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nZeer 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 nog al wat prijzen, maar er is dan ook veel talent aan onze universiteit.

De trend van prijzen door middel van meerjarige sponsorovereenkomsten 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 steun in het 
afgelopen jaar.

Verder geeft het Universiteitsfonds via haar Commissie van Uitvoering een zeer groot aantal, 
relatief bescheiden, subsidies aan individuele studenten en studentengroeperingen, waarbij de 
activiteiten van deze commissie ondersteund worden door een stage-fonds.

Nieuw sinds vorig jaar zijn de UfD-DreamTeam prijs , bedoeld voor een individuele student die 
het meeste aan het teamverband heeft bijgedragen en de UfD-Beste Promovendus  Award, 
bedoeld om een promovendus in staat te stellen zijn of haar kans op een Veni beurs te vergroten 
door middel van een ‘sabbatical leave’.
In 2012 is de UfD-Marina van Damme beurs niet uitgereikt wegens tegenvallende kwaliteit van 
de ingediende voorstellen.
Tenslotte werd tijdens het jaarlijkse Alumni Event voor de 2e keer de prijs voor de ‘Alumnus van 
het jaar’ uitgereikt en wel aan mevr. ir. Renske Geerlings. 

Alle alumni worden aangemoedigd toe te treden tot de ‘Vrienden van de TU Delft’ door middel 
van een jaarlijkse bijdrage.
Na een succesvolle start in 2011 is dit initiatief in 2012 niet echt verder van de grond gekomen. 

WOORD VOORAF

Wij bezinnen ons thans op een meer gestructureerde en professionelere aanpak onder leiding 
van onze nieuwe directeur Meine Oosten die per 1 april 2013 Max van der Laan zal gaan opvolgen.
Een en ander mede in samenhang met het sponsorbeleid van het College van Bestuur.

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 alumni als andere particulieren, bedrijven en andere instellingen.

Mijn opvolger Michael Wisbrun en ik hopen ook in de toekomst op u te mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,

ir R.M.J. van der Meer
Voorzitter UfD   

WOORD VOORAF
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nHet bestuur van het Universiteitsfonds 
Delft vergaderde in het verslagjaar                                                                                         
op 23 februari, 6 juni, 3 september en 29 
november. 

In de bestuursvergaderingen werd 
gesproken over o.m. de financiële situatie                                                                         
van het UfD, de fondsenwerving onder 
bedrijven en instellingen en onder alumni.                                                                               
Laatstgenoemden zijn als donateur van 
het UfD “vriend van de TU Delft”. Over                                                                                              
de hiervoor genoemde onderwerpen wordt 
elders in dit verslag uitvoerig gerapporteerd. 
Het bestuur startte de procedure, die 
moet leiden tot de benoeming van een                                                                                  
nieuwe directeur van het UfD als opvolger 
van ir. K.M. van der Laan.

In de bestuursvergadering op  29 november 
traden de heren ir. F.M. van der Jagt en                                                                          
ir. H.M. van den Assem terug als bestuurslid. 

De heer Van der Jagt trad terug                                                                                    
vanwege het verstrijken van zijn tweede (en 
laatste) benoemingstermijn.                                                                                         

De heer Van den Assem trad terug in verband 
met zijn andere drukke werkzaamheden.                                                                               

Het bestuur is in het bijzonder de heer 
Van der Jagt zeer dankbaar voor zijn grote 
inzet, gedurende vele  jaren, voor de 
fondsenwerving t.b.v. het UfD.                                                                                                                  

Het bestuur benoemde in zijn vergadering op 
29 november de heer ir. R.P. van Wingerden tot 
bestuurslid.                                                                                                                                     

De samenstelling van het bestuur per 31 
december 2012 is vermeld op pagina 42 van 
dit verslag.

BESTUUR 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 samenstelling 
van de Raad op 31 december 2012 is vermeld 
op pagina 44-47.

