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WOORD	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,	de	beste	masterverslagen	op	het	gebied	van	‘Geo	Energy’,	‘Bouw	en	Infra’	en	van	
‘Energy	Efficiency’.	Kortom	nogal	wat	prijzen	maar	er	is	dan	ook	veel	talent	aan	onze	universiteit.

De	trend	van	prijzen	door	middel	van	meerjarige	sponsor-overeenkomsten	met	het	bedrijfsleven	
en	 particulieren	 in	 de	 vorm	 van	 ‘Fondsen-op-naam’,	 zet	 zich	 nog	 steeds	 door.	Wij	 zijn	 onze	
sponsoren	dan	ook	zeer	erkentelijk	voor	het	in	ons	gestelde	vertrouwen	en	hun	support	in	het	
afgelopen	jaar.

Verder	treedt	het	UfD	op	als	katalysator	en	(mede-)	financier	van	belangrijke	initiatieven,	zoals	
de	 succesvolle	actie	 ‘Daden	voor	Delft’,	waarmee	we	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.	In	dit	kader	
verheugt	het	ons	zeer	dat	TBI	Holding	bereid	is	gevonden	de	activiteiten	van	deze	commissie	te	
ondersteunen	door	middel	van	het	UfD-TBI	stagefonds.

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	en	de	merknaam	‘Delft’.

Nieuw	sinds	vorig	jaar	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	worden	deze	 fondsen	aangewend	voor	het	
ondersteunen	en	versterken	van	de	TU	Delft	en	het	bevorderen	van	de	contacten	tussen	de	TU	
Delft	en	haar	alumni.	Vandaar	dat	wij	in	2011	tijdens	het	jaarlijkse	alumni	symposium	voor	het	
eerst	de	prijs	voor	de	‘alumnus	van	het	jaar’	hebben	uitgereikt	en	wel	aan	ir.	Arnold	Greidanus.

Niet	 alleen	 de	 voormalige	 leden,	maar	alle	 alumni	worden	 aangemoedigd	 toe	 te	 treden	 tot	
de	 ‘Vrienden van het Universiteitsfonds’	 door	 middel	 van	 een	 jaarlijkse	 bijdrage	 aan	 het	
Alumnifonds.	Vorig	jaar	werd	in	korte	tijd	totaal	ruim	EUR	60.000	door	alumni	bijeengebracht.	
Voorwaar	een	goed	begin!	

WOORD	VOORAF

Wij	verheugen	ons	bij	dit	alles	op	een	uitstekende	verstandhouding	met	het	College	van	Bestuur	
en	de	faculteiten	van	de	TU	Delft,	getuige	ook	ons	gezamenlijk	optreden	bij	de	gecombineerde	
prijsuitreiking	van	de	beste	afstudeerders	en	de	beste	docent.

Maar	al	deze	acties	en	initiatieven	zouden	niet	mogelijk	zijn	zonder	de	gulle	jaarlijkse	bijdragen	
van	zowel	alumni	als	andere	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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nHet	bestuur	van	het	Universiteitsfonds	kwam	
in	het	verslagjaar	2011	in	vergadering	bijeen	
op	 20	 januari,	 25	mei,	 5	 september	 en	 24	
november.

In	 de	bestuursvergaderingen	werden	onder	
meer	de	volgende	onderwerpen	besproken:	
de	 stand	 van	 zaken	 met	 betrekking	 tot	 de	
fondsenwerving,	 de	 financiële	 situatie	 van	
het	UfD,	de	oprichting	van	het	Alumnifonds	
als	 consequentie	 van	 de	 opheffing	 in	 2010	
van	 de	 Alumnivereniging	 van	 de	 TU	 Delft.	
Over	deze	onderwerpen	wordt	elders	 in	dit	
verslag	uitgebreid	gerapporteerd.

In	de	samenstelling	van	het	bestuur	traden	in	
het	verslagjaar	geen	wijzigingen	op.	

De	samenstelling	van	het	bestuur	gedurende	
het	verslagjaar	2011	 is	 te	vinden	op	pagina	
43.

BESTUUR

In	 de	 Raad	 van	 Advies	 van	 het	
Universiteitsfonds	 Delft	 hebben	
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	 zitting.	 In	 de	
samenstelling	van	de	Raad	van	Advies	traden	
enkele	mutaties	op,	voor	een	overzicht	van	
de	leden	zie	pagina	44-47.

De	 jaarvergadering	van	de	Raad	van	Advies	
vond	op	25	mei	2011	plaats	in	het	Gebouw	
van	Civiele	Techniek	en	Geowetenschappen.	
Onder	andere	de	heer	mr.drs.	G.A.A.Verkerk,		
burgemeester	 van	 Delft,	 nam	 aan	 deze	
vergadering	deel.

Tijdens	 deze	 vergadering	 werden	 de	
voorlopig	 laatste	 cheques	 uitgereikt	 in	 het	
kader	van	het	project	Daden	voor	Delft.	Een	
cheque	 van	 12.000	 euro	werd	 overhandigd	
aan	 een	 vertegenwoordiger	 van	 het	
onderzoeksteam,	dat	werkt	aan	het	project	
“verpakt	waterstof”.	Een	vertegenwoordiger	
van	 het	 onderzoeksteam,	 dat	 werkt	 aan	
het	 project	 “zero	 emission	 flying	 testbed”	

ontving	een	cheque	van	10.000	euro.

De	 voorzitter	 en	 de	 secretaris-
penningmeester	 gaven	 een	 toelichting	
op	 het	 jaarverslag	 2009-2010,	 op	 de	
jaarrekening	2010,	alsmede	op	de	balans	per	
31	december	2010.	Enkele	vragen	over	deze	
stukken	werden	beantwoord.

Er	 vond	 een	 gedachtenwisseling	 plaats	
over	 de	 fondsenwerving.	 Geconstateerd	
werd	 dat	 het	 resultaat	 van	 de	 algemene	
fondsenwerving	 tegen	 is	 gevallen.	
Verheugend	 is	 dat	 een	 aantal	 bedrijven	
bereid	is	gevonden	om	een	Fonds	op	Naam	
bij	het	Universiteitsfonds	in	te	stellen.

De	leden	van	de	Raad	van	Advies	werden	na	
afloop	van	de	vergadering	door	de	voorzitter	
uitgenodigd	 om	 aanwezig	 te	 zijn	 bij	 de	
(aansluitende)	 uitreiking	 van	 de	 UfD-E.ON-	
teamworkprijs.

RAAD	VAN	ADVIES
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nHet	 Universiteitsfonds	 Delft	 kent	 subsidies	
toe	 aan	 onder	 andere	 studieverenigingen	
en	 individuele	 studenten.	 De	 aan	 de	
studieverenigingen	 toegekende	 subsidies	
worden	 besteed	 aan	 bijvoorbeeld	 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	 (CvU).	 Deze	
commissie	 bestaat	 uit	 hoogleraren	 van	 alle	
faculteiten	van	de	TU	Delft	en	komt	drie	maal	
per	jaar	bijeen.	De	samenstelling	van	de	CvU	
is	te	vinden	op	pagina	43.

De	 CvU	 ontving	 106	 subsidieaanvragen	
van	 studieverenigingen	 en	 individuele	
studenten.	 Van	 deze	 aanvragen	 werden	 er	
95	gehonoreerd	en	11	afgewezen.	 In	 totaal	
werd	 een	 bedrag	 van	 55.766	 euro	 aan	
subsidies	 uitgekeerd.	 Voor	 een	 uitgebreid	
overzicht	van	de	uitgekeerde	subsidies	kunt	
u	terecht	op	pagina	10.

COMMISSIE	VAN	UITVOERING

Het	 Alumnifonds	 van	 het	 UfD	 wil	 de	 band	
tussen	 alumni	 en	 de	 TU	 Delft	 verstevigen.		
Alumni	 die	 als	 blijk	 van	 waardering	 en	
voor	 de	 verbinding	 met	 haar	 alma	 mater	
een	 donatie	 doen	 aan	 het	 Alumnifonds	
worden	 ‘Vriend	 van	 het	 Universiteitsfonds	
Delft’.	 Deze	 vrienden	 steunen	 hiermee	
Technologie,	Talent,	TU	Delft	in	de	geest	van	
de	Alumnivereniging	en	het	UfD.	Via	de	Delft	
Integraal	brengt	het	Alumnifonds	verslag	uit	
van	de	bestemmingen.

Begin	 2011	 zijn	 alle	 leden	 van	 de	 oude	
Alumnivereniging	 gevraagd	 een	 jaarlijkse	
donatie	 te	 doen	 aan	 het	 Alumnifonds	 in	
plaats	van	de	jaarlijkse	contributie	aan	de	AV.	
Daarnaast	zijn	ook	de	particuliere	donateurs	
automatisch	vriend	van	het	UfD	geworden.	

Deze	eerste	fase	resulteerde	in	1373	donaties	
met	 een	 totale	 waarde	 van	 ruim	 65.000	
euro.		De	tweede	fase,	het	uitnodigen	van	de	
andere	45.000	 alumni,	 is	 eind	2011	 gestart	
middels	een	uitnodiging	in	de	Delft	Integraal.	
De	derde	en	laatste	wervingsfase,	het	Gulle	
Gevers	Gilde	wordt	komend	jaar	opgezet.	

Inspirerende	 alumni	 maakten	 dit	 jaar	 voor	
het	eerst	kans	op	de	titel	 ‘Alumnus	van	het	
Jaar’.	Zie	voor	een	verslag	van	deze	verkiezing	
pagina	21.

Het	 Alumnifonds	 heeft	 tevens	 besloten	
studenten	te	steunen	via	de	DreamTeams	van	
de	TU	Delft.	Alle	teams	worden	uitgenodigd	
om	ieder	een	teamlid	te	nomineren	die	een	
bijzondere	 bijdrage	 heeft	 geleverd	 aan	 de	
teamprestatie.	Eén	van	hen	wordt	verkozen	
tot	 ‘(Dream)Team-werker	 van	 het	 Jaar’	
en	 ontvangt	 daarmee	 naast	 een	 bijzonder	
aandenken	 eeuwige	 roem	 en	 het	 team	
ontvangt	een	geldprijs.	

Naast	 deze	 twee	 prijzen	 doet	 het	
Alumnifonds	 jaarlijks	 een	 bijdrage	 aan	 de	
Commissie	 van	 Uitvoering	 om	 hiermee	 de	
bestemmingen	 van	de	CvU	 te	 steunen.	Het	
aantal	 subsidies	 dat	 door	 het	 UfD	 wordt	
uitgereikt	kan	daardoor	blijven	doorgroeien.

Het	 Alumnifonds	 gaat	 in	 2012	 haar	
activiteiten	 uitbreiden	 met	 een	 prijs	 voor	
de	 beste	 promovendus,	 zodat	 de	 vrienden	
van	 het	 Universiteitsfonds	 ook	 excellente	
onderzoekers	 vooruithelpen.	 De	 exacte	
invulling	van	dit	project	zal	spoedig	worden	
vormgegeven.	

