikt 
maakte de Rector Magnificus bekend 
dat het College van Bestuur uit de acht 
beste afstudeerders ir. Evelien Pingen 
gekozen had als Beste Afstudeerder 
van de TU Delft in het collegejaar 
2008-2009. Pingen was de beste 
afstudeerder van de faculteit Technische 
Natuurwetenschappen. Zij ontving uit 
handen van de Rector Magnificus een 
bronzen beeld en een enveloppe met 
inhoud.
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Beste	afstudeerders	2008-2009	per	faculteit

Bouwkunde
ir. Jasper Spigt
Ontwerp voor woningen in Rotterdam

Civiele Techniek en Geowetenschappen
ir. Robert McCall
The longshore dimension in dune overwash modelling. Development, verification
and validation of Xbeach

Industrieel ontwerpen
ir. Koen Vorst
Design of a modular rest unit for PCI recovery rooms

Technische Natuurwetenschappen
ir. Evelien Pingen (tevens Beste Afstudeerder van de TU Delft 2008-2009)
Eutectic Freeze Crystallization of sodum biocarbonate

Techniek, Bestuur en Management
ir. Thijs Derksen
Modelling Modes of operation

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
ir. Yvan Lamelas Polo
Compressive Wideband Spectrum Sensing for Cognitive Radio Applications

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
ir. Roderik Koenders
Optimizing landingsite selection for ExoMars

Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen
ir. Karel Wagner
Applicability of a configuration optimization routine to the conceptual design of
deepwater drilling vessels
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UfD	-	Strukton	Master	Awards	2009
Op 12 november 2009 zijn in het 
hoofdkantoor van Strukton in Utrecht 
de eerste UfD-Strukton Master Awards 
uitgereikt aan master studenten van 
de TU Delft. Robin van Abeelen won 
de eerste prijs van 5.000 euro voor zijn 
onderzoek naar de Noord/Zuidlijn. 

In zijn onderzoek gaat Van Abeelen 
in op de risico’s van ondergronds 
bouwen en evalueert hij verschillende 
methodes voor risicoanalyse. ‘De klant 
heeft behoefte aan een betrouwbaar 
oordeel, gebaseerd op ervaringen 
uit het verleden en kunde. Daarom 
dienen de verschillende methodes 
geëvalueerd en getoetst te worden 
op hun toepasbaarheid’, aldus de 
winnaar. Deze visie getuigt van een 
sterk inlevend vermogen, die Van 
Abeelen combineert met oog voor een 
actueel maatschappelijk vraagstuk en 
een gedegen aanpak, zo luidde het 
jurycommentaar. 

De tweede en derde prijs, elk 
2.500 euro zijn gewonnen door Jan 
Wouter Langenberg en Benjamin 
ter Kuile. Langenberg werd beloond 
voor zijn verslag over congestie in 
elektriciteitsnetwerken en Ter Kuile 
voor zijn verslag over simulatie 
luchtverontreiniging.

De inzendingen zijn beoordeeld door 
de jury, bestaande uit prof.dr.ir. A.A.A. 
Molenaar (voorzitter), prof.mr.dr. E.F. 
ten Heuvelhof, prof.ir. F.M. Sanders, ir. 
F.M. van der Jagt van het UfD en ir. M. 
Smitt van Strukton Civiel.
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UfD	-	Marina	van	Damme	Beurs	2010
Op donderdag 21 januari 2010 is 
voor de zevende maal de UfD-Marina 
van Dammebeurs uitgereikt aan een 
getalenteerde en ondernemende jonge 
vrouwelijke afgestudeerde van de TU 
Delft. De jury heeft besloten de beurs dit 
jaar toe te kennen aan ir. Joyce Kuiken.

Mevrouw Kuiken is in 2006 afgestudeerd 
bij de Faculteit Bouwkunde van 
de TU Delft. Zij heeft een eigen 
architectenbureau met als specialiteit 
textiele en tijdelijke architectuur.

Door de toekenning van de UfD-Marina 
van Dammebeurs kan mevrouw Kuiken 
de opleiding tot Master of Membrane 
Structures aan de Anhalt University of 
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Applied Sciences in Dessau (Duitsland) 
volgen. Mevrouw Kuiken kan daarna 
haar onderneming als architect veel 
beter positioneren en uitbouwen tot 
een uniek bureau.

Mevrouw Kuiken heeft op 21 januari 
een presentatie gehouden over haar 
plannen, waarna de beurs, ten bedrage 
van 9.000 euro, aan haar werd uitgereikt 
door mevrouw dr.ir. M.A. van Damme. 

De instelling van de UfD-Marina van 
Dammebeurs is mogelijk geworden door 
een schenking van mevrouw Marina 
van Damme aan het Universiteitsfonds 
Delft. Mevrouw Van Damme is zelf Delfts 
ingenieur (1953) en heeft een loopbaan 
gehad in wetenschap en bedrijfsleven. 
Haar bedoeling is jonge vrouwelijke 
ingenieurs aan te moedigen zich goed 
op hun loopbaanmogelijkheden te 
oriënteren.
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UfD	-	Imtech	Bachelor	Grants
Vijf bachelorprojecten ontvingen 
op 23 maart 2010 een UfD-Imtech 
Bachelor Grant in het Sportcentrum 
van de TU Delft.  De geselecteerde 
bachelorprojecten voldeden volgens 
de jury aan de criteria origineel, 
baanbrekend, praktisch toepasbaar, 
maatschappelijk relevant en uit te 
leggen aan een breed publiek. De jury 
bestond  uit prof.dr.ir. P.A. Wieringa 
(voorzitter), prof.dr.ir. K. van Breugel, 
prof.dr.ir. W.A.H. Thissen, ir. F.M. van der 
Jagt van het UfD en ir. P. Frank, business 
director van Imtech.
Studenten van de faculteit 3mE 
ontwikkelden een  nautische arm voor 
sleepboten. Hiermee zit de te slepen 
boot in een betere greep en blijft de 
sleepboot daardoor recht. 

Long Lam en Yakup Koc van de faculteit 
EWI ontwikkelden de Childfinder. 
Ouders worden gewaarschuwd wanneer 
een kind zich buiten een bepaalde zone 
beweegt. 

Tim Baart, student van de faculteit 
TN presenteerde een nieuw idee voor 
beveiliging van betalingsverkeer via 
internet door middel van het gebruik 
van fotonen. Via een fotonendetector 
kun je misbruik direct zien terwijl dat bij 
de huidige algoritmen alleen achteraf 
kan. 

Rick Reijtenbagh, student van de faculteit 
TBM, heeft onderzocht of binnen Europa 
voldoende grond en water aanwezig 
zijn om biobrandstoffen te kunnen 
verbouwen om milieudoelstellingen te 
halen. 

Bij de faculteit L&R kwamen tien 
studenten op het idee om voor de 
romp van een vliegtuig twee ‘buizen’ te 
construeren met een deur in het midden. 
Hierdoor zijn er vier passagiersstromen 
mogelijk en kan de tijd tussen aankomst 
en vertrek worden gehalveerd. 
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UfD	-	E.ON	Teamworkprijs
Het UfD heeft in het najaar van 2008 
een overeenkomst gesloten met het 
bedrijf E.ON Benelux. Volgens die 
overeenkomst financiert E.ON vanaf 
2009 gedurende (voorlopig) drie jaar de 
teamworkprijs. Deze prijs werd, als UfD-
Ritsema van Eckprijs, van 2002 tot en 
met 2008 gefinancierd door het Ritsema 
van Eckfonds. 