De jaarvergadering van de Raad van Advies 
vond in 2012 plaats op 29 november, 
voorafgaand aan de uitreiking van de prijzen 
aan de beste afstudeerders en de beste 
docenten van de TU Delft. 

Tijdens de vergadering, onder 
voorzitterschap van het bestuurslid 
mevrouw ir. N. Maas, werd een toelichting 
gegeven op en werden door het bestuur 
vragen beantwoord over de jaarrekening 
en het jaarverslag 2011.  Medegedeeld 
werd, dat een wervingsprocedure in gang 
gezet is, die moet leiden tot de aanstelling 
van een nieuwe directeur. Een uitvoerige 
gedachtenwisseling vond plaats over het 
onderwerp fondsenwerving. 
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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 vertegenwoordigers 
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.

Sinds de oprichting van het UfD-TBI 
stagefonds in januari 2012, is de beslissing 
over toekenning van de beurs onder de 
verantwoordelijkheid van het CvU gekomen.

De CvU ontving (buiten het TBI 
stagefonds om) 141 subsidieaanvragen 
van studieverenigingen en individuele 
studenten. Van deze aanvragen werden 
er 108 gehonoreerd, 32 afgewezen en 1 
aangehouden. In totaal werd een bedrag 
van € 62.534 aan subsidies uitgekeerd. Voor 
een uitgebreid overzicht van de uitgekeerde 
subsidies kunt u terecht op pagina 8.

COMMISSIE VAN UITVOERING VRIENDEN VAN DE TU DELFT

Het Universiteitsfonds heeft in 2012 ruim 200 
nieuwe ‘Vrienden van de TU Delft’ mogen 
verwelkomen, waarmee het aantal vrienden 
voor het derde jaar op rij is gegroeid. Deze 
groei geeft aan dat er bij alumni behoefte 
bestaat om iets terug te doen voor hun 
Alma Mater, zelfs in tijden van financiële 
onzekerheid. Het Universiteitsfonds heeft 
er zorg voor gedragen dat  ook dit jaar deze 
donaties ten goede zijn gekomen van Talent 
en Technologie op onze TU Delft. 

Het aantal bestemmingen voor de donaties 
heeft de commissie dit jaar flink uitgebreid. 
Zo besteedde de Alumnus van het Jaar 
mw. ir. Rinske Geerlings een deel van haar 
award voor het opzetten van een vak over 
‘disaster recovery and business contiuity’ 
in samenwerking met prof.mr.dr.ir. S.C. 
Santema. 
Daarnaast is er via de eerste UfD-DreamTeam 
Prijs een geldbedrag ten goede gekomen aan 
het Formula Student Racing Team, wegens 
uitzonderlijke inzet van Ivar te Kloeze. Door 
een unieke  bijdrage aan de teamprestatie 
krijgt Ivar eeuwige roem. Tegelijkertijd heeft 
het UfD bijgedragen aan het moderniseren 
van de DreamTeam-Hall, de thuisbasis van 
alle Delftse DreamTeams zoals de Nuna, de 

NovaBike, de EcoRunner en vele andere. 

Het  Universiteitsfonds heeft ook twee 
talentvolle promovendi beloond met 
een aanmoedigingsprijs bedoeld voor 
een sabbatical. Het doel hiervan is 
wetenschappelijke talenten een goede kans 
te geven op topprestaties waardoor wij 
allen trots blijven op de TU Delft. Mevrouw 
Liem gebruikt de prijs om haar onderzoek 
te verbreden en haar samenwerking met 
internationale experts in Duitsland en 
Singapore te intensiveren. De heer Bernien 
vertrekt hiermee voor drie maanden naar 
de vooraanstaande onderzoeksgroep van 
Nobelprijswinnaar prof. David Wineland.  