Nieuwe	vrienden	kunnen	zich	aanmelden	via	
de	website.	Alumni	van	de	TU	Delft	kunnen	
hun	 adresgegevens	 up-to-date	 houden	 via	
de	nieuwe	Alumniportal	van	de	TU	Delft	op	
http://alumniportal.tudelft.nl	

ALUMNIFONDS
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Na	de	opheffing	van	de	Alumnivereniging	is	
het	Alumnifonds	opgericht,	onder	de	paraplu	
van	het	Universiteitsfonds.	“Het	doel	van	het	
Alumnifonds	 is	enerzijds	het	versterken	van	
de	band	tussen	de	TU	Delft	en	haar	alumni	
en	 anderzijds	 het	 creëren	 van	 verbinding	
in	 de	 vorm	 van	 morele	 support,	 trotsheid,	
betrokkenheid	en	ook	financiële	steun.	

Maas:	“Vele	alumni	hebben	het	gevoel	dat	ze	
veel	 te	danken	hebben	aan	hun	tijd	aan	de	
TU,	en	dat	het	nu	tijd	is	om	iets	terug	te	doen.	
Dat	gevoel	willen	we	expliciet	maken,	door	de	
alumni	ook	te	vragen	om	daadwerkelijk	iets	
terug	 te	 doen.	 Het	 Alumnifonds	 appelleert	
aan	 de	 trots	 van	 de	 alumni	 op	 de	 TU,	 hun	
Alma	Mater.	 Deze	 trots	 zie	 je	 bijvoorbeeld	
wanneer	 we	 de	 alumni	 berichten	 over	 de	
Dream	Teams.	Elke	alumnus	vindt	het	mooi	
wat	 er	 op	 de	 werkplaats	 van	 deze	 teams	
gebeurt,	 het	 herinnert	 hen	 aan	 hun	 eigen	
studententijd	 en	 aan	 de	 typisch	 Delftse	
instelling.”

Begin	 2011	 is	 gestart	 met	 de	 werving	 van	
donateurs	 voor	 het	 Alumnifonds.	 “De	
werving	verloopt	volgens	een	drietrapsraket.	
De	 eerste	 twee	 stappen,	 het	 benaderen	
van	 de	 7000	 voormalige	 leden	 van	 de	
Alumnivereniging	 en	 vervolgens	 de	 overige	
43.000	 alumni	 om	 ‘vriend’	 te	 worden,	 zijn	
inmiddels	gezet.	In	het	komende	jaar	starten	
we	met	de	3e	stap,	het	benaderen	van	een	

aantal	 ‘Gulle	Gevers’	voor	het	Alumnifonds.	
We	 werken	 daarbij	 aan	 een	 nauwe	
samenwerking	 tussen	 de	 fondsenwerving	
van	het	UfD	en	die	van	de	TU.”	

Het	 Alumnifonds	 geeft	 op	 verschillende	
wijzen	 invulling	 aan	 de	 besteding	 van	 haar	
donaties.	Dit	jaar	sponsorde	het	Alumnifonds	
een	boek	over	de	geschiedenis	van	de	TH	Delft	
in	 de	 Tweede	Wereldoorlog,	 op	 voordracht	
van	 oud-rector	 magnificus	 Jacob	 Fokkema,	
waarin	alumni	en	oud-medewerkers	aan	het	
woord	komen	over	hun	ervaringen	op	de	TU	
gedurende	de	Tweede	Wereldoorlog.	
Verder	 gaat	 het	 Alumnifonds	 een	 bijdrage	
leveren	 aan	 de	 Commissie	 van	 Uitvoering.	

Nienke Maas is al acht jaar actief betrokken bij de alumni van de TU: Zij is tot 2009 lid geweest 
van het bestuur van de Alumnivereniging. Ze werd voor deze functie benaderd via Jan Dekker, 
destijds voorzitter van de Raad van Bestuur bij TNO en lid van de Raad van Advies van het UfD. 
Momenteel is zij voorzitter van de Commissie van Toezicht van het Alumnifonds samen met de 
heren Jacob Fokkema, Rudy van der Meer en Jolle Bronsing.

Maas:	“Veel	alumni	hebben	in	de	tijd	dat	zij	
studeerden	een	uitkering	 gekregen	 van	het	
UfD	via	de	CvU	voor	stages	of	studie	 in	het	
buitenland	of	via	een	studievereniging	voor	
een	studiereis.	Via	deze	bijdrage	kunnen	de	
alumni	iets	terug	doen	om	studenten	van	nu	
diezelfde	gelegenheid	te	geven.”	

In	 2011	 is	 voor	 het	 eerst	 de	 Alumnus	 van	
het	 Jaar	 Verkiezing	 georganiseerd,	 een	
verkiezing	voor	en	door	alumni.	Alle	alumni	
konden	 kandidaten	 aandragen,	 die	 in	 hun	
ogen	 exemplarisch	 zijn	 voor	 de	 trotsheid	
van	 de	 TU.	 Tijdens	 het	 alumnisymposium	
afgelopen	 oktober	 werd	 de	 eerste	 titel	
van	 ‘Alumnus	 van	 het	 Jaar’	 uitgereikt	 aan	
Arnoud	 Greidanus,	 De	 alumnus	 van	 het	
Jaar	wint	een	persoonlijke	prijs	en	mag	een	
geldbedrag	besteden	aan	een	door	hemzelf	
te	 bepalen	 onderzoek	 bij	 de	 TU	 Delft	 naar	
keuze.	Arnoud	heeft	gekozen	voor	onderzoek	
en	innovatie	in	de	watersport.	Het	komende	
jaar	 wil	 het	 Alumnifonds	 de	 prijs	 voor	 de	
Beste	 Promovendus	 in	 het	 leven	 roepen.	

De	 winnaar	 van	 deze	 prijs	 ontvangt	 een	
sabbatical	ter	waarde	van	5000	euro,	die	zijn	

kansen	vergroot	op	een	veni-beurs.	Het	UfD	
heeft	al	de	Leermeesterprijs,	de	prijs	voor	de	
Beste	Afstudeerders	en	de	Bachelor	Grants.	
De	 prijs	 voor	 Beste	 Promovendus	 maakt	
daarmee	het	rijtje	compleet.”	

Daarnaast	 ligt	 een	 jaarlijkse	 bijdrage	 voor	
de	Dream	Teams	van	de	TU	in	het	verschiet.	
Maas:	 “Het	 team	 dat	 beschikt	 over	 het	
teamlid	 met	 het	 grootste	 talent	 wint	 deze	
prijs.	Elk	 team	mag	een	teamlid	nomineren	
vanwege	 diens	 speciale	 bijdrage	 aan	 het	
team.	 De	 winnaar	 verdient	 eeuwige	 roem,	
een	mooie	vermelding	op	zijn	of	haar	CV	en	
wint	1.500	euro	voor	het	team.”

Naast	haar	activiteiten	bij	het	UfD	is	Nienke	
Maas	 werkzaam	 bij	 TNO.	 TNO	 biedt	 haar	
veel	 ruimte	 en	 mogelijkheden	 om	 zich	 te	
ontwikkelen.	 Zij	 is	 momenteel	 actief	 in	
verschillende	projecten,	waaronder	het	GEN-
programma	 (Gebieden	 Energieneutraal,	
red.).	 Hierbij	 legt	 zij	 als	 senior	 adviseur	
gebiedsontwikkeling	 een	 koppeling	 tussen	
de	 technologieën	 die	 nodig	 zijn	 voor	 een	
energieneutrale	wijk	enerzijds	en	bestuur	en	
besluitvorming	anderzijds.	

Naar	 verwachting	 is	 Maas	 minimaal	 de	
komende	 twee	 jaar	 nog	 actief	 bij	 ‘de	
Vrienden’.	Maas:	“Het	is	leuk	dat	er	nog	geen	
vast	stramien	is,	zodat	we	met	de	Commissie	
de	hele	organisatie,	governance	en	begroting	
van	het	Alumnifonds	zelf	kunnen	vormgeven.	
Het	is	inspirerend	om	met	oud-rector	Jacob	
Fokkema	 te	 kunnen	 samenwerken,	 en	 de	
ondersteuning	die	we	krijgen	vanuit	het	UfD	
is	erg	welkom!”	

“De ondersteuning die we krijgen      vanuit het UfD is erg welkom!” 

“Elke	alumnus	vindt	
het	mooi	wat	er	op	de	

werkplaats	van	deze	teams	
gebeurt,	het	herinnert	hen	
aan	hun	eigen	studententijd	
en	aan	de	typisch	Delftse	

instelling.”
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Onderstaande	 tabellen	 geeft	 de	
aangevraagde	 en	 uitgekeerde	 bedragen	
weer	per	vergadering	van	de	Commissie	van	
Uitvoering.		

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.

In	de	onderste	 tabel	 zijn	bij	de	uitgekeerde	
bedragen	categorie	3	en	4	samen	genomen.

Een	overzicht	 van	de	uitgekeerde	bedragen	
per	 faculteit	 is	 op	 te	 vragen	 bij	 het	
secretariaat	van	het	UfD.

SUBSIDIES

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.

In	 2011	 zijn	 zestien	 Ambassadrices	 naar	
hun	 oude	 scholen	 gegaan	 om	 voorlichting	
te	geven.	Naar	 schatting	zijn	op	die	manier	
meer	dan	300	leerlingen	bereikt.	

Het	projectteam	heeft	in	2011	een	terugblik	
geschreven	over	de	achterliggende	vier	jaar	
(2006	–	2010)	van	het	Ambassadriceproject.
Dit	 leverde	 een	 aantal	 interessante	
conclusies	op.	

De	meeste	Ambassadrices	waren	afkomstig	
uit	 de	 regio	 West/Randstad	 (65%).	 De	
regio	 Noord	 was	 met	 5%	 het	 minst	
vertegenwoordigd.
In	 totaal	 zijn	 er	 57	 Ambassadrices	
aangenomen.	De	meesten	waren	afkomstig	
van	 de	 BSc	 Bouwkunde,	 gevolgd	 door	 de	
BSc	 Civiele	 Techniek	 en	 de	 BSc	 Industrieel	
Ontwerpen.

In	 de	 periode	 2007-2011	 zijn	 47	 scholen	
bezocht,	 is	 er	 twee	 keer	 meegewerkt	
aan	 het	 Meiden-Bètakamp	 en	 hebben	 de	
Ambassadrices	 vier	 keer	 deelgenomen	 aan	
beursactiviteiten.	 Hiermee	 zijn	 ongeveer	
2800	 leerlingen	 bereikt,	 waarvan	 naar	
schatting	1650	meisjes.	

Ook	naar	de	ervaringen	van	de	Ambassadrices	
zelf	is	gevraagd.	Zo	bleek	de	bereidwilligheid	
van	de	scholen	om	mee	te	doen	en	tijd	 ter	
beschikking	te	stellen	sterk	te	variëren.	Ook	
bleek	er	een	groot	verschil	in	enthousiasme	
onder	 de	 leerlingen.	 Derdeklassers	 hadden	
vaak	 weinig	 vragen	 of	 opmerkingen.	 De	
Ambassadrices	hadden	de	stellige	indruk	dat	
de	meeste	 leerlingen	 in	 de	 derde	 klas	 nog	
niet	echt	nadachten	over	studiekeuze.	 In	5-	
en	6-VWO	was	dat	heel	anders:	deze	groep	
leerlingen	had	veel	vragen	over	het	studeren	
en	het	studentenleven	voor	en	door	meisjes.