De prijs met als naam UfD-E.ON 
Teamworkprijs wordt één keer per jaar 
toegekend aan een groep studenten 
en medewerkers van de TU Delft, die 
binnen de universiteit een bijzondere 
prestatie in teamverband heeft verricht. 
Het team dient voor ten minste de helft 
uit studenten te bestaan.

Zeventien voordrachten werden 
ontvangen voor de toekenning van de 
UfD-E.ON Teamworkprijs 2010. De jury, 
onder voorzitterschap van drs. P.M.M. 
Rullmann, lid van het College van Bestuur 
van de Technische Universiteit Delft, 
nomineerde vier teams voor de prijs. Op 
18 mei 2010 zijn de vier genomineerde 
teams afgereisd naar de Maasvlakte 
voor een rondleiding bij E.ON. Tijdens 
een openbare bijeenkomst op 26 mei 
2010 in het Aula Congrescentrum van de 
TU Delft hielden de vier genomineerde 
teams presentaties over hun projecten. 
Na intern beraad, maakte de jury 
bekend dat de UfD-E.ON Teamworkprijs 
2010 was toegekend aan het team 
‘Formula Zero – Greenchoice Forze’. 
Dit is een hightech waterstof raceteam 
dat motorsport combineert met 
schone technologie. Het team ontving 
de oorkonde, een cheque voor het 
geldbedrag van 10.000 euro en een 
beeld. De overige drie teams ontvingen 
elk een cheque van 2.000 euro. 
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UfD	 -	 Mecanoo	 Prijzen	 voor	 de	 Beste	

Afstudeerders	2009-2010
De jaarlijkse uitreiking van de UfD-
Mecanoo-prijzen aan de beste 
afstudeerders van de acht faculteiten van 
de TU Delft in het collegejaar 2009-2010 
vond plaats tijdens een academische 
plechtigheid op 25 november 2010. 
Ditmaal werden niet alleen de beste 
afstudeerders in het zonnetje gezet, 
maar ook de beste docenten van elke 
faculteit.

De plechtigheid werd geopend 
door de Rector Magnificus, prof.ir. 
K.Ch.A.M. Luyben, gevolgd door een 
welkomstwoord van de voorzitter van 
het UfD, ir. R.M.J. van der Meer. Deze 
introduceerde vervolgens de blokken 
filmpjes en presentaties die per faculteit 
zouden volgen. Elk blok bestond uit een 
sfeerfilmpje waarin werd beschreven 
waarom de desbetreffende docent de 
beste van zijn faculteit was, gevolgd 
door een korte presentatie van elke 
beste afstudeerder over zijn of haar 

afstudeerwerk. Elk blok werd afgesloten 
met de overhandiging van de prijzen 
aan de beste afstudeerder en docent. 
Alle beste afstudeerders ontvingen uit 
handen van Van der Meer, een oorkonde, 
een mastiek en een geldbedrag van 
1.000 euro.

Nadat alle faculteiten aan bod waren 
gekomen maakte de Rector Magnificus 
bekend dat hij uit de acht beste 
afstudeerders ir. Maarten Kamphuis 
gekozen had als Beste Afstudeerder van 
de TU Delft in het collegejaar 2009-2010. 
Kamphuis was de beste afstudeerder 
van de faculteit Industrieel Ontwerpen. 
Hij ontving uit handen van de Rector 
Magnificus een bronzen beeld en een 
enveloppe met inhoud. Dr.ir. Akke 
Suiker van de faculteit Luchtvaart- en 
Ruimtevaarttechniek werd verkozen als 
Beste Docent van de TU Delft in het jaar 
2009-2010.
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Beste	afstudeerders	2008-2009	per	faculteit

Bouwkunde
ir. Shirin Jaffri
Socioeconomic and Spatial Integration Strategies for Improved Housing and Modes
of Production in La Victoria and San Joaquín in Santiago de Chile

Civiele Techniek en Geowetenschappen
ir. Harmen van der Laan
Towards unraveling the mystery of subsurface arsenic removal

Industrieel ontwerpen
ir. Maarten Kamphuis (tevens Beste Afstudeerder van de TU Delft 2009-2010)
Training weapon for European Sword-Fighting

Technische Natuurwetenschappen
ir. Diego Ristè
Dynamical decoupling of single spins in diamond

Techniek, Bestuur en Management
ir. Hadi Asghari
Botnet Mitigation and the Role of ISP’s (A quantitative study into the role and incentives 
of Internet Service Providers in combating botnet propagation and activity

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
ir. Bart de Keijzer
On the design and synthesis of voting games: exact solutions for the inverse
problems

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
ir. Anneleen Oyen
The unraveling of the 2007 continental rifting event in Northern Tanzania. Towards
a Multi-acquisition InSAR approach

Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen
ir. Tim van Oijen
Running with the center of mass on the hip is far from optimal…
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UfD-Cofely	Energy	Efficiency	Prijs	2010	
In 2010 zijn de eerste UfD-Cofely Energy 
Efficiency Prijzen uitgereikt. Cofely start 
deze jaarlijks terugkerende UfD-Cofely 
Energy Efficiency Prijs in samenwerking 
met het Universiteitsfonds Delft omdat 
het bedrijf grote waarde hecht aan het 
op een verantwoorde manier inspelen 
op maatschappelijke ontwikkelingen 
en het reduceren van energieverbruik 
in het dagelijks (werk en) leven. Cofely 
doet dit zelf al door het realiseren van 
innovatie en duurzame oplossingen 
voor haar klanten. Het bedrijf biedt 
daarnaast talent de mogelijkheid zich 
hierin te ontwikkelen binnen Cofely.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan TU 
Delft studenten met innovatieve ideeën 
op het gebied van energie efficiency 
en duurzaamheid. De ideeën moeten 

bovendien maatschappelijk relevant, 
realistisch en toepasbaar zijn.

De jury, bestaande uit prof.dr.ir J. 
Hellendoorn (voorzitter), prof.dr.ir. 
A.A.F.F. van den Dobbelsteen, prof.
dr.ir. A.H.M. Verkooijen, ir. F.M. van 
der Jagt, drs. J.T.M. van Happen en dr. 
A.J.M. van Wijk, nomineerde vier van 
de negen inzendingen voor de prijs. 
De vier genomineerden hielden tijdens 
een bijeenkomst op 5 maart 2010 in 
het Cultureel Centrum van de TU Delft 
een voordracht over hun werk. Allen 
ontvingen uit handen van drs. Hans 
van Happen, COO Cofely Nederland, 
en ir. Van der Meer, voorzitter van het 
UfD, de prijzen. Deze bestonden uit 
een oorkonde en een cheque voor het 
geldbedrag van 2.500 euro.

HOOFDSTUK 3: 
FONDSENWERVING

De 4 prijswinnaars van de UfD-Cofely Energy Efficiency Prijs 2010 waren:
Erik Jan Boonen: Advanced waste heat recovery for 4-stroke diesel engines 
  onboard ships
Jurjen Thomas:  De weg naar een duurzame samenwerking
Steven Mulder: Energy Management Strategy for a Hybrid Container Crane
Sin Yun Yang: The Energy Plant Wind fountain for the University Campus
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De Stichting Universiteitsfonds Delft 
(UfD) is door de Belastingdienst 
aangewezen als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI).
Dit houdt in dat de stichting geen 
successierecht of schenkingsrecht 
behoeft te betalen over erfenissen en 
schenkingen die de stichting ontvangt 
in het kader van het algemeen belang. 
Daarnaast zijn er fiscale faciliteiten voor 
de overdrachtsbelasting in verband 
met schenkingen van onroerende 
zaken. Door de fiscale vrijstelling kan de 
schenking geheel ten goede komen aan 
de activiteiten die het UfD ondersteunt.