Naar	 aanleiding	 hiervan	 hebben	 de	
projectleiders	 van	 het	 Ambassadriceproject	
na	 overleg	 met	 het	 bestuur	 van	 het	
Universiteitsfonds	 besloten	 om	 het	 accent	
vooral	te	leggen	op	het	voorlichtingen	geven	
aan	5-	en	6-VWO-ers.
Verder	 is	 met	 instemming	 van	 het	 College	
van	 Bestuur	 ook	 afgesproken	 om	 nauwer	
met	de	voorlichters	van	de	TU	Delft	te	gaan	
samenwerken.

AMBASSADRICE	PROJECT
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Enkele	jaren	geleden	hebben	de	toenmalige	
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	was	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.	
Hiertoe	 werden	 fondsen	 geworven	 onder	
bedrijven	en	leden	van	de	Alumnivereniging	
van	de	TU	Delft.

In	 2011	 is	 door	 het	 bestuur	 van	 het	
Universiteitsfonds	 Delft	 besloten	 “Daden	
voor	 Delft”	 tijdelijk	 stil	 te	 leggen.	 De	
reden	 hiervoor	 is	 de	 opheffing	 van	 de	
Alumnivereniging	 van	 de	 TU	 Delft	 en	 de	
herijking	van	de	 fondsenwerving	van	de	TU	
Delft.

De	 laatste	 bijdragen	 van	 particulieren	 en	
bedrijven	 zijn	 gegaan	 naar	 de	 projecten	
“Zero	 Emission	 Flying	 Testbed”	 (ZEFT),	
“Tumorjacht”	 en	 “Verpakt	 Waterstof”.	
Het	 doel	 van	 het	 project	 “ZEFT”	 is	 het	
ontwikkelen	 van	 een	 zero	 climate	 impact-
vliegtuig.	 In	 “Tumorjacht”	 wordt	 gewerkt	

aan	moleculaire	 herkenning	 voor	medische	
diagnose	 en	 therapie	 van	 tumoren.	 	 Bij	
het	 project	 “Verpakt	 Waterstof”	 wordt	
een	 eenvoudig	 toepasbare	 opslag	 van	
waterstofgas	bij	voertuigen	onderzocht.

DADEN	VOOR	DELFT

Op	 26	 januari	 2011	 zijn	 drie	 winnaars	
bekroond	 met	 een	 UfD-Strukton	 Master	
Award.	 Met	 deze	 award	 wil	 Strukton	
samen	 met	 het	 Universiteitsfonds	 Delft	
studenten	 stimuleren	om	verder	 te	 denken	
bij	 het	 aanpakken	 van	 maastschappelijke	
knelpunten	 en	 met	 toekomstbestendige	
bouw-	en	infra-oplossingen	te	komen.

De	 hoofdprijs	 van	 5.000	 euro	 is	 gegaan	
naar	 Janneke	 van	 Kilsdonk,	 voor	 haar	
Master	 thesis	 over	 een	 Building	 Integrated	
Photovoltaics	 element.	 Ze	 heeft	 een	
ontwerp	 gemaakt	 waarbij	 zonnecellen	
geïntegreerd	worden	in	de	lamellen	van	een	
buitenzonweringssysteem.	De	jury	beloonde	
haar	 voor	 de	 implementatie	 van	 duurzame	
techniek	in	een	praktische	omgeving.

De	 twee	 andere	 genomineerden,	 Vera	
Kreuwels	 en	 Dena	 Kasraian,	 kregen	 ieder			
2.500	euro	voor	hun	werk.	

Vera	 Kreuwels	 analyseerde	 tijdelijke	
huisvesting	 van	 daklozen	 in	 Seattle	 in	 de	

VS.	 Ze	 heeft	 onderzocht	wat	 de	 ruimtelijke	
voorwaarden	 zijn	 voor	 een	 betere	 sociale	
duurzaamheid.	Een	van	de	conclusies	 is	dat	
het	 helpt	 een	 integratie	 na	 te	 streven	met	
het	alledaagse	leven	in	de	stad.

Dena	Kasraian	ontwikkelde	een	methode	om	
de	stedelijke	dichtheid	te	meten	en	plannen	
tot	 wijzigingen	 te	 kunnen	 evalueren.	
Als	 voorbeeldgebied	 heeft	 Kasraian	 het	
Westland	 genomen.	 	Met	 het	 doorrekenen	
van	 diverse	 scenario’s	 wordt	 een	 bijdrage	
geleverd	aan	de	beleidskeuzes.

Alle	 inzendingen	 zijn	 beoordeeld	 door	 de	
jury	bestaande	uit	prof.dr.ir.	A.A.A.	Molenaar	
van	de	TU	Delft	 (Voorzitter),	prof.mr.dr.	 E.F.	
ten	Heuvelhof	 van	de	TU	Delft,	prof.ir.	 F.M.	
Sanders	 van	 de	 TU	 Delft,	 ir.	 M.	 Smitt	 van	
Strukton	Civiel	en	ir.	J.A.	Bronsing,	bestuurslid	
Universiteitsfonds	Delft.

PRIJZEN
UfD-Strukton	Master	Awards

De	prijswinnaars	van	de	UfD-Strukton	Master	Awards	2011	waren:
Janneke	van	Kilsdonk	(1e	prijs)
Dena	Kasraian
Vera	Kreuwels	 	 	
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In	 2011	 zijn	 voor	 de	 tweede	 keer	 de	 UfD-
Cofely	 Energy	 Efficiency	 Prijzen	 uitgereikt.	
Cofely	 wil	 met	 deze	 jaarlijks	 terugkerende	
prijs	laten	zien	dat	het	bedrijf	grote	waarde	
hecht	aan	het	op	een	verantwoorde	manier	
inspelen	op	maatschappelijke	ontwikkelingen	
en	het	reduceren	van	energieverbruik	in	ons	
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.

Onder	 voorzitterschap	 van	 Prof.dr.ir.	 J.	
Hellendoorn,	 hoogleraar	 Climate	 Design	 &	
Sustainability	 aan	 de	 TU	Delft,	 nomineerde	
de	jury	drie	van	de	eenentwintig	inzendingen	
voor	de	prijs.	

De	 drie	 genomineerden	 hielden	 tijdens	
een	bijeenkomst	op	24	 februari	 2011	 in	de	
Senaatszaal	 van	 het	 Aula	 Congrescentrum	
een	voordracht	over	hun	werk.	

Na	een	 laatste	 juryberaad	werd	bekend	dat	
Douglas	 Gilding	 de	 hoofdprijs	 van	 7.500	
euro	had	gewonnen,	Michael	Prodromou	en	
Victor	Vélez	kregen	elk	een	cheque	voor	het	
geldbedrag	 van	 2.500	 euro.	 Alle	 ontvingen	
uit	 handen	 van	 Hans	 van	 Happen,	 CEO	
Cofely	Nederland,	en	ir.	Rudy	van	der	Meer,	
voorzitter	van	het	UfD,	de	prijzen.	

PRIJZEN
UfD-Cofely	Energy	Efficiency	Prijs

De	prijswinnaars	van	de	UfD-Cofely	Energy	Efficiency	Prijs	2011	waren:
Douglas	Gilding	(1e	prijs):					 Heterogeneity determination of the Delft subsurface for heat  
   flow modelling
Michael	Prodromou:		 The sustainable refurbishment of BK City
Victor	Vélez:	 				 Design of a Control Strategy for Optimal Operation of an 
   Autonomous Distributed Generation System for Electricity and
   Heat

Voor	de	vierde	keer	zijn	op	18	april	de	UfD-
Imtech	Grants	uitgereikt.	 Er	waren	achttien	
inzendingen	 ontvangen,	 afkomstig	 van	 vijf	
faculteiten	 (3ME,	 EWI,	 TNW,	 TBM,	 L&R).	
Uiteindelijk	 zijn	 vijf	 teams	 geselecteerd	 om	
de	prijs,	per	team	een	geldbedrag	van	2.000	
euro,	in	ontvangst	te	nemen.	

Opvallend	was	dit	jaar	het	grote	aandeel	van	
medisch-technische	onderwerpen.	Prof.dr.ir.	
Peter	Wieringa	sprak	namens	de	TU	Delft		en	
als	 juryvoorzitter	 zijn	 waardering	 uit	 voor	
het	instellen	van	de	UfD-Imtech	Grants	voor	
toonaangevend	 onderzoek	 op	 BSc-niveau:	
‘Het	 is	niet	alleen	een	waardering	voor	het	
werk	en	de	prestaties	van	de	studenten,	maar	
ook	 voor	 de	 leeromgeving	 waarin	 zij	 zich	
bevinden.	De	TU	Delft	is	er	veel	aan	gelegen	
om	niet	alleen	een	kennisoverdrachtfabriek	
te	zijn,	maar	wil	vooral	ook	aan	de	studenten	
een	 rijke	 ontplooiingservaring	 in	 een	

leergierige	omgeving	bieden.’	
De	 synergie	 tussen	 dit	 beleid	 en	 de	 UfD-
Imtech	Grants	zijn	evident	als	men	de	criteria	
bekijkt:	 durf,	 innovatie,	 samenwerking	
tussen	 verschillende	 vakgebieden,	
praktische	toepasbaarheid,	communicatieve	
uitstraling	 en	maatschappelijk	 verantwoord	
ondernemen.	

De	 voorzitter	 sprak	 ook	 zijn	waardering	 uit	
voor	 het	 werk	 dat	 is	 verricht.	 ‘Het	 is	 een	
goed	 teken	 dat	 studenten	 hun	 werk	 op	
deze	manier	willen	etaleren	en	willen	 laten	
beoordelen	door	een	onafhankelijke	externe	
partij.’

PRIJZEN
UfD-Imtech	Bachelor	Grants

De	prijswinnaars	van	de	UfD-Imtech	Bachelor	Grants	2011	waren:
Jelmer	Vellema:					 	 Crystallization During Lorazepam Infusion (TNW)
Onno	de	Haan:	 	 Snellere medische diagnoses door oscillerende microbellen in  
   Labs-on- Chips (TNW)
Julian	de	Ruiter	en	team:		 CNVminer (EWI)
Hilke	Frankemölle	en	team:  The Continuous Red-Eye Effect (3mE)
Dominique	Joskin	en	team:		 Portable Power Pack (LR)
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In	2011	zijn	voor	de	eerste	maal	de	UfD-EBN	
Geo	 Energy	Master	 Awards	 uitgereikt.	Met	
deze	awards	worden	studenten	gestimuleerd	
om	 innovatieve	 ideeën	te	ontwikkelen	voor	
exploratie	 en	 exploitatie	 van	 conventioneel	
en	 onconventioneel	 gas,	 geothermische	
energie	 en	 CO	 -opslag.	 De	 beoordeling	 van	
de	 projecten	 is	 behandeld	 door	 de	 jury	
bestaande	uit	prof.dr.ir.	J.T.	Fokkema,	prof.dr.	
ir.	H.E.A.	 van	den	Akker,	prof.dr.	 S.M.	 Luthi,	
ir.	S.M.	Blom	en	dr.ir.	B.	Scheffers,	directeur	
Technologie	bij	van	EBN.

Op	20	april	mocht	Lodewijk	Alblas	de	eerste	
prijs,	ter	waarde	van	6.500	euro,	in	ontvangst	
nemen	 voor	 zijn	 Master	 thesis	 over	 “Oil-
Reservoir	 Flooding	 Optimization	 using	 the	
Simultaneous	Method”.	

De	 jury	 oordeelde	 dat	 het	 werk	 hoog	
scoorde	 op	 innovatie	 en	 originaliteit.	 De	
thesis	representeerde	de	TU	Delft	goed	door	
het	 technisch	 gedetaileerde	 werk	 op	 een	
heldere	manier	te	behandelen.	

Marc	 Pagen	 werd	 beloond	met	 de	 tweede	
prijs,	 waaraan	 een	 bedrag	 van	 4.000	 euro	
gekoppeld	 is.	 De	 titel	 van	 zijn	 afstuderen	
was	“A	communication	strategy	for	‘striking’	
social	 acceptance	 of	 geothermal	 energy	 in	
the	Netherlands”.	De	jury	vond	dat	het	werk	
een	 onderwerp	 behandelde	 waar	 vaak	 te	
weinig	aandacht	aan	besteed	wordt	binnen	
de	TU	Delft,	maar	dat	maatschappelijk	zeer	
relevant	 is.	 Ook	 waren	 ze	 positief	 over	 de	
praktische	toepasbaarheid	van	dit	“typische	
Gamma	onderwerp”.

PRIJZEN
UfD-EBN	Geo	Energy	Master	Award

De	prijswinnaars	van	de	UfD-EBN	Geo	Energy	Master	Awards	2011	waren:
Lodewijk	Alblas	(1e	prijs):					 Oil-Reservoir Flooding Optimization using the Simultaneous 
   Method
Marc	Pagen	:		 	 A communication strategy for ‘striking’ social acceptance of 
   geothermal energy in the Netherlands

2

Op	woensdag	25	mei	zijn	de	prijzen	van	de	
UfD-E.ON	 Teamworkprijs	 uitgereikt.	 Deze	
prijs	 is	 bedoeld	 voor	 teams,	 bestaande	 uit	
studenten	en	medewerkers	van	de	TU	Delft,	
die	 in	de	afgelopen	periode	een	bijzondere	
en	 uitmuntende	 prestatie	 in	 teamverband	
hebben	verricht.

Er	 waren	 inzendingen	 van	 13	 teams	
waarvan	 er	 4	 waren	 uitgenodigd	 om	 zich	
te	 presenteren.	 Na	 een	 welkomstwoord	
van	 Rudy	 van	 der	Meer,	 voorzitter	 van	 het	
Universiteitsfonds,	 en	 een	 inleidend	woord	
over	het	belang	van	 teamwork	van	 Jolanda	
Verbeek,	 Senior	 Manager	 Stadsverwarming	
bij	E.ON,	vertelden	de	teams	op	alfabetische	
volgorde	 iets	 over	 hun	 project	 en	 het	
samenwerken	dat	hiermee	gemoeid	is.

Na	 de	 presentaties	 ging	 de	 jury	 in	 beraad	
en	had	 E.ON	een	 leuke	 verrassing	 in	 petto.	
Als	 hoofdsponsor	 van	 de	 Koninklijke	
Nederlandse	ZwemBond	hadden	ze	gezorgd	
voor	 een	 presentatie	 van	 het	 Nederlandse	

estafette	team.	Deze	jongens	hebben	tijdens	
het	 EK	 de	 bronzen	 medaille	 behaald	 en	
wisten	zeer	inspirerend	te	vertellen	over	de	
lastige	maar	ook	mooie	momenten	die	horen	
bij	 samenwerken.	 Zo	 win	 je	 samen,	 maar	
verlies	je	ook	samen.

Hierna	was	het	moment	aangebroken	waar	
de	 vier	 teams	 naar	 hadden	 uitgekeken;	 de	
prijsuitreiking.	 Caroline	 Streng,	 voorzitter	
van	 de	 studentenraad	 van	 de	 TU	 Delft	 en	
woordvoerder	 van	de	 jury,	maakte	 het	 nog	
even	 spannend	 maar	 riep	 toen	 het	 iGEM	
team	 uit	 als	 winnaar	 van	 de	 UfD-E.ON	
Teamworkprijs	2011.	Het	 team	ontving	een	
prijs	van	10.000	euro,	een	oorkonde	en	een	
beeld	dat	teamwerk	symboliseert.	De	andere	
teams	gingen	ook	niet	met	lege	handen	naar	
huis,	zij	ontvingen	elk	een	cheque	ter	waarde	
van	2.000	euro.

Na	het	officiële	gedeelte	was	er	gelegenheid	
om	 de	 teams	 te	 feliciteren	 en	 het	 glas	 te	
heffen	op	de	prachtige	prestaties.

PRIJZEN
UfD-E.ON	Teamworkprijs

De	prijswinnaars	van	de	UfD-E.ON	Teamworkprijs	2011	waren:
TU	Delft	iGEM	team	2010	(1e	prijs)
Delta	Lloyd	Solar	Boat	Team
Dutch	Robotics	Delft
Solar	Decathlon	Europe	-	Revolt	House
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De	 jury	 loofde	 hem	 onder	 meer	 om	 de	
hoge	mate	van	originaliteit	en	innovatie	van	
zijn	 afstudeerscriptie.	 Alblas	 ontwikkelde	
een	 nieuw	 model	 voor	 de	 optimalisatie	
van	 oliewinning,	 gebaseerd	 op	 algoritmen	
afkomstig	 uit	 de	 chemische	 industrie.	 Hij	
bewees	dat	zijn	methode,	wanneer	toegepast	
op	 kleine	 reservoirmodellen,	 sneller	 werkt	
dan	 de	 methode	 die	 momenteel	 wordt	
toegepast.

Na	 zijn	 afstuderen	 bracht	 Alblas	 nogmaals	
een	 bezoek	 aan	 zijn	 afstudeerbegeleiders.	
Deze	 stelden	 hem	 op	 de	 hoogte	 van	 het	
bestaan	 van	 de	UfD-EBN	Award.	 Alblas	 zag	
dit	 als	 compliment	 voor	 het	 werk	 dat	 zij	
samen	hadden	geleverd.	Hij	besloot	mee	te	
doen	om	extra	waardering	te	krijgen	voor	zijn	
afstudeerwerk.	“De	UfD-EBN	Award	gaf	me	de	
mogelijkheid	meer	uit	mijn	afstudeerverslag	
te	 halen,	 naast	 alleen	 een	 cijfer.	 Met	 een	
prijsvraag	 kun	 je	 extra	 waardering	 voor	 je	
werk	verdienen,	een	kans	die	weinig	andere	

afstudeerders	 krijgen.	 Daarnaast	 was	 er	
een	leuk	geldbedrag	aan	gekoppeld,	wat	de	
prijsvraag	extra	aantrekkelijk	maakte.	Ik	heb	
de	prijs	natuurlijk	ook	op	mijn	CV	gezet.”

Kort	 na	 het	 insturen	 van	 zijn	 verslag	 kreeg	
Alblas	te	horen	dat	hij	genomineerd	was	voor	
de	UfD-EBN	Award.	Alblas:	“Het	UfD	vertelde	
me	niet	op	welke	plaats	ik	was	geëindigd.	Tot	
aan	de	prijsuitreiking	was	het	nog	spannend	
of	 ik	 1e	 of	 2e	 zou	 zijn.	 Ik	 ben	 van	 nature	
erg	 competitief	 ingesteld.	Meedoen	aan	de	
prijsvraag	betekende	voor	mij	dat	ik	het	ook	
goed	 moest	 doen,	 en	 het	 liefst	 natuurlijk	
winnen.	Na	een	behoorlijk	technisch	praatje	
besloot	de	 jury	uiteindelijk	dat	 ik	de	eerste	
prijs	verdiende.”	

Deze	eerste	prijs	bestond	uit	een	geldbedrag	
van	6.500	euro.	Alblas:	“Van	het	prijzengeld	
heb	 eerst	 ik	 mijn	 begeleiders	 uit	 eten	
genomen	 naar	 een	 goed	 restaurant,	 om	
hen	 te	bedanken	voor	alles	dat	 zij	 voor	me	
gedaan	 hebben.	 Het	 overige	 geld	 staat	
op	 een	 spaarrekening.	 Mogelijk	 wil	 ik	 dat	
gebruiken	voor	een	reis	naar	het	buitenland.”	

Beide	 winnaars	 van	 de	 prijsvraag	 kregen	
bovendien	 de	 gelegenheid	 te	 solliciteren	
bij	 EBN.	 Na	 lange	 overweging	 heeft	 Alblas	
dit	uiteindelijk	niet	gedaan.	Alblas:	“Tijdens	
mijn	 afstuderen	 heb	 ik	 letterlijk	 een	 jaar	
lang	 in	 een	 kelder	 zitten	 programmeren.	
Hierna	 wilde	 ik	 me	 eerst	 op	 iets	 anders	

Een prijswinnaar vertelt...

In mei 2011 vond de eerste uitreiking van de UfD-EBN Geo Energy Master Award plaats. 
Systeem- en Regeltechniek afstudeerder Lodewijk Alblas mocht zich de trotse winnaar van 
de eerste prijs noemen met zijn afstudeerscriptie over het optimaliseren van modellen voor 
oliewinning.

“De	UfD-EBN	
Award	gaf	me	de	

mogelijkheid	meer	uit	
mijn	afstudeerverslag	
te	halen,	naast	alleen	

een	cijfer”

Lodewijk	Alblas

dan	 de	 technische	 kant	 richten.	 Direct	 na	
mijn	 afstuderen	 heb	 ik	 daarom	 een	 korte	
stage	 in	 de	 financiële	 sector	 gedaan.”	
Ondertussen	werkt	Alblas	als	 consultant	bij	
Newton	 Europe	 in	 Engeland.	Hij	werkt	 hier	
in	 een	 jong	 team	 aan	 het	 verbeteren	 van	
het	 operatief	 bedrijf	 van	 een	 ziekenhuis	
in	 Londen.	 Een	 uitdagende	 baan	 met	 veel	
verantwoordelijkheid.	

De	 waardering	 die	 Alblas	 met	 de	 UfD-EBN	
Award	 heeft	 gekregen	 ziet	 hij	 als	 kroon	 op	
zijn	afstudeerwerk,	ook	naar	zijn	begeleiders	
toe.	Een	prijsvraag	past	volgens	hem	dan	ook	
goed	bij	je	afstuderen.	Alblas:	“Als	je	minder	
competitief	 bent	 ingesteld,	 kan	 meedoen	
aan	 een	 prijsvraag	werken	 als	 drijfveer	 om	
iets	goeds	neer	te	zetten.	Het	geeft	een	extra	
dimensie	aan	je	afstuderen.	Je	gaat	namelijk	

niet	 alleen	 voor	 een	 goed	 cijfer,	 maar	 ook	
voor	een	prijs.	