Donaties	van	particulieren/erflaters
Voor onze particuliere donateurs 
betekent de aanmerking van het 
UfD als ANBI, dat hun giften aan 
het UfD aftrekbaar zijn van de 
inkomstenbelasting (uiteraard binnen 
de daarvoor geldende regels).
U kunt op verschillende manieren aan 
het UfD schenken:

- eenmalige schenking / donatie
- schenking in de vorm van een lijfrente
- erfstelling / legaat
- fonds op naam.
Voor alle vormen van geven geldt dat het 
gehele bedrag dat u geschonken heeft, 
ook daadwerkelijk in het jaar daarop 
wordt uitgegeven ten behoeve van de 
doelstelling van het UfD. Een gever kan 
tevens een specifiek doel aangeven 
waarvoor de bijdrage bestemd is.

Donaties	van	Bedrijven
Bedrijven kunnen net als particulieren 
giften doen en aftrekken van de 
belasting.

SCHENKINGEN SCHENKINGEN

Het gaat dan om de 
vennootschapsbelasting als het een 
B.V., N.V., of een andere vennootschaps-
belastingplichtige entiteit betreft. Het 
bedrijf moet de gift kunnen aantonen 
met schriftelijke bescheiden. Per jaar is 
het bedrag boven 227 euro aftrekbaar. 
De aftrek is beperkt tot 10% van de 
winst. De winst mag niet negatief 
worden door de aftrek.

Sponsoring	door	bedrijven
Bedrijven kunnen het UfD ook sponsoren. 
Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan 
het bedrijf de uitgaven die gepaard gaan 
met de sponsoring in aftrek brengen. 
Daarbij dient met betrekking tot de 
B.T.W. opgelet te worden.

Het Universiteitsfonds Delft geeft 
een brochure uit waarin de hiervoor 
genoemde schenkingsmogelijkheden 
nader uiteen gezet worden. Deze 
brochure wordt u op aanvraag 
toegezonden door het secretariaat van 
het UfD.
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In de afgelopen tijd heeft het UfD voor bedrijven de mogelijkheid geopend een Fonds 
op Naam binnen het UfD op te richten, van waaruit speciale activiteiten kunnen 
worden gefinancierd. Deze activiteiten moeten passen binnen de doelstellingen van 
het UfD, namelijk de bevordering van “de drie T’s” : Talent, Techniek en TU Delft.

Inmiddels zijn overeenkomsten afgesloten met de volgende bedrijven voor jaarlijks uit 
te reiken prijzen:
IMTECH NV:      Bachelor-Grants
E.ON Benelux B.V:     Teamworkprijs
Strukton Groep N.V.:     Master Awards
Cofely Nederland N.V.:   Energy Efficiency Awards
Mecanoo architecten:  Prijzen Beste Afstudeerders van de TU Delft
Energie Beheer Nederland B.V.: Geo Energy Master Awards    
 

FONDS OP NAAM
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HOOFDSTUK 4: 
CIJFERS, FEITEN EN 
FINANCIËN
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Donaties	van	bedrijven
Een aantal bedrijven heeft vanwege de 
financiële crisis dit jaar moeten besluiten 
hun bijdrage aan het Universiteitsfonds 
te beëindigen. Sommige andere 
bedrijven hebben zich genoodzaakt 
gezien hun sponsoring - en donatiebeleid 
te herzien en meer toe te spitsen op het 
ondersteunen van doelen waarmee zij 
zich direct kunnen identificeren of bij 
betrokken zijn. Het aantal donerende 
bedrijven is in de laatste drie jaar gedaald 
van 130 naar 70. In een poging deze 
negatieve ontwikkeling te stoppen en zo 
mogelijk om te buigen is in het voorjaar 
van 2009 een wervingsactie gedaan bij 
technische ingenieursbureaus die op 
de top 50 lijst 2008 staan. Deze actie 
leverde slechts één positieve reactie 
op. Het bestuur heeft in augustus 2010 
een dringend appel gedaan op de vaste 
donateurs (circa 60) om de bestaande 
bijdrage te verhogen. Het bestuur 
is verheugd over de omvang van de 
respons en tevreden met de gedane 
toezeggingen.

In dit verslagjaar is in totaal 96.340 euro 
aan donaties vanuit het bedrijfsleven 
ontvangen, waarvan 20.700 euro voor 
het project “Daden voor Delft” en 75.640 
euro voor algemene doeleinden.

De inspanningen om bedrijven 
te stimuleren tot het aangaan 
van een overeenkomst met het 
Universiteitsfonds, waarbij door de 
instelling een ‘fonds op naam’ bij het 
UfD tot stand wordt gebracht, zijn ook dit 
verslagjaar voortgezet. Uit een dergelijk 
‘fonds op naam’ worden gedurende drie 
opeenvolgende jaren prijzen uitgekeerd.
Elders in dit verslag worden de namen 
van de bedrijven genoemd die een 
dergelijke overeenkomst met het UfD zijn 
aangegaan. Recentelijk heeft een nieuwe 
donateur eveneens zijn belangstelling 
voor een dergelijke constructie geuit. 
In het nieuwe verslagjaar zal hieraan 
aandacht worden gegeven. 

Relevante	kengetallen:
-het aantal ondernemingen dat het UfD 
ondersteunde, bedroeg in dit verslagjaar 

FONDSENWERVING

71 (in 2007-2008 bedroeg het aantal 
bedrijven 95)

-de gemiddelde donatie van bedrijven 
aan algemene doeleinden bedroeg ca  
1.030 euro (vorig jaar 1.215 euro)

-totaal gedoneerd door het bedrijfsleven 
96.340 euro (vorig jaar 122.395 euro).

Particuliere	donaties
De financiële bijdragen van particulieren 
komen dit verslagjaar uit op totaal 
44.946 euro, waarvan 28.245 euro voor 
de actie “Daden voor Delft” en 16.701 
euro voor algemene doeleinden. De 
particuliere bijdragen aan het UfD ten 

behoeve van de actie “Daden voor 
Delft” zijn in vergelijking met het vorig 
verslagjaar gestegen (vorig jaar 21.612 
euro, dit jaar 28.245 euro).
In onderstaand diagram is het totaal aan 
bedrijfsdonaties en particuliere donaties 
sinds 1996/1997 weergegeven.

Het bestuur betuigt zijn erkentelijkheid 
aan alle bedrijven, instellingen en 
personen die in het afgelopen boekjaar 
financieel, door sponsoring of op andere 
wijze het Universiteitsfonds Delft hebben 
ondersteund.
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De studievereniging van Industrieel 
Ontwerpen, Studievereniging i.d, 
organiseert allerlei activiteiten en 
evenementen, waaronder verschillende 
studiereizen. Subsidies van het 
Universiteitsfonds Delft (UfD) maken 
veel evenementen en bezoeken aan 
bedrijven en kennisinstellingen (mede) 
mogelijk. Vijfdejaars student Mischa 
Meekes is dit jaar fulltime Commissaris 
Extern: ‘Onze studievereniging 
organiseert tal van activiteiten. 
Oriëntatie binnen ons vakgebied maar 
buiten Delft vinden wij, en met ons de 
opleiding, daarbij heel belangrijk.’