De	prijsvragen	van	het	UfD	helpen	studenten	
om	zich	verder	te	ontwikkelen.	De	subsidies	
die	 het	 UfD	 daarnaast	 verleent	 aan	
bijvoorbeeld	 studiereizen	 en	 concerten,	
hebben	 eenzelfde	 uitwerking.	 Beide	
initiatieven	 stimuleren	 studenten	 om	meer	
uit	zichzelf	te	halen	tijdens	hun	studietijd,	en	
dat	is	waar	het	om	draait	in	Delft.”

	Prijwinnaar	UfD-EBN	Geo	Energy	Master	Award	2011
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Jaarlijks	kent	het	Universiteitsfonds	Delft	de	
Leermeesterprijs	 toe	 aan	 een	 hoogleraar	
die	een	bron	van	inspiratie	en	kennis	is	voor	
studenten	en	onderzoekers.	Deze	prijs	is	op	
maandag	5	september	uitgereikt	aan	de	heer	
prof.dr.ir.	H.E.A.	van	den	Akker.

Prof.	Van	den	Akker	is	sinds	1988	hoogleraar	
Fysische	 Transportverschijnselen	 bij	 eerst	
de	 (toenmalige)	 Faculteit	 der	 Technische	
Natuurkunde	en	later	de	Faculteit	Technische	
Natuurwetenschappen.	 Hij	 is	 o.a.	 directeur	
van	het	Kramers	Laboratorium	voor	Fysische	
Technologie	 en	 wetenschappelijk	 directeur	
van	 de	 nationale	 onderzoekschool	 voor	
procestechnologie	(OSPT).

Tijdens	een	zeer	druk	bezochte	bijeenkomst	
is	 hij	 toegesproken	 door	 prof.dr.	 I.T.	 Young,	
voorzitter	 van	 de	 Selectiecommissie	 en	
voormalig	winnaar	van	de	Leermeesterprijs.	

Tijdens	 deze	 considerans	 werd	 voor	 alle	
aanwezigen	 nogmaals	 uiteengezet	 waarom	
Prof.	Van	den	Akker	deze	prijs	door	en	door	
verdient.

Na	 een	 kort	 woord	 van	 Rector	 Magnificus	
Prof.ir.	 K.C.A.M.	 Luyben	 werd	 de	 prijs	
uitgereikt.	 De	 prijs	 bestaat	 uit	 een	 netto	
bedrag	 van	 15.000	 euro,	 een	 zilveren	
penning	 en	 een	 oorkonde	 aangeboden	
door	 het	 Universiteitsfonds	 Delft	 en	 twee	
intercontinentale	 vliegtickets,	 aangeboden	
door	 de	 KLM,	 die	 kunnen	worden	 gebruikt	
voor	een	sabbatical.

Prof.	 Van	 den	 Akker	 was	 zeer	 content	 met	
zijn	 benoeming,	 dit	 was	 voor	 hem	 een	
bevestiging	 dat	 hij	 de	 juiste	 keuze	 heeft	
gemaakt	 om	 vanuit	 het	 bedrijfsleven	 terug	
te	keren	naar	de	universiteit.

PRIJZEN
UfD-Leermeesterprijs

De	selectiecommissie	voor	de	Leermeesterprijs	was	in	2009	en	2010	als	volgt	samengesteld:
prof.dr.	I.T.	Young	 	 	 Leermeester	1999	(voorzitter)
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

Op	 7	 oktober	 heeft	 de	 commissie	 van	 de	
vrienden	 van	 het	 UfD	 voor	 de	 eerste	 keer	
de	 Alumnus	 van	 het	 Jaar	 prijs	 uitgereikt.	
Arnoud	Greidanus	kreeg	deze	titel	onder	de	
belangstelling	 van	 de	 aanwezigen	 van	 het	
alumnisymposium.	

Topsport	 en	 onderzoek	 weet	 Greidanus	
op	 indrukwekkende	 wijze	 te	 combineren.	
De	 verloren	 halve	 finale	 bij	 de	 Olympische	
spelen	in	Peking	inspireerde	de	roeier	om	in	
zijn	 promotieonderzoek	 gladdere	 coatings	
te	 ontwikkelen.	De	 jury	 kwam	unaniem	 tot	
de	 conclusie	 dat	 de	 jonge	 Greidanus	 de	
titel	 verdient	 vanwege	 “zijn	 bevlogenheid,	
ondernemerschap,	 sportieve	 prestaties	 en	
innovatief	 toepassingsgericht	 onderzoek”.		
De	 jury	 bestond	 uit	 de	 leden	 van	 de	
commissie;	 ir.	N.	Maas,	prof.dr.ir.J.	Fokkema	
en	ir.	J.	Bronsing.	

Aan	 deze	 titel	 zijn	 verschillende	 prijzen	
verbonden.	Zo	ontving	Greidanus	naast	2.500	
euro	 ook	 een	 sculptuur	 van	 Prometheus;	
het	 symbool	 van	de	universiteit.	Ook	 kreeg	
hij	 een	 fotocamera,	 aangeboden	 door	
camerakoning.nl.	 Tot	 slot	 mocht	 hij	 7.500	
euro	 besteden	 aan	 een	 Delfts	 onderzoek	
naar	 keuze.	 Als	 bestemming	 koos	 de	
alumnus	 hiervoor	 “Onderzoek	 en	 innovatie	
in	de	watersport”.	

In	 2012	 zal	 de	 commissie	 wederom	 de	
zoektocht	 starten	 naar	 een	 alumnus	 die	
een	 inspiratiebron	 is	 voor	 anderen	 en	 een	
bijzondere	 bijdrage	 heeft	 geleverd	 aan	
technologie,	 innovatie,	 wetenschap	 of	
ondernemerschap.	

PRIJZEN
UfD-Alumnus	van	jaar
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De	jaarlijkse	uitreiking	van	de	UfD-Mecanoo-
prijzen	 aan	 de	 beste	 afstudeerders	 van	
de	 acht	 faculteiten	 van	 de	 TU	 Delft	 in	 het	
collegejaar	 2010-2011	 vond	 plaats	 tijdens	
een	 academische	 plechtigheid	 in	 het	
Auditorium	van	het	Aula	Congrescentrum	op	
24	november	2011.	

Naast	 de	 beste	 afstudeerders	 werden	 ook	
de	beste	docenten	 van	elke	 faculteit	 in	het	
zonnetje	gezet.

De	 plechtigheid	 werd	 geopend	 door	 de	
Rector	Magnificus,	 prof.ir.	 K.C.A.M.	 Luyben,	
gevolgd	 door	 een	 welkomstwoord	 van	 de	
waarnemend	 voorzitter	 van	UfD,	 ir.	 drs.	W.	
Hoek.	Elke	Beste	Afstudeerder	kreeg	de	tijd	
om	 zijn	 of	 haar	 werk	 toe	 te	 lichten	 in	 een	
voordracht.	 Deze	 werden	 afgewisseld	 met	
filmpjes	 van	 de	 studieverenigingen	 waarin	
de	beste	docent	van	desbetreffende	faculteit	
enthousiast	werd	bewierookt.	

Alle	 beste	 afstudeerders	 ontvingen	 uit	
handen	van	de	Rector	Magnificus	en	ir.	drs.	
W.	Hoek	een	oorkonde,	een	mastiek	en	een	
geldbedrag	van	1000	euro.		

Ir.	 Jerôme	 Schalkwijk	 van	 de	 faculteit	
Technische	 Natuurwetenschappen	 werd	 uit	
de	 acht	 kandidaten	 verkozen	 tot	 de	 Beste	

Afstudeerder	van	de	TU	Delft	2010-2011.	Dit	
gebeurde	door	een	jury	bestaande	uit	Rector	
Magnificus	prof.ir.	K.C.A.M.	Luyben,	ir.drs.	W.	
Hoek	en	conrector	prof.dr.ir.	P.	Wieringa.	

Schalkwijk	 ontving	 een	 bronzen	 beeld,	
een	 geldprijs	 van	 1000	 euro	 en	 een	 laptop	
van	Dell,	bovenop	de	prijzen	voor	de	beste	
afstudeerder	van	TNW.	

Prof.	 Bill	 Rossen	 werd	 verkozen	 als	 Beste	
Docent	 van	 de	 TU	 Delft	 in	 het	 jaar	 2010-
2011.

PRIJZEN
UfD-Mecanoo	Prijzen	voor	de	Beste	Afstudeerders

PRIJZEN
UfD-Mecanoo	Prijzen	voor	de	Beste	Afstudeerders

Bouwkunde
ir.	Hanne	van	den	Berg
Integrating the  Informal, Developing an integrative strategy for slum upgrading in Buenos 
Aires

Civiele	Techniek	en	Geowetenschappen
ir.	Onno	Miete
Dealing with daily traffic congestion, taking into account its probabilistic nature

Industrieel	ontwerpen
ir.	Asih	Sungkono
A new surgical drape for the total hip replacement surgery through the ASI approach

Technische	Natuurwetenschappen
ir.	Jerôme	Schalkwijk	(tevens	Beste	Afstudeerder	TU	Delft	2010-2011)
An Extended Mixed Layer Model for the Shallow Cumulus Capped Boundary Layer

Techniek,	Bestuur	en	Management
ir.	Martti	van	Blijswijk
Congestion management in the Dutch power sector: a quantitative evaluation of policy 
options

Elektrotechniek,	Wiskunde	en	Informatica
ir.	Dietger	van	Antwerpen
Unbiased physically based rendering on the GPU

Luchtvaart-	en	Ruimtevaarttechniek
ir.	Bart	Römgens
Verified Interval Orbit Propagation with an application to Satellite Collision Detection

Werktuigbouwkunde,	Maritieme	Techniek	&	Technische	Materiaalwetenschappen
ir.	Johan	Vogel
Conceptual and Detailed Structural Design of a 5 DOF Parallel Haptic Robot
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De	 UfD-Marina	 van	 Damme	 beurs	
gaat	 jaarlijks	 naar	 een	 getalenteerde	
en	 ondernemende	 jonge	 vrouwelijke	
afgestudeerde,	 die	 geen	 academisch	
opgeleide	 ouders	 heeft.	Hij	 bestaat	 uit	 een	
geldprijs	 van	 9.000	 euro	 en	 een	 beeldje.	
Het	geldbedrag	dient	door	de	prijswinnares	
binnen	 drie	 jaar	 te	 worden	 besteed	 aan	
verbreding	 van	 haar	 universitaire	 opleiding	
en/of	 vergroting	 van	 haar	 internationale	
oriëntatie.	

Vanwege	 de	 wens	 om	 de	 uitreiking	 tijdens	
een	 groter	 evenement	 te	 houden	 zijn	 er	 in	
dit	 boekjaar	 2	 uitreikingen	 van	 deze	 beurs	
geweest.	

De	 eerste	 uitreiking	 vond	 plaats	 op	 24	
februari	 en	 is	 gewonnen	 door	 ir.	 Jenny	 de	
Boer.	 Haar	 drijfveren	 zijn	 ‘verbinden’	 en	
‘diversiteit’,	welke	zij	toepast	in	projecten	en	
activiteiten	in	ontwikkelingslanden.	

De	 beurs	 wil	 zij	 aanwenden	 om	 zich	
academisch	 te	 verbreden	 met	 (delen	 van)	
een	 master	 in	 sociale	 wetenschappen/
culturele	 antropologie.	 Zij	 wil	 hiermee	
beter	 de	 achtergrond	 kennen	 van	 de	
mensen	 met	 wie	 zij	 samenwerkt	 alsmede	
problemen	 benaderen	 vanuit	 een	 cultureel	
antropologische	basis.	

De	 tweede	 uitreiking	 is	 op	 7	 oktober	
tijdens	 het	 Alumni	 Symposium	 van	 de	
TU	 Delft	 gehouden	 en	 is	 gewonnen	 door	
ir.	 Zamorah	 Getrouw.	 	 Zij	 viel	 de	 jury	 op	
door	 haar	 goed	 doordachte	 plan,	 haar	
bevlogenheid	binnen	haar	 vakgebied	en	de	
visie	op	haar	toekomst.	Zamorah	zal	met	de	
gewonnen	prijs	de	opleiding	KOB	voor	hoger	
opgeleiden	 volgen.	 Deze	 opleiding	 zorgt	
ervoor	dat	je	bouwtechnisch,	bedrijfskundig,	
bedrijfseconomisch,	 organisatorisch,	
juridisch	en	leidinggevend	inzicht	krijgt.	Met	
die	 inzichten	kun	 je	op	een	bedrijfskundige	
en	 bedrijfseconomisch	 verantwoorde	
manier	leidinggeven	aan	het	bouwbedrijf	en	
projecten.	 Ook	 ontving	 zij	 een	 fotocamera,	
aangeboden	door	camerakoning.nl.

PRIJZEN
UfD-Marina	van	Damme	beurs

SCHENKINGEN

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.

Donatie van particulieren/erflaters
Voor	 u	 als	 particuliere	 donateur	 betekent	
de	 aanwijzing	 van	 het	 UfD	 als	 ANBI,	 dat	
uw	 gift	 aan	 het	 UfD	 aftrekbaar	 is	 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.	U	kunt	tevens	een	specifiek	doel	
aangeven	waarvoor	de	donatie	bestemd	is.

Donaties van Bedrijven
Bedrijven	kunnen	net	als	particulieren	giften	
doen	en	aftrekken	van	de	belasting.
Het	gaat	dan	om	de	vennootschapsbelasting	
als	 het	 een	 B.V,	 N.V.,	 of	 een	 andere	
vennootschapsbelastingplichtige	 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	BTW	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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FONDS	OP	NAAM

Het	 UfD	 biedt	 sedert	 2007	 bedrijven	 de	
mogelijkheid	een	Fonds	op	Naam	bij	het	UfD	
te	openen,	van	waaruit	speciale	activiteiten	
worden	 gefinancierd	 of	 prijzen	 worden	
toegekend	 aan	 studenten	 voor	 excellente	
studieprestaties.	

Deze	vorm	van	doneren	biedt	bedrijven	een	
uitstekende	gelegenheid	om	op	een	specifiek	
aandachtgebied	 hun	 naamsbekendheid	 te	
vestigen	of	te	versterken	en	in	direct	contact	
te	treden	met	talentvolle	studenten.

De	 activiteiten	 moeten	 passen	 binnen	
de	 doelstellingen	 van	 het	 UfD,	 namelijk	
de	 bevordering	 van	 “de	 drie	 T’s”	 :	 Talent,	
Technologie	en	TU	Delft.

Na	 drie	 jaar	 beslist	 het	 bedrijf	 over	
voortzetting	van	het	Fonds	op	Naam	met	een	
volgende	termijn	van	drie	jaar.

Overeenkomsten	zijn	afgesloten	met	de	volgende	bedrijven:
Koninklijke	Imtech	N.V.:				 	 Bachelor	Grants	(sinds	2007)
E.ON	Benelux	B.V.:				 	 Teamworkprijs	(sinds	2009)
Strukton	Groep	N.V.:			 	 Master	Awards	(sinds	2009)
Cofely	Nederland	N.V.:	 	 Energy	Efficiency	Awards	(sinds	2009)
Mecanoo	architecten:	 	 Prijzen	Beste	Afstudeerders	TU	Delft	(sinds	2009)
Energie	Beheer	Nederland	B.V.:	 Geo	Energy	Master	Awards	(sinds	2011)

In	dit	verband	verdienen	ook	vermelding:
-	de	jaarlijkse	toekenning	van	de	UFD-Marina	van	Damme	beurs.	De	instelling	van	deze	
beurs	is	mogelijk	geworden	door	een	schenking	van	mw.	dr.ir.	M.A.	van	Damme	aan	
het	Universiteitsfonds	Delft	in	2004.	In	2011	is	de	schenking	vernieuwd	met	50.000	
euro.

-	de		notarieel	vastgelegde	schenking	van	een	particulier	donateur		aan	het	
Universiteitsfonds		Delft	in	2011.	De	schenking	betreft	een	jaarlijkse	donatie	van	5000	
euro	gedurende	vijf	jaar	ten	gunste	van	het	Ambassadriceproject.

DONATEURS
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FINANCIEEL

Donaties van bedrijven
De	 fondsenwerving	 heeft	 in	 het	 verslagjaar	
wederom	onder	druk	gestaan.	De	doelstelling	
dit	jaar	was	het	innen	van	75.000	euro,	wat	
gelijk	 is	 aan	 het	 totaalbedrag	 aan	 donaties	
van	bedrijven	voor	algemene	doeleinden	dat	
werd	geïnd	in	het	kalenderjaar	2010.	

Opvallend	 was,	 dat	 binnen	 vier	 maanden		
na	 de	 verzending	 van	 de	 wervingsbrief	 de	
helft	 van	 de	 vaste	 donateurs	 hun	 jaarlijkse	
bijdrage	had	gestort		op	de	rekening	van	het	
fonds.	In	het	tweede	en	derde	kwartaal	zijn	
herinneringsbrieven	 verzonden	 en	 zijn	 50	
nieuwe	bedrijven	die	een	directe	link	hebben	
met		technologie	dan	wel	geïnteresseerd	zijn	
in	 samenwerking	met	 de	 TU	 Delft	 dan	wel	
oog	 hebben	 voor	 en	 willen	 investeren	 in	
technologisch	 geschoold	 talent,	 benaderd	
met	het	verzoek	het	Universiteitsfonds	Delft	
financieel	 te	 ondersteunen.	 In	 het	 vierde	
kwartaal	 is	 vooral	 de	 nadruk	 gelegd	 op	
telefonische	navraag.	Al	deze	acties	hebben	
uiteindelijk	 geresulteerd	 in	 het	 innen	 van		
78.270	euro.	

In	het	verslagjaar	is	overeenstemming	bereikt	
met	 Energie	 Beheer	 Nederland	 B.V	 (EBN)	
over	het	 instellen	van	een	Fonds	op	Naam,	
het	 UfD-EBN	 fonds,	 waaruit	 	 gedurende	

drie	 opeenvolgende	 jaren	 drie	 Geo	 Energy	
Master	Awards	zullen	worden	toegekend.

Donaties van particulieren
In	het	verslagjaar	is	na	het	opheffen	van	de	
Alumnivereniging	 het	 ‘Alumnifonds	 van	 het	
UfD’	opgericht.		

Het	 Alumnifonds	 wil	 de	 band	 tussen	 alle	
Alumni	 en	 de	 TU	 Delft	 verstevigen.	 Op	 de	
alumni	 wordt	 een	 beroep	 gedaan	 als	 blijk	
van	waardering	en	verbinding	met	haar	alma	
mater		een	donatie	te	doen	aan	de	TU	Delft	
via	het	Universiteitsfonds.	

In	2011	 is	gestart	met	het	aanschrijven	van	
de	7000	alumni	die	door	hun	 lidmaatschap	
van	 de	 Alumnivereniging	 al	 aangegeven	
hadden	 zich	 verbonden	 te	 voelen	 met	 de	
TU	 Delft.	 Deze	 wervingsactie	 heeft	 tot	 op	
heden		ruim	1300	Vrienden	en	65.000	euro	
opgeleverd.	 Van	 de	 verdere	 acties	 van	 het	
Alumnifonds	van	het	UfD	wordt	elders	in	het	
jaarverslag	(pagina	7)	melding	gemaakt.

Het	bestuur	betuigt	 zijn	erkentelijkheid	aan	
alle	 bedrijven,	 instellingen	 en	personen	die	
in	het	jaar	2011	financieel,	door	sponsoring	
of	 op	 andere	 wijze	 het	 Universiteitsfonds	
Delft	hebben	ondersteund.

FINANCIEEL

Relevante	kentallen:
-	Het	aantal	bedrijven	dat	het	UfD	in	het	verslagjaar	ondersteunde,	bedroeg	58	ten	
		opzichte	van	71	bedrijven	in	2010.
-	Gemiddeld	bedroeg	de	donatie	van	bedrijven	1210	euro,	ten	opzichte	van	1030	euro	
		in	2010.
-	Totaal	gedoneerd	door	bedrijven	78.270	euro,	ten	opzichte	van	75.640	euro	in	2010	
		(excl.	donaties	Daden	voor	Delft).
-	In	het	verslagjaar	is	afgezien	van	het	openen	van	de	mogelijkheid	tot	het	indienen	van	
		een	sponsoraanvraag	in	het		kader	van	het	project	‘Daden	voor	Delft’	voor	facultaire	
		onderzoeksteams.	De		nog	lopende	projecten	worden	in	2012	afgebouwd.
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Jaarlijks	 organiseert	 de	 VvTP	 studiereizen	
voor	haar	leden.	Om	het	jaar	zijn	dit	een	grote	
intercontinentale	reis	voor	masterstudenten	
en	een	kleine	meerdaagse	reis	binnen	Europa	
voor	 iedereen	 die	 zijn	 propedeuse	 heeft	
behaald.	 Een	 groep	 van	 dertig	 studenten	
en	 twee	 hoogleraren	 vertrok	 in	 2011	 met	
de	grote	 reis	naar	Canada	en	de	Verenigde	
Staten	 om	 kennis	 te	 maken	 met	 ‘Future	
Physics,	 today’s	 outlook	 on	 tomorrow’s	
technology’.	De	studenten	bezochten	onder	
meer	 de	 jonge	 entrepreneurs	 in	 Silicon	
Valley	om	vervolgens	oog	in	oog	te	staan	met	
de	eerste	harde	schijf	bij	IBM.	

Ook	 de	 Dreamworks	 studio	 werd	 bezocht.	
Ruitenberg:	“Op	het	eerste	gezicht	 lijkt	een	
animatiestudio	 meer	 iets	 voor	 grafische	
studenten	 of	 programmeurs.	 Er	 worden	
echter	 ingewikkelde	 vergelijkingen	 gebruikt	
voor	 de	 nieuwste	 effecten,	 die	 animaties	
realistischer	 laten	 lijken.	 De	 VvTP	 wil	 de	

studenten	 een	 totaalbeeld	 geven	 van	 het	
brede	 veld	 dat	 Technische	 Natuurkunde	
beslaat.	 Van	 consultant	 tot	medewerker	 bij	
ASML	 tot	 beurshandelaar,	 dit	 kunnen	 allen	
natuurkundigen	zijn.”