Studiereizen
Voor masterstudenten worden onder 
andere eens in de twee jaar het 
zogenaamde Research Project en 
jaarlijks de Spring Trip georganiseerd. 
Meekes: ‘Het Research Project is het 
grootste project door i.d georganiseerd. 
Het project bestaat uit twee keuzevakken 
en een drie weken durende reis naar 
één of meerdere bestemmingen buiten 
Europa. Wat dit project zo uniek maakt 
is dat tijdens de keuzevakken onderzoek 
wordt gedaan naar de bestemming 
en naar (internationale) bedrijven op 

locatie. Afgelopen zomer ging de reis 
naar Singapore en Maleisië.’ Verder 
is er in 2010 bij de Spring Trip, met als 
bestemming Helsinki, voor het eerst 
gevlogen. Daar zijn diverse bedrijven, 
musea en opleidingsinstituten bezocht. 
Studievereniging i.d vindt de ervaring en 
het educatieve aspect van studiereizen 
belangrijk. Daarnaast houden studenten 
er af en toe een afstudeeropdracht 
aan over of gaan ze bij een universiteit 
studeren die ze hebben bezocht. 
Meekes: ‘We proberen vaak om 
naast presentaties en lezingen ook 
interactieve activiteiten te regelen met 
bedrijven en universiteiten. Het bedrijf 

draagt bijvoorbeeld een praktijkcase aan 
met een voor hen actueel onderwerp. 
In workshops laten wij daar onze 
analytische en creatieve vaardigheden 
op los. Het is een soort deskundigen-
crowdsourcing.’ Een voorbeeld daarvan 
is ook Cases on Tour, waarbij Benelux-
bedrijven een case aanmelden die 

‘UfD-subsidie maakt belangrijke      studiereizen mogelijk’
Een	flinke	groep	studenten	maakt	elk	jaar	tijd	vrij	om	bestuurs-	of	commissielid	te	
zijn	van	een	studievereniging.	Hierbij	worden	belangrijke	activiteiten	georganiseerd.	
UfD-subsidies	betekenen	vaak	het	verschil	om	iets	tot	een	groot	succes	te	maken.	
Studievereniging	i.d	van	IO	organiseert	onder	andere	belangrijke	studiereizen.

‘Oriëntatie binnen ons 
vakgebied maar buiten 

Delft vinden wij, en met ons 
de opleiding, daarbij heel 

belangrijk.’

dan door een groep studenten wordt 
opgelost door middel van creatieve 
sessies, gefaciliteerd door studenten. 
Leden van de studievereniging gaan 
enkele dagen op tour en doen elke dag 
een ander bedrijf aan. ‘Zowel voor de 
bedrijven als voor de masterstudenten 
is het zeer leerzaam.’

Andere	cultuur
Bij het ontwerpen van producten heb je 
altijd te maken met een doelgroep met 
zijn eigen cultuur en gebruiken. Meekes: 
’Het is daarom zo interessant om een 
keer een andere cultuur te zien en te 
ervaren.’ Ook is het volgens Meekes 
goed te zien hoe de positie is van 

Industrieel Ontwerpen vergeleken met 
andere landen. Dutch Design staat er al 
jaren, maar in veel andere landen moet 
men toch vaak nog leren hoe belangrijk 
goede, functionele producten zijn.
Uit de contributie alleen kunnen alle 
activiteiten van i.d niet betaald worden. 
Meekes: ‘Vrijwel alle studenten zijn lid 
en zij betalen 9,50 euro contributie. 
Daarvoor maken wij vier keer per jaar 
ons vakblad “Turn The Page” en één 
keer per jaar het jaarboek. Daarnaast 
organiseren wij veel evenementen en 
reizen. De reizen zijn ons inziens een 
onmisbaar element in de opleiding. Het 
UfD maakt die extra’s (mede) mogelijk. 
Daarvoor onze hartelijke dank.’

Samenwerkingsproject in Singapore tijdens het Research Project
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BALANS

Algemeen		   
Het bestuur heeft besloten om met 
ingang van 2010 het kalenderjaar als 
boekjaar aan te houden in plaats van 
een gebroken boekjaar (juli tot en met 
juni) .     
Hiermee wordt bereikt dat een beter 
inzicht kan worden verkregen in zowel 
de baten, bijdragen en donaties, als de 
uitkeringen en prijzen, die op eenzelfde 
periode betrekking hebben.  
Deze overgang heeft wel als gevolg dat 
de cijfers van realisatie en begroting 
2010 niet goed vergelijkbaar zijn met de 
realisatie juni/december 2009 zoals in 
de Staat van Baten en Lasten vermeld. 
Waar relevant wordt een aantal posten 
nader toegelicht.  
Daarnaast is op advies van de accountant 
de wijze van presentatie van de 
jaarrekening  herzien zodat deze voldoet 
aan de criteria voor verslaggeving 
van Fondsen en Stichtingen Richtlijn  
640. 

Met name de Staat van Baten en Lasten is 

daardoor veranderd t.o.v. voorafgaande  
jaren.    
In de eerste plaats wordt nu het 
gehele koersresultaat,  gerealiseerd en 
ongerealiseerd, via de Staat van Baten 
en Lasten geleid. Daardoor vervalt de 
balanspost koersverschillen. Het gevolg 
is dat het resultaat grotere fluctuaties 
zal kunnen vertonen. 

Na berekening van het resultaat, wordt 
het saldo van de Staat van Baten en 
Lasten verdeeld middels de mutaties 
van de diverse fondsen op naam en 
eventuele reserves.   
    
De Stichting Universiteitsfonds Delft 
is aangemerkt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (“ANBI”). Daarmede 
mag zij vrij van schenkingsrecht 
schenkingen, bijdragen en legaten 
ontvangen. Voor particulieren mogen 
schenkingen en bijdragen aan het fonds 
onder de huidige fiscale wetgeving in 
aanmerking worden genomen voor de 
inkomsten belasting.  

Per 31 december 2010 (na verwerking van het resultaat)

BALANS
Per 31 december 2010 (na verwerking van het resultaat)

ACTIVA
Effecten 1.109.590 1.048.447
Totaal vorderingen en overige 32.620 48.155
        Vorderingen 26.552 39.453
        Overige activa 6.068 8.702
Liquide middelen 334.568 177.202
Totaal activa 1.476.778 1.273.804

PASSIVA
Totaal vermogen 1.393.821 1.214.550
        Kapitaal 1.075.903 1.001.475
        Fondsen op naam 317.918 213.075
Totaal schulden en passiva 82.957 59.254
        Commissie van Uitvoering 10.045 9.270
        Daden voor Delft 36.299 4.299
        Projecten 15.000 15.000
        Overige passiva 21.613 30.685
Totaal passiva 1.476.778 1.273.804

31 december 2010 31 december 2009

31 december 2010 31 december 2009
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Baten
De bijdragen van het bedrijfsleven 
haalden met een opbrengst van 
75.640 euro de begroting, maar waren 
beduidend lager dan in de voorafgaande 
jaren (83.895 euro in 2008-2009 
en 115.336 euro in 2007-2008). De 
bijdragen van particulieren waren met 
16.701 euro tot onze blijdschap hoger 
dan begroot en stegen ook ten opzichte 
van eerdere jaren. 
Er werd  geen nieuwe wervingsactie 
onder het bedrijfsleven voor “Daden 
voor Delft” ondernomen. In het 
boekjaar werd nog wel 23.577 euro 
van particulieren ontvangen. Alle 
ontvangsten werden voor de eerder 
uitverkozen projecten aangewend. 
Er resteert een saldo van 4.299 euro 
dat afkomstig is van een reservering 
ten behoeve van een nieuw Techniek 
Museum dat voorlopig niet zal worden 
uitgegeven. 

Het bestuur beraadt zich over een 
voortzetting van de actie “Daden 

voor Delft” waarmee diverse 
onderzoeksprojecten konden worden 
ondersteund. 

Het is verheugend dat het aantal 
fondsen en daarmee specifieke 
prijzen en toekenningen  kon worden 
uitgebreid. Als nieuwe fondsen kunnen 
worden vermeld:  
-Het Fortuna fonds ter grootte van 
30.000 euro, waarvoor nog een 
bestemming wordt geformuleerd in 
overleg met de donateur, ir. G.J. Geluk.

-UfD-EBN-Fonds; bedoeld om prijzen uit 
te reiken voor de beste 
afstudeerscripties op het gebied van het 
profijtelijk gebruik van de Nederlandse 
diepe ondergrond.

-Van Zuylen fonds, bedoeld voor 
ondersteuning van studenten uit China 
die voor een promotie bij de TU Delft 
verblijven. 

-Het Alumnifonds, gevormd uit het 
ontvangen van het saldo van 146.391  
euro dat overbleef na de opheffing 
van de Alumni Vereniging. De 

BATEN EN LASTEN
Over de periode 1 januari 2010  t/m  31 december 2010

BATEN EN LASTEN

alumniactiviteiten worden door de 
TU Delft voortgezet en de Alumni 
Vereniging heeft besloten het 
resterende vermogen aan het UfD te 
doen toekomen.

Beleggingen	
Het rendement op de 
beleggingsportefeuille bedroeg over 
2010  9,75%. De hoofdlijnen van het 
beleggingsbeleid zijn:
1. Het beleggingsbeleid is conservatief. 

Er wordt tot circa 35% in aandelen 
belegd en circa 65% in rentedragende 

waarden met marges van circa 10% 
met oog voor markt ontwikkelingen.

2. Er wordt niet geïnvesteerd in 
gestructureerde producten,

perpetuals e.d. en “funds of 
funds”. 

3. Het grootste deel van de obligaties, 
circa 60%-70% wordt belegd in 
individuele AAA en AA staatsobligaties 
of vergelijkbare overheid gerelateerde 
obligaties.

4. Circa 20-30% van het totaal aan 
obligaties kan worden belegd in 
investment grade bedrijfs-

Over de periode 1 januari 2010  t/m  31 december 2010

BATEN
Bijdragen bedrijfsleven  67.500 75.640 0
Bijdragen bedrijfsleven Daden voor Delft 40.000 10.200 10.500
Bijdragen particulieren  12.500 16.701 0
Bijdragen particulieren Daden voor Delft 20.000 23.577 4.668
Bijdrage TU Delft 14.000 14.000 7.000
Bijdrage Mecanoo (prijs beste afstudeerders) 14.000 14.000 14.000
Bijdrage Stichting Kraus Uithof 4.500 4.500 0
Bijdrage Jansen Dibbets vd Horst fonds 1.000 1.000 1.000
Bijdrage Alumnivereniging in DvD 1.000 0 823
Ontvangen voor UfD Fondsen op Naam 70.000 172.391 48.000
Doorber. aan Sponsors uitreikingskosten UfD‐prijzen 0 5.346 1.000
Overige bijdragen 4.000 5.082 1.725
Totaal bijdragen 248.500 342.437 88.716
Opbrengsten beleggingen + liq.mid.(rente&dividend) 40.000 39.537 19.853
Koersverschillen boekjaar pm 75.918 86.432
Vrijval vorig jaar  2.000 0 4.433
Totaal opbrengsten overige 42.000 115.455 110.718
Totaal baten 290.500 457.892 199.434

Realisatie 
juli t/m dec 

2009

Begroting 
jan. t/m dec 

2010

Realisatie 
jan t/m dec 

2010

OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Totaal baten 290.500 457.892 199.434
Totaal lasten 283.500 275.621 122.464
Saldo boekjaar 7.000 182.271 76.970

Begroting 
jan. t/m dec 

2010

Realisatie 
jan t/m dec 

2010

Realisatie 
juli t/m dec 

2009

>



48 49

obligaties, grotendeels middels 
fondsen.

5. Een klein deel circa 0-10% kan worden 
belegd in Emerging Markets Bond 
fondsen.   

6. Er wordt in principe belegd in 
ongestructureerde aandelenfondsen. 
Niet in aandelen van individuele 
namen.  

7. De portefeuille is op basis van advies 
ondergebracht bij Van Lanschot 
Bankiers.  

8. De uitvoering van het beleggingsbeleid 
is in handen van de secretaris-
penningmeester die regelmatig 
verslag doet aan het bestuur.

Lasten		
De uitgaven van de Commissie  van 
Uitvoering (CvU) ten behoeve van 
kleinere subsidies aan studenten en 
projecten moesten helaas sterk worden 
gekort tot 55.477 euro als gevolg de 
lagere bijdragen van het bedrijfsleven. 
In de voorafgaande jaren was het budget 
van de CvU rond de 75.000 tot 85.000 

euro. 

Een groot en verheugend toenemend 
aantal prijzen uit de fondsen op 
naam kwamen tot uitkering in 
overeenstemming met de afspraken 
met de sponsorende  bedrijven en 
particulieren. In de toelichting op 
de cijfers is een en ander nader 
gespecificeerd evenals de doelstelling 
van de desbetreffende prijzen. 

Het bestuur streeft er naar dat zowel de 
prijzen als de kosten van de betrokken 
uitreiking en bureaukosten uit de 
fondsen worden gedekt.   

De uitreiking van de prijzen voor de 
“beste afstudeerder” werd voor het 
eerst gecombineerd met de uitreiking 
van de “beste docenten” prijzen. De 
kosten kwamen met 16.530 euro uit 
boven het begrote bedrag ook al draagt 
de TU Delft in principe de kosten van de 
beste docentenprijzen en het daarmee 
gepaard gaande evenement. 

BATEN EN LASTEN
Over de periode 1 januari 2010  t/m  31 december 2010

De bureaukosten waren nagenoeg 
volgens begroting. De bestuursleden 
verkregen geen compensatie. 

 

OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Totaal baten 290.500 457.892 199.434
Totaal lasten 283.500 275.621 122.464
Saldo boekjaar 7.000 182.271 76.970

Begroting 
jan. t/m dec 

2010

Realisatie 
jan t/m dec 

2010

Realisatie 
juli t/m dec 

2009

LASTEN
Subsidies verstrekt door de Commissie van Uitvoering 45.000 55.477 17.430
Daden voor Delft, uitkeringen 60.000 32.000 15.168
Bijdrage in het blad "Uit Delft" 6.000 9.000 0
UfD-Leermeesterprijs 18.000 17.832 19.881
UfD-Mecanoo prijs beste afstudeerders 14.000 17.551 16.530
UfD-Marina van Dammebeurs 10.000 10.328 0
UfD-Ambassadricefonds 6.000 6.067 5.243
UfD-Fortuna fonds 5.000 2.500
UfD-Strukton Master Awards 0 0 10.000
UfD-E.ON Teamworkprijs 16.000 16.000 0
UfD-IMTECH Grants 10.000 10.000 0
UfD-Cofely energie efficiency prijs 12.000 10.000 0
UfD-Van Zuylenfonds 12.000 12.912 0
Uitreikingskosten UfD prijzen 0 5.346 1.000
Totaal subsidies en prijzen 214.000 205.013 85.252
Honoraria 44.000 40.780 21.605
Algemene kosten  14.000 14.222 7.741
Accountantskosten 4.500 4.500 3.570
Drukkosten 2.500 3.336 723
Jaarverslag 3.000 2.900 2.502
PR kosten 1.500 1.544 1.071
Lasten uit vorig boekjaar 0 3.326 0
Totaal algemene kosten 69.500 70.608 37.212
Totaal lasten 283.500 275.621 122.464

Begroting 
jan. t/m dec 

2010

Realisatie 
jan t/m dec 

2010

Realisatie 
juli t/m dec 

2009

BATEN EN LASTEN
Over de periode 1 januari 2010  t/m  31 december 2010

>
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Tot	slot		     
Het bestuur spreekt wederom haar dank 
en erkentelijkheid uit aan alle donateurs 
uit het bedrijfsleven, sponsoren en 
aan de particuliere donateurs en 
begunstigers.    
De ter beschikking  komende gelden 
krijgen naar de overtuiging van het 
bestuur een uitstekende bestemming  
ter stimulering van betrokken studenten, 
hoogleraren en de ontwikkeling van de 
TU Delft in het algemeen. Een vruchtbare 

samenwerking met de Technische 
Universiteit Delft vindt op vele terreinen 
plaats . 
Tot slot dankt het bestuur de 
medewerkers van het bureau voor hun 
grote en enthousiaste inzet. 
 