Tijdens	 de	 grote	 reis	 wordt	 ook	 aandacht	
besteed	 aan	 cultuur.	 Op	 de	 Nederlandse	
ambassade	 in	 Los	 Angeles	 kregen	 de	
studenten	uitleg	over	de	 speciale	band	van	
Nederland	 en	 Amerika.	 Ruitenberg:	 “Veel	
Amerikanen	 denken	 dat	 Nederland	 een	
provincie	 is	 van	 Europa	 en	 dat	 Amsterdam	
een	land	op	zich	is.	Om	de	echte	Amerikaan	
te	 leren	 kennen,	 zijn	we	 naar	 een	 baseball	
wedstrijd	 gegaan.	 Je	 ziet	 daar	 alle	 clichés	
die	 wij	 kennen	 uit	 films.	 Natuurlijk	 wordt	
veel	 overdreven,	 dus	 is	 het	 goed	 om	 het	
Amerikaanse	leven	eens	van	dichtbij	mee	te	
maken.”

De	 VvTP	 vindt	 het	 belangrijk	 al	 haar	 leden	

“UfD-subsidies geven onze acti-            viteiten net wat meer jeu”

De verschillende studieverenigingen van de TU Delft zorgen voor verdieping en verbreding 
van de studenten naast het reguliere curriculum. Studenten Boy Körver en Just Ruitenberg 
zetten zich een jaar lang als bestuursleden van de Vereniging voor Technische Physica (VvTP) 
in voor de studenten Technische Natuurkunde. Dankzij de subsidies van het UfD zijn zij in 
staat hun leden op een aantrekkelijke manier in aanraking te brengen met het vakgebied rond 
Technische Natuurkunde.

“De	activiteiten	die	
het	UfD	organiseert	

gaan	ons	als	
vereniging	aan	het	

hart”

de	 kans	 te	 bieden	 om	 minimaal	 een	 keer	
mee	 te	 gaan	 op	 een	 van	 hun	 studiereizen.	
Ruitenberg:	“De	kerntaak	van	de	VvTP	is	het	
organiseren	van	excursies	en	lezingen,	zodat	
onze	leden	hun	kennis	kunnen	verbreden	en	
verdiepen	en	 zij	 zich	 kunnen	oriënteren	op	
de	 arbeidsmarkt.	 Veel	 studenten	 vergeten	
zich	tijdens	hun	 studie	 te	oriënteren	op	de	
mogelijkheden	na	hun	studie.	Dit	is	juist	erg	
belangrijk.	 De	 VvTP	 geeft	 haar	 leden	 een	
eerste	indruk	van	diverse	bedrijven	en	biedt	
de	studenten	de	mogelijkheid	rond	te	kijken	
voor	bijvoorbeeld	stages	of	een	toekomstige	
baan.	 Juist	 het	 persoonlijke	 contact	 met	
medewerkers	tijdens	onze	activiteiten	helpt	
erg	goed	om	de	student	te	prikkelen	zich	te	
oriënteren.”	

In	 een	 tijd	 waarin	 bedrijven	 kritischer	
naar	 hun	 sponsorbudget	 kijken,	 geven	 de	
subsidies	van	het	UfD	een	dergelijke	reis	net	
dat	 beetje	 extra.	 Ruitenberg:	 “De	 subsidie	
van	 het	 UfD	 zorgt	 ervoor	 dat	 we	 diverse	
aspecten	 van	 een	 land	 kunnen	 laten	 zien.	
Zo	maakte	de	 subsidie	het	mogelijk	dat	we	
in	de	VS	een	interessant,	maar	erg	afgelegen	
theoretisch	 instituut	 konden	 bezoeken.	
Daarnaast	 vinden	 wij	 het	 belangrijk	 dat	
onze	studenten	tijdens	de	reizen	ook	kennis	
maken	met	cultuur.	Omdat	dit	echter	niet	de	
kern	van	de	reis	is,	zal	een	culturele	activiteit	
het	 eerste	 afvallen	 bij	 een	 krap	 budget.	
Dankzij	de	bijdrage	van	het	UfD	kunnen	we	

ook	dit	aspect	tijdens	de	reis	meegeven	aan	
onze	studenten.”

De	VvTP	organiseert	verder	 traditiegetrouw	
jaarlijks	 een	 symposium.	 Het	 symposium	 is	
een	 van	 de	 oudste	 binnen	 de	 TU	 Delft	 en	
trekt	niet	alleen	studenten	en	medewerkers	
van	Technische	Natuurkunde,	maar	ook	van	
de	 andere	 faculteiten.	 Als	 platform	 voor	
echte	natuurkundige	 topics	 en	 interessante	
sprekers	staat	het	symposium	dan	ook	hoog	
in	 het	 vaandel	 bij	 de	 vereniging.	 Körver:	
“Het	 symposium	 is	 voor	 de	 VvTP	 een	
belangrijke	 activiteit,	 die	 jaarlijks	 zo’n	 200	
bezoekers	 trekt.	 De	 vereniging	 schuwt	 geld	
noch	moeite	 om	 het	 symposium	 ieder	 jaar	
weer	 van	 de	 grond	 te	 krijgen.	 De	 subsidie	
van	 het	 UfD	 zorgt	 dat	 wij	 een	 kwalitatief	
hoogwaardig	 symposium	 kunnen	 blijven	
bieden	aan	onze	bezoekers.	Dankzij	het	UfD	
konden	wij	 in	2011	fysicus	Antony	Kent	van	
Nottingham	 University	 over	 laten	 vliegen	
voor	 een	 lezing.	 Een	 buitenlandse	 spreker	
voegt	zoveel	toe	aan	deze	activiteit	en	maakt	
net	 het	 verschil	 tussen	 een	 goed	 en	 een	
geslaagd	symposium.”	

Buiten	de	subsidies	die	zij	ontvangen	bij	het	
UfD	 heeft	 de	 VvTP	 nog	 een	 speciale	 band	
met	het	fonds.	Max	van	der	Laan,	directeur	
van	het	UfD,	 is	erelid	bij	de	VvTP.	Om	deze	
band	te	onderstrepen	probeert	het	bestuur	
van	 de	 studievereniging	 bij	 zoveel	mogelijk	
openbare	activiteiten	van	het	UfD	aanwezig	
te	 zijn.	 Ruitenberg:	 “De	 activiteiten	 die	 het	
UfD	 organiseert,	 zoals	 de	 prijsuitreikingen,	
gaan	 ons	 als	 vereniging	 aan	 het	 hart.	 We	
vinden	het	belangrijk	dat	deze	activiteiten	er	
zijn,	en	willen	dit	graag	laten	blijken.”
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BESTUURSVERSLAG

Het doel van het Universiteitsfonds Delft, zoals ook 
in de statuten vermeld staat, is de bevordering van 
de technische wetenschappen en het technisch 
wetenschappelijk onderwijs in het algemeen, 
zomede de belangen van de Technische Universiteit 
Delft in het bijzonder.

Baten 	 	 	 	
De	 algemene	 	 bijdragen	 van	 bedrijfsleven	
stegen		tot	78.270	euro	ten	opzichte	van	2010	
(75.640	 	 euro)	 daarmede	 de	 neergaande	
trend	 van	de	 afgelopen	 jaren	doorbrekend.	
De	 bijdragen	 van	 particulieren	 waren	 met	
76.175	 euro	 veel	 hoger	 dank	 zij	 de	 acties	
gericht	op	de	Alumni.	

Het	 Alumnifonds	 werd	 met	 80.123	 euro	
aangevuld	 uit	 het	 resterende	 saldo	 van	 de	
Alumni-vereniging,	 onder	 aftrek	 van	 	 een	
buitengewone	last	van	35.614	euro		vanwege	
nog		resterende	kosten	van	de	vereniging.	

Het	 bestuur	 is	 mevrouw	 dr.ir.	 M.A.	 van	
Damme-van	 Weele	 zeer	 erkentelijk,	 dat	 zij	
wederom	een	bedrag	van	50.000	euro	heeft	
gestort	 in	 het	 naar	 haar	 genoemde	 fonds.	
Hiervan	 is	 40.000	 euro	 als	 een	 renteloze	
lening	beschikbaar	gesteldt	en	jaarlijks	wordt	
10.000	euro	geschonken	ter	dekking	van	de	
UfD-Marina	van	Damme	beurs.	Daardoor	kan	
de	 jaarlijkse	 uitreiking	 van	 de	 UfD-Marina	
van	 Damme	 beurs	 aan	 een	 getalenteerde	
jonge	 vrouwelijke	 afgestudeerde	 van	 de	
TU	Delft	 voor	 de	 komende	 	 vijf	 jaar	 blijven	
plaatsvinden.
	
Het	 bestuur	 zegt	 voorts	 mevrouw	 	 E.J.	
Sevenhuijsen-Hoogewooning	 dank	 voor	
haar	 storting	 van	 25.000	 euro	 in	 het	
Ambassadricefonds.	Ook	de	activiteiten	van	

dit	 fonds	 kunnen	 daardoor	 gedurende	 vijf	
jaar	voortgezet	worden.

De	heer	ir.	G.J.	Geluk	was		wederom	bereid	
een	bedrag	van	10.000	euro	te		storten	in	het		
UfD-Fortunafonds.		Over	de	bestemming	van	
de	middelen	 in	dit	 fonds	worden	 ieder	 jaar	
met	de	heer	Geluk	afspraken	gemaakt.	

De	opbrengsten	van	beleggingen	in	de	vorm	
van	 rente	 en	 dividend	 stegen	 tot	 45.364	
euro.	
Als	 gevolg	 van	de	beursontwikkelingen	was	
het	totale	beleggingsrendement	 	-	0,6	%	na	
een	 koersverlies	 van	 -50.612	 euro	 (	 resp.	
9.75%	en		75.918	euro	in	2010).

Er	was		vrijval		van	het	resterende	saldo	van	
9.700	euro	van	de	“Daden	voor	Delft”.	De	TU	
heeft	de	onderhavige	projecten	afgerond.

Lasten
Een	verheugend	groot	en	toenemend	aantal	
prijzen	uit	de	fondsen	op	naam	kwamen	tot	
uitkering	 in	 overeenstemming	 met	 de	
afspraken	met	de	sponserende		bedrijven	en	
particulieren.

In	de	toelichting	op	de	cijfers	is	een	en	ander	
nader	 gespecificeerd	 evenals	 het	 oogmerk		
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	door	de	Commissie	van	Uitvoering	(CvU)	
toegekende	subsidies	worden	pas	uitgekeerd	
als	 de	 activiteit	 waarvoor	 een	 subsidie	 is	

toegekend	 daadwerkelijk	 is	 afgerond.	 In	
sommige	 gevallen	 gaat	 de	 activiteit	 helaas	
helemaal		niet	door.		Het	in	2011	uitgekeerde		
bedrag	 	 van	 55.766	 euro	 is	 daardoor	
lager	 dan	 het	 bedrag	 waarover	 de	 CvU	 de	
beschikking	had.

De	UfD-Marina	van	Dammebeurs	is	 in	2011	
twee	 maal	 uitgereikt	 en	 wel	 in	 januari	 en	
tijdens	 het	 Alumnisymposium	 in	 oktober	
2011.