Namens het bestuur,
 
de secretaris-penningmeester, 

Ir. drs. W. J.N.Hoek

RESULTAATVERDELING
Saldo boekjaar 7.000 182.271 76.970
Toevoeging aan fondsen op naam:
Marina van Dammefonds ‐10.328 0
Ambassadricefonds (kosten) ‐6.067 ‐5.243
UfD‐Fortuna Fonds aanvulling fonds 10.000 10.000
UfD‐Fortuna Fonds prijzengeld ‐2.500 0
UfD‐Alumnifonds aanvulling fonds 146.391 0
UfD‐IMTECH fonds ‐10.000 0
UfD‐E.ON Teamworkfonds ‐16.000 0
UfD‐Strukton Master Awardsfonds 0 20.000
UfD‐Cofelyfonds ‐10.000 0
UfD‐Van Zuylenfonds aanvulling fonds. 16.000 8.000
UfD‐Van Zuylenfonds uitkeringen in boekjaar. ‐12.912 0
Overige posten:
Bakhuis Roozeboomfonds (rente) 1.794 871
Marina van Dammefonds (rente) 1.465 721
Toevoeging kapitaal (2% inflatiecorrectie) 20.030 9.695
Saldo boekjaar t.g.v. kapitaal 54.398 32.926
Saldo boekjaar 7.000 182.271 76.970

Begroting 
jan. t/m dec 

2010

Realisatie 
jan t/m dec 

2010

Realisatie 
juli t/m dec 

2009

BATEN EN LASTEN
Over de periode 1 januari 2010  t/m  31 december 2010

Effecten
De aandelen en obligaties zijn 
gewaardeerd tegen de beurswaarde 
per balansdatum.  Bij verkoop van 
aandelen worden de gerealiseerde 
koersverschillen ten laste c.q. ten gunste
gebracht van het resultaat. Tussentijdse 
ongerealiseerde koersverschillen komen 
ten laste of ten gunste van het resultaat.

Vorderingen	en	overige	activa
De onder deze post opgenomen 
voorraden zijn gewaardeerd tegen de 
kostprijs.

Liquide	middelen
De liquide middelen staan ter vrije 
beschikking van de Stichting tenzij 
anders vermeld.

Kapitaal
Het kapitaal bestaat uit het 
oorspronkelijk ingelegd kapitaal en is 
opgebouwd uit het jaarlijkse resultaat 
vermeerderd met een door het bestuur 

vooraf vastgestelde inflatiecorrectie per 
jaar.

Fondsen	op	naam
Ontvangen bijdragen en besteding 
daarvan, waarvoor een bijzondere 
bestemming is aangewezen, worden ten 
gunste van de staat van baten en lasten 
verantwoord. Indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, 
worden de niet bestede gelden verwerkt 
in de desbetreffende fondsen op naam. 
Indien in een volgend verslagjaar uit 
deze fondsen wordt geput, wordt deze 
besteding in de staat van baten 
en lasten verantwoord. Vanuit de 
resultaatbestemming worden dotaties 
aan c.q. onttrekkingen van de fondsen 
op naam verantwoord. 

Overige	activa	en	passiva
De overige activa en passiva zijn tegen 
nominale waarde opgenomen.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

>
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Grondslagen	van	de	resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend 
aan het boekjaar waarop deze 
betrekking hebben. De bijdragen van 
het bedrijfsleven en van particulieren 
worden verantwoord in het boekjaar 
waarin de bedragen zijn ontvangen 
c.q. zijn toegezegd. Bij verkoop van 
aandelen worden de gerealiseerde 
koersverschillen ten laste c.q. ten gunste
gebracht van het resultaat. Tussentijdse 
ongerealiseerde  koerswijzigingen 
worden tevens ten laste c.q. ten  gunste 
van het resultaat gebracht.

Controleverklaring	van	de	onafhankelijk	
accountant	
Bijgesloten samengevatte jaarrekening 
2010 bestaande uit de Balans per 31 
december 2010, de Staat van baten en 
lasten over 2010 en de grondslagen 
voor waardering en resultaatbepaling, 
zijn ontleend aan de gecontroleerde 
jaarrekening 2010 van Stichting 
Universiteitsfonds Delft. Wij hebben een 
goedkeurend oordeel verstrekt bij die 
jaarrekening in onze controleverklaring 
van 28 maart 2011. Desbetreffende 
jaarrekening en deze samenvatting 
daarvan, bevatten geen weergave 
van gebeurtenissen die hebben 
plaatsgevonden sinds de datum van 
onze controleverklaring van 28 maart 
2011.

De samengevatte jaarrekening 
2010 bevat niet alle toelichtingen 
die zijn vereist op basis van RJ 640 
‘Organisaties zonder winststreven’. 
Het kennisnemen van de bijgesloten 
samengevatte jaarrekening 2010 kan 

derhalve niet in de plaats treden van 
de gecontroleerde jaarrekening van 
Stichting Universiteitsfonds Delft.

Verantwoordelijkheid	van	het	bestuur
Het bestuur van de Stichting is 
verantwoordelijk voor het opstellen van 
een samenvatting van de gecontroleerde 
jaarrekening 2010 in overeenstemming 
met de grondslagen zoals beschreven 
in de waarderingsgrondslagen van de 
gecontroleerde jaarrekening.

Verantwoordelijkheid	 van	 de	
accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven 
van een oordeel over de samengevatte 
jaarrekening 2010 op basis van 
onze werkzaamheden, uigevoerd in 
overeenstemming met Nederlands 
Recht, waaronder de Nederlandse 
Standaard 810 “Opdrachten om te 
rapporteren betreffende samengevatte 
financiële overzichten”. 

CONTROLEVERKLARING
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CONTROLEVERKLARING

Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte 
jaarrekening 2010 in alle van materieel 
zijnde aspecten consistent met de 
gecontroleerde jaarrekening van 
Stichting Universiteitsfonds Delft per 31 
december 2010 en overeenstemming 
met de grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zoals beschreven in de 
gecontroleerde jaarrekening.

Den Haag, 18 april 2011

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. W. Flikweert AA

HOOFDSTUK 5: 
ORGANISATIE
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In het verslagjaar 2009 – 2010 hadden de volgende personen zitting  in de Commissie 
van Uitvoering (CvU):

Voorzitter  prof.dr.ir. K. van der Werff  
BK:   prof.dr.ir. L.S. Sariyildiz   
LR:   prof.dr. F. Scarano
CT:   prof.ir. J.C. van Dijk, 
   opgevolgd door prof.dr.ir. N.C. van der Giesen 
EWI:   prof.dr. B. de Pagter
TA:   prof.dr.ir. R. Arts,  
   opgevolgd door prof.dr. S.M. Luthi  
TB:   prof.dr.ir. W.A.H. Thissen
TN/MK:   prof.dr.ir. A. Gisolf, 
   opgevolgd door prof.dr.ir. C.R. Kleijn 
IO:   prof.dr.  H. de Ridder
3mE:   prof.dr.ir.  D.J. Rixen
ST/LST:   prof.dr. S. de Vries
International Office:  mw. G. de Graaf, adviseur

De CvU werd secretarieel/administratief ondersteund door mw. A. Vink; per 1 april 
2010 opgevolgd door mw. J. Kalkman-Baijens.

SAMENSTELLING CvU

Een van de vele studiereizen die mede mogelijk is gemaakt door het Universiteitsfonds
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SAMENSTELLING RvA
dhr. C.G.W. Kreber – Machinefabriek Kreber B.V.
ir. J.A. Kroes - Heineken Nederland B.V.
dhr. R. Malizia - Ballast Nedam Infra N.V. 
ir. P.C. Molengraaf MBA – Alliander N.V.
drs. R.H.J. Mooren – ARCADIS Nederland B.V. 
ir. P.J.J.G. Nabuurs –KEMA Nederland B.V.
ir. F.J. Nolet - Nolet Jeneverstokerij-Distilleerderij B.V.
dhr. M.B.J.M. van Nuland - AON Groep Nederland B.V.
ir. E. Oostwegel – Royal Haskoning RvB 
dr.ir. O.L. Oudshoorn – VEREENIGDE
ir. R.Th. Overakker – DHV Holding B.V.
ir. B.J.P. van der Peet - NLR
dhr. R.J.M. Sanders – AkzoNobel Nederland B.V.
ir. A. Schoots - Strukton Groep N.V.
ir. D.A. Sperling – TBI Holdings B.V. 
dhr. J.P. Stampfel - Eaton Electric B.V.
ir. O.R. van Stekelenburg - Yacht Technology B.V.
ir. R.J. Takens - Accell Group N.V.
drs. F.A.E. Terhorst - Enrichment Technology Company Ltd.
dhr. R. Thiemann - Deltaris
ir. D.J. van der Vecht – Electrabel Nederland
ir. R. Veenenga Kingma – Archeus Consulting B.V., oud/bestuurslid UfD
drs. Sj.S. Vollebregt – Stork B.V.
ir. N.J. de Vries - Koninklijke BAM Groep N.V. 
ing. J. Walraven - Advin B.V.
ir. K.S. Wester - Fugro N.V.
mw.ir. N. Westra – ESSO Nederland B.V. 
dr. P.J. van Wijnen – ASML Netherlands B.V.
ir. M.J. van Wulfften Palthe - Siemens Nederland B.V.
prof.dr.ir. C. Zevenbergen - Dura Vermeer Business Development B.V.

Stand per 31 december 2010

De	bedrijfsgebonden	leden	van	de	Raad	van	Advies	zijn:

dr. P.A.M. Berdowski - Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
dhr. R.H. Berkvens – Damen Shipyards Group
dhr. M.G.M. den Blanken – N.V. PWN Waterleidingnet NH
ir. J. Blokland – Cofely Nederland N.V. 
dhr. W.A. Boon – Fluor B.V. 
ir. R.H.M. Borsboom - DAF Trucks N.V.
dr.ir. R.J.A. van der Bruggen - Imtech N.V.
ir. P.J Buijs – DELTA N.V.
dhr. A.L.M. van der Cammen - Samenwerkende Nederlandse Staalbouw p/a CBCW
ir. T.J.G. Baron Collot d’Escury - Roland Berger Strategy Consultants
ir. J.F.M. van Dijk MBA - E.ON Benelux BV
ir. W. Draijer – McKinsey & Company Inc.
dhr. E. van Engelen – ESSENT New Energy Innovations
drs.ir. J. van den Elzen – Movares Nederland B.V.
dhr. W. Flikweert AA - Ernst & Young Nederland LLP
mw. J.H. Gasille – TenneT TSO B.V. 
ir. J.L. Gelling - Damen Shipyards Group
ir. H. Geut - Aker Process B.V.
prof.ir. J.H.J.M. van der Graaf – Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieurs B.V.
drs. G.L.M. Hamers – IHC Merwede Holding B.V.
drs.ing. P.F. Hartman - KLM N.V.
ir. E.P. Heerema - Allseas Engineering B.V.
ir. M.J.J. Heijmans - Heijmans Nederland B.V.
dhr. A.J. van Hengstum - FrieslandCampina 
ir. A.H. Hubregtse - Maritiem Research Instituut Nederland MARIN
mw. B. Jacobs-Poorters – Sabic Innovative Plastics
dhr. F.A.M. Jeunink - Technip Benelux B.V.
ir. A.J. de Jong - VolkerWessels
prof.ir. H. de Jonge - Brink Groep B.V., TU Delft, Leermeester 2005
ir. J.C. Kattemölle – Ingenieursbureau Wolter & Dros BV
ir. M. Knuttel – Norit N.V.
ir. J. Kraus – DHV Holding B.V.

SAMENSTELLING RvA
Stand per 31 december 2010

>
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SAMENSTELLING RvA
De	particuliere	leden	van	de	Raad	van	Advies	zijn:

prof.dr.ir. J.A. Battjes – TU Delft, Leermeester 1998
prof.dr.ir. H. van Bekkum – TU Delft, Leermeester 1996
prof.ir. A. Beukers – TU Delft, Leermeester 2009
prof.dr.ir. J. Blaauwendraad – TU Delft, Oud-Rector Magnificus
prof.ir. O.H. Bosgra – TU Delft, Leermeester 1997
prof.dr.ir. J.A. Buijs – TU Delft, Leermeester 2007
prof.ir. J.P. van Buijtenen – TU Delft, lid
ir. A.I.M. Claessen – Oud-bestuurslid UfD
ir. L.H.M. Crousen – Lid
mw.dr.ir. M.A. van Damme-van Weele – Lid
ir. J.A. Dekker – Oud-President KIVI
prof.dr.ir. C.J. van Duijn – TU Delft, Leermeester 1995
ir. P. van Duursen – Oud-voorzitter UfD 
prof.dr.ir. J.T. Fokkema – TU Delft, Leermeester 2001, oud-Rector Magnificus
ir. G.J. Geluk – Lid
ir. L. Geluk – Stichting Kraus Uithof fonds
ir. A. Hamburger – Lid
dr.ir. N. Hazewindus – Oud-bestuurslid UfD
prof.dr.ir. J.J. Heijnen – TU Delft, Leermeester 2003
ir. M.R. van den Heuvel – Oud-vice-voorzitter bestuur UfD
prof.mr.dr. E.F. ten Heuvelhof – TU Delft, Leermeester 2006
ir. C. Hoogendijk – Lid
ir. W. van Horssen – Lid
mr. A.H. Huibregtsen – Weeshuis der Hervormden, Ritsema van Eckfonds
ir. F.W. Huibregtsen – Lid
prof.dr.ir. J.L.A. Jansen – Lid
ir. N.G. Ketting – Lid
prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven – TU Delft, Leermeester 2008
ir. G.J. Kramer – TU Delft, Voorzitter Raad van Toezicht
drs. G. Kraus – Stichting Kraus Uithof fonds
mw. Ir. J.M. Leemhuis-Stout – Lid
ir. J.H.M. Lindenbergh – Lid