De	Algemene	kosten	van	het	bureau	waren	
met	 70.528	 euro	 nagenoeg	 gelijk	 aan	 2010	
en	 vrijwel	 in	 overeenstemming	 met	 de	
begroting.	 De	 bestuursleden	 ontvangen	
geen	bezoldiging.

Uit	het	saldo	van	baten	en	lasten	na	mutaties	
van	 de	 fondsen	 wordt	 aan	 het	 kapitaal		
in	 eerste	 instantie	 een	 inflatie	 correctie	
toegekend	 (26.897	 euro)	 	 waarna	 een	
negatief	saldo	van	1.995	euro	resteert.
	 	 	 	
Beleggingen 	
De	 hoofdlijnen	 van	 het	 beleggingsbeleid	
zijn:	 	 	 	
1.	Het	beleggingsbeleid	is	conservatief.	Er	
wordt	tot	circa	35%	in	aandelen	belegd	en	
circa	65%	in	rente	dragende	waarden	of	
liquiditeiten	met	marges	van	ca	10%	met	
oog	voor	marktontwikkelingen.

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-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	daarover	regelmatig	
verslag	doet	aan	het	bestuur.	 	
	 	 	

Tot slot	
Het	 bestuur	 spreekt	 	 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

BESTUURSVERSLAG
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BALANS
per	31	december	2011	na	verwerking	van	het	resultaat

BATEN	EN	LASTEN
Over	de	periode	1	januari	2011		t/m		31	december	2011
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BATEN	EN	LASTEN
Over	de	periode	1	januari	2011		t/m		31	december	2011

BATEN	EN	LASTEN
Over	de	periode	1	januari	2011		t/m		31	december	2011
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN

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	 is	 opgebouwd	 uit	 het	
oorspronkelijk	 ingelegd	 kapitaal	 en	 de		
jaarlijkse	 resultaten	 en	 onafhankelijk	 van	
het	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.

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.

Algemeen
De	 jaarrekening	 van	 Stichting	
Universiteitsfonds	 Delft	 is	 opgesteld	 in	
overeenstemming	met	 de	 Richtlijn	 voor	 de	
jaarverslaggeving	 640	 “Organisaties	 zonder	
winststreven”.

Het	 Bestuur	 van	 de	 Stichting	 heeft	 in	 2009	
besloten	om	het	boekjaar	te	wijzigen	van	een	
gebroken	boekjaar	met	balansdatum	per	31	
juni	naar	een	kalenderjaar	met	balansdatum	
31	 december.	 Het	 boekjaar	 2011	 heeft	
derhalve	betrekking	op	de	periode	1	januari	
tot	en	met	31	december	2011.

Bijgesloten	samengevatte	jaarrekening	2011	
bestaande	 uit	 de	 Balans	 per	 31	 december	
2011,	 de	 Staat	 van	 baten	 en	 lasten	 over	
2011	 en	 de	 grondslagen	 voor	 waardering	
en	 resultaatbepaling,	 zijn	 ontleend	 aan	
de	 gecontroleerde	 jaarrekening	 2011	 van	
Stichting	Universiteitsfonds	Delft.	Wij	hebben	
een	 goedkeurend	 oordeel	 verstrekt	 bij	 die	
jaarrekening	in	onze	controleverklaring	van	7	
maart	2012.	Desbetreffende	jaarrekening	en	
deze	 samenvatting	 daarvan,	 bevatten	 geen	
weergave	 van	 gebeurtenissen	 die	 hebben	
plaatsgevonden	 sinds	 de	 datum	 van	 onze	
controleverklaring	van	7	maart	2012.	

De	 samengevatte	 jaarrekening	 2011	 bevat	
niet	 alle	 toelichtingen	 die	 zijn	 vereist	 op	
basis	 van	 RJ	 640	 ‘Organisaties	 zonder	
winststreven’.	 Het	 kennisnemen	 van	 de	
bijgesloten	samengevatte	jaarrekening	2011	
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	 2011	 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	 2011	 op	 basis	 van	
onze	 werkzaamheden,	 uigevoerd	 in	
overeenstemming	 met	 Nederlands	 Recht,	
waaronder	 de	 Nederlandse	 Standaard	 810	
“Opdrachten	om	te	rapporteren	betreffende	
samengevatte	financiële	overzichten”.	

Oordeel 
Naar	 ons	 oordeel	 is	 de	 samengevatte	
jaarrekening	2011	in	alle	van	materieel	zijnde	
aspecten	 consistent	met	de	 gecontroleerde	
jaarrekening	van	Stichting	Universiteitsfonds	
Delft	 per	 31	 december	 2011	 en	 	 in	
overeenstemming	 met	 de	 grondslagen	
voor	 waardering	 en	 resultaatbepaling	
zoals	 beschreven	 in	 de	 gecontroleerde	
jaarrekening.	

Den	Haag,	7	maart	2012	

Ernst	&	Young	Accountants	LLP	

w.g.	W.	Flikweert	AA	

CONTROLEVERKLARING
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BESTUUR	UfD

In	het	jaar	2011	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

In	het	verslagjaar	2011	hadden	de	volgende	personen	zitting		in	de	Commissie	van	Uitvoering:

Voorzitter	 	 	 prof.dr.ir.	K.	van	der	Werff	 	
BK:	 	 	 	 prof.dr.ir.	L.S.	Sariyildiz	
	 	 	 	 opgevolgd	door	prof.dr.ir.	V.H.	Gruis	 	
LR:	 	 	 	 prof.dr.	F.	Scarano
CT:	 	 	 	 prof.dr.ir.	N.C.	van	der	Giesen	
EWI:	 	 	 	 prof.dr.	B.	de	Pagter
TA:	 	 	 	 prof.dr.	S.M.	Luthi		
TB:	 	 	 	 prof.dr.ir.	W.A.H.	Thissen
TN/MK:	 	 	 	 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
	 	 	 	 opgevolgd	door	dr.ir	A.J.J.	Straathof
International	Office:		 	 mw.	G.	de	Graaf,	adviseur

De	CvU	werd	secretarieel/administratief	ondersteund	door	mw.	J.	Kalkman-Baijens.

COMMISSIE	VAN	UITVOERING
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RAAD	VAN	ADVIES
Stand	per	31	december	2011

De bedrijfsgebonden leden van de Raad van Advies zijn:

dhr.	Th.	Aarten	-	KEMA	Nederland	B.V.	
dr.	P.A.M.	Berdowski	-	Koninklijke	Boskalis	Westminster	N.V.
dhr.	R.H.	Berkvens	–	Damen	Shipyards	Group
ir.	R.S.	Beurze	-	Volker	InfraDesign	B.V.
dhr.	M.	Binnendijk	-	EATON	Industries	(Netherlands)	B.V.
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.
drs.	ir.	B.	Buchner	-	Maritiem	Instituut	MARIN
ir.	P.J	Buijs	–	DELTA	N.V.
dhr.	K.	van	der	Burg	-	SNS	Intra
ir.	T.J.G.	Baron	Collot	d’Escury	-	Roland	Berger	Strategy	Consultants
drs.ir.	J.	van	den	Elzen	–	Movares	Nederland	B.V.	
dhr.	E.	van	Engelen	–	ESSENT	New	Energy	Innovations
dhr.	W.	Flikweert	AA	-	Ernst	&	Young	Nederland	LLP
dhr.	R.	Fouchier	-	E.ON	Benelux	BV
mw.	J.H.	Gasille	–	TenneT	TSO	B.V.	
ir.	J.L.	Gelling	-	Damen	Shipyards	Group
ir.	H.	Geut	-	Jacobs	Nederland	B.V.
prof.ir.	J.H.J.M.	van	der	Graaf	–	Witteveen+Bos	Raadgevend	Ingenieurs	B.V.
ir.	Th.	Hage	-	Aon	Groep	Nederland	B.V.
ir.	E.P.	Heerema	-	Allseas	Engineering	B.V.
ir.	M.J.J.	Heijmans	-	Heijmans	Nederland	B.V.
dhr.	A.J.	van	Hengstum	-	FrieslandCampina	Research
ir.	G.	Hoetmer	-	CSM	Nederland	B.V.
mw.	K	Hoetmer	-	Akzo	Nobel	Nederland	B.V.
dhr.	F.A.M.	Jeunink	-	Technip	Benelux	B.V.

RAAD	VAN	ADVIES
Stand	per	31	december	2011

prof.ir.	H.	de	Jonge	-	Brink	Groep	B.V.,	TU	Delft,	Leermeester	2005
ir.	J.C.	Kattemölle	–	Ingenieursbureau	Wolter	&	Dros	BV
dhr.	A.E.	Kips	-	IHC	Merwede	Holding	B.V.
ir.	J.	Kraus	–	DHV	Holding	B.V.
ir.	J.A.	Kroes	-	Heineken	Nederland	B.V.
dhr.	H.	Krouwel	-	ING	Groep	N.V.
prof.	dr.	S.M.	Luthi	-	Schlumberger	Petroleum	Services
dhr.	R.	Malizia	-	Ballast	Nedam	Infra	N.V.	
dhr.	M.J.	Masaar	van	Schaik	-	Electrabel	Nederland
ir.	P.C.	Molengraaf	MBA	–	Alliander	N.V.
drs.	R.H.J.	Mooren	–	ARCADIS	Nederland	B.V.	
ir.	F.J.	Nolet	-	Nolet	Jeneverstokerij-Distilleerderij	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
ir.	A.	Schoots	-	Strukton	Groep	N.V.
ir.	D.A.	Sperling	–	TBI	Holdings	B.V.	
ir.	R.J.	Takens	-	Accell	Group	N.V.
dhr.	R.	Thiemann	-	Deltaris
ir.	R.	Veenenga	Kingma	–	Archeus	Consulting	B.V.,	oud/bestuurslid	UfD
drs.	Sj.S.	Vollebregt	–	Stork	B.V.
ing.	A.	Verhoeff	-	Vosta	LMG	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.
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.
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RAAD	VAN	ADVIES
Stand	per	31	december	2011

De particuliere leden van de Raad van Advies zijn:

prof.dr.ir.	H.E.A.	van	den	Akker	-	TU	Delft,	Leermeester	2011
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	bestuur	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
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

RAAD	VAN	ADVIES
Stand	per	31	december	2011

drs.	G.	Kraus	–	Stichting	Kraus	Uithof	fonds
ir.	J.H.M.	Lindenbergh	–	Lid
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
gen.maj.b.d.ir	E.I.L.D.G.	Margherita	-	Oud-Bestuurslid	UfD
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	2010
ir.	R.E.	Selman	–	Oud-bestuurslid	UfD
prof.ir.	L.	van	der	Sluis	-	Lid
ir.	B.Sj.	Smits	–	Lid
prof.dr.ir.	J.	de	Swaan	Arons	–	Oud-voorzitter	CvU
prof.mr.ir.	B.G.	Taverne	–	Lid
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
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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
Dhr.	J.	de	Knegt
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	

Student-assistenten
Liselotte	van	der	A
René	Kleizen
Bart	Koopman
Simone	Köhler
Roy	van	Kuijk
Caroline	Streng
Martje	Thelen

BUREAU	UfD
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