Stand per 31 december 2010

dhr. R. Looy – Lid
ir. G.J. van Luijk – TU Delft, Oud-voorzitter College van Bestuur
prof.ir. K.C.A.M. Luyben – TU Delft, Rector Magnificus
ir. D.M. de Muijnck – Lid
ir. B. van Nederveen – Oud-voorzitter bestuur UfD, oud-president KIVI
gen.maj.b.d. ir. J.F.H. Pacanda – Lid
ir. A.B.M. van der Plas – Oud-bestuurslid UfD
jhr.ir. C.J.A. Reigersman – Oud-bestuurslid UfD
prof.ir. M. Risselada – TU Delft, Leermeester 2000
drs. P.M.M. Rullmann – TU Delft, Lid College van Bestuur 
prof.dr.ir. H.H.G. Savenije – TU Delft, Leermeester 2009
ir. R.E. Selman – Oud-bestuurslid UfD
prof.ir. L. van der Sluis - Lid
ir. H.J.H. Smeenk – Lid
ir. B.Sj. Smits – Lid
prof.dr.ir. J. de Swaan Arons – Oud-voorzitter CvU
prof.mr.ir. B.G. Taverne – Lid
ir. R. Veenenga Kingma – Oud- bestuurslid UfD
mr.drs. G.A.A. Verkerk – Burgemeester van Delft
dhr. G. Versteeg – Lid
dr. N. de Voogd – TU Delft, Oud-voorzitter College van Bestuur
prof.ir. K.F. Wakker – TU Delft, Oud-Rector Magnificus en oud-lid College van Bestuur
prof.dr.ir. J.C. Walraven – TU Delft, Leermeester 2004
mr. H.V. van Walsum – Oud-Burgemeestervan Delft
ir. Th. Ykema – Oud-voorzitter bestuur UfD
prof.dr. I.T. Young – TU Delft, Leermeester 1999
ir. J. Zuidam – Oud-vice-voorzitter bestuur UfD

SAMENSTELLING RvA
Stand per 31 december 2010
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Imtechprijs
Als student-assistent heeft Paul zich 
onder meer beziggehouden met de 
organisatie van de diverse prijzen van 
het UfD, zoals de Beste Afstudeerders 
en de Marina van Dammebeurs. 
Inhoudelijk heeft hij meegewerkt aan 
het vormgeven van de Imtech-prijs 
voor bachelorstudenten. ‘Bedrijven 
hebben steeds meer belangstelling om 
met het UfD een prijs in te stellen voor 
studenten. Zij zien dat als een goede 
manier om naamsbekendheid te krijgen 
binnen de TU Delft en om met studenten 
in contact te komen.’ De studies van 
de TU Delft waren een aantal jaren 
daarvoor opgesplitst in een driejarige 
bachelor, gevolgd door een tweejarige 
master. ‘Voor masterstudenten waren 
er al prijzen, maar voor de bachelors 
was er niets. Om te voorkomen dat 
het eindproject of -scriptie van de 
bachelor een soort verplicht nummer 
zou worden, leek het mij een goed idee 
om daar een prijs voor in te stellen. 
Studenten gaan gemotiveerder werken 
aan deze bacheloropdracht als er ook 

Op	twee	manieren	heeft	de	student	technische	wiskunde	Paul	Wigt	te	maken	gehad	
met	het	Universiteitsfonds	Delft	(UfD).	Hij	heeft	gewerkt	als	student-assistent	bij	het	
UfD,	en	de	Studentenraad	waar	hij	lid	van	was,	kreeg	een	subsidie	van	het	fonds	voor	
een	onderzoek	naar	Amerikaanse	universiteiten.	‘Ik	leerde	het	UfD	kennen	toen	ik	
samen	met	Max	van	der	Laan,	directeur	UfD,	de	Ontvangstweek	organiseerde.	Met	
hem	kon	ik	het	prima	vinden	en	dit	contact	heeft	er	later	toe	geleid	dat	ik	als	student-
assistent	bij	het	fonds	ging	werken.’

‘Door Imtech Grants neemt student              bachelor-eindproject nog serieuzer’
een prijs mee te winnen is.’ Imtech en 
het UfD vonden het een prima suggestie 
en sinds 2007 is er de Imtechprijs 
voor de bacheloropdracht. Een van 
de opvallendste prijswinnaars van de 
Imtechprijs was Michel Boerrigter, die 
in Zuid-Afrika samen met een lokale 
ontwerpster en kinderen daar de 
‘plakkies’ ontwierp. Deze slippers zijn 
ondertussen geïntroduceerd op de 
markt en op allerlei plaatsen te koop. 
‘De UfD-Imtechprijs is een stimulans 
om de bachelorafstudeeropdracht heel 
serieus te nemen.’

Onderzoek
Naast student-assistent was Paul 
ook actief in de Studentenraad voor 
de Oras-fractie. Elk jaar bezoekt de 

Studentenraad een buitenlandse 
universiteit om inzicht te krijgen in 
de verschillen tussen studeren en het 
studentenleven aan de TU Delft en over 
de grens. Tijdens Pauls fractieperiode 
(2008-2009) bezocht de Studentenraad 
de vier universiteiten in Californië: 
Stanford, Berkeley, Caltech en UCLA. 
Ze deden daar uitgebreid onderzoek 
naar het alumnibeleid, de selectie van 
studenten en het studentenleven. ‘Wij 

konden dat doen mede dankzij een 
bijdrage van het UfD. Het onderzoek 
leverde interessante resultaten op. In de 
VS is bijvoorbeeld de sportcompetitie 
binnen en tussen universiteiten heel 
belangrijk, terwijl dat in Nederland 
amper van de grond komt. Zij kennen 
echter nauwelijks een verenigingsleven, 
dat in Nederland juist zo belangrijk is 
tijdens de studie en daarna. In ieder 
geval ben ik nu voorzichtiger om 
zomaar aan te raden het Amerikaanse 
universiteitsmodel over te nemen in 
Nederland.’

Ondertussen is Paul aan het 
afstuderen, met als onderwerp de 
invloed op de woningmarkt als de 
hypotheekrenteaftrek in combinatie 
met de overdrachtsbelasting wordt 
afgeschaft. ‘Een heel actueel onderwerp.’ 
Als hij straks op zoek gaat naar een 
baan, zal zijn werk bij het UfD zeker op 
zijn cv staan. ‘Ik heb er veel geleerd op 
het gebied van organisatie, omgang met 
bedrijven en het initiëren van nieuwe 
projecten. En ik vond werken bij het UfD 
heel plezierig, vooral vanwege de leuke 
collega’s.’

‘Ik vond werken bij het 
UfD heel plezierig, vooral 

vanwege de leuke collega’s.’
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Adres
Aula Congrescentrum

Mekelweg 5
2628 CC Delft
tel. 015 27 86 409
fax. 015 27 88 038

universiteitsfonds.tudelft.nl
ufonds@tudelft.nl

Stichting Universiteitsfonds Delft staat 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
te Delft onder:

KvK nummer 41145319
Postbank: 10.10.51
Van Lanschot Bankiers: 69.97.00.124

De stichting is door de Belastingdienst 
aangewezen als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI).

Bureau	van	de	Stichting	UfD
Directeur 

Ir. K.M. van der Laan 
tel. 015 27 85 555
fax. 015 27 88 038

Secretariaat 
Mw. J. Kalkman
tel. 015 27 86 409
fax. 015 27 88 038

Financiële administratie 
Dhr. P. Gelens 
tel. 015 27 87 266
fax. 015 27 88 038

Fondsenwerving 
Dhr. J.N.C. Vonk 
tel. 015 27 86 490
fax. 015 27 88 038

Ambassadriceproject 
Mw. drs. H.M. Wasmus 

Projecten 
Ir. H. van Iperen

 

Student-assistenten
Liselotte van der A
Niek Hage
René Kleizen
Simone Köhler 
Bart Koopman
Maarten Matze 
Pim Stuurman

 
 

BUREAU UfD
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