Vanaf heden worden alumni (en anderen) die 
hun vriendschap met hun Alma Mater willen 
onderschrijven ‘Vriend van de TU Delft’ door 
een donatie aan het Universiteitsfonds. 
In 2013 heeft het Universiteitsfonds zich 
voorgenomen de registratie en afhandeling 
van de donaties te professionaliseren in 
nauwe samenwerking met de directie van 
Marketing en Communicatie van de TU Delft. 
Deze samenwerking heeft tot doel om de 
alumni op meerdere manieren te betrekken 
bij het reilen en zeilen van onze universiteit. 

Ook vriend worden? Dat kan via de website: http://universiteitsfonds.tudelft.nl/vrienden/ 
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Onderstaande tabellen geven de 
aangevraagde en uitgekeerde bedragen 
weer per vergadering van de Commissie 
van Uitvoering.  In 2012 is er in december 
een extra CvU vergadering geweest, o.a. 
vanwege de nieuwe vergaderdata met 
ingang van 2013.

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.

Er werden in totaal 141 subsidie aanvragen 
ontvangen, waarvan er 108 zijn toegewezen, 
32 zijn afgewezen en 1 is aangehouden.

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

SUBSIDIES

Categorie 1: Studievereniging 20.765 17.645       11.987       8.704         6.834 5.334         6.940         5.740         
Categorie 2: Gastdocenten 2.600 1.000         2.300         -                  0 -                  1.500         500            
Categorie 3: Studenten 14.710 3.400         20.168       6.479         16.635 3.112         9.991         3.700         
Categorie 4: Algemeen 10.762 1.550         12.990       1.460         2.810 2.810         4.600         1.100         
Totaal 48.837 23.595 47.445 16.643 26.279 11.256 23.031 11.040

Totaal per categorie
Categorie 1 37.423
Categorie 2 1.500
Categorie 3 16.691
Categorie 4 6.920
Totaal 2012 62.534

Toegewezen

CvU vergadering 
11 december 2012
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AMBASSADRICE PROJECT

Het Ambassadriceproject heeft tot doel 
meer meisjes te interesseren voor een studie 
aan de TU Delft. De formule die het project 
gebruikt is die van rolmodellen. Goede 
Delftse studentes gaan terug naar hun oude 
school om te vertellen dat studeren in Delft 
een leuke en haalbare aangelegenheid is, 
met zeer goede toekomstperspectieven.

Het project wordt gefinancierd uit donaties 
van (vrouwelijke) alumni. Op dit moment 
wordt het project gefinancierd door mw. E.J. 
Sevenhuijsen-Hoogewoning en, met ingang 
van 2013, door het Fortuna Fonds van ir. G.J. 
Geluk.

In de afgelopen jaren zijn er telkens 
ongeveer 16 – 18 Ambassadrices op pad 
geweest. Met dit aantal paste het project 
binnen het budget. Bij de voorbereidingen 
voor het huidige jaar (2012-2013) kwam 
een verrassend neveneffect van het in 2011 
– 2012 ingevoerde bindend studieadvies 
aan het licht. Waar voorheen ongeveer 
125 studentes voldeden aan het eerste 
selectiecriterium “Propedeuse binnen 1½ 
jaar behaald”, waren dat er in het huidige 
jaar bijna 250. Aangenomen mag worden 
dat in deze groep van 250 zeker nog 20 
extra Ambassadrices zouden zitten. Binnen 
het huidige budget konden zij echter niet 

geaccommodeerd worden en zijn er zo 
kansen verloren gegaan voor het project.
 
Door de groep Ambassadrices 2012, die in 
september begonnen zijn, zijn in het voorjaar 
ongeveer 10 klassen bezocht, verdeeld over 
4 schoolbezoeken. Begin 2012 zijn 9 scholen 
bezocht.

Met ingang van 2012 -2013 is in principe 
besloten om alleen nog meisjes in de 5/6 
VWO-klassen voor te lichten. Uit de analyse 
van de afgelopen jaren is gebleken dat 
studiekeuze bij derde klassers, die voorheen 
ook tot de doelgroep behoorde, nog 
nauwelijks leeft.
 
In het najaar van 2012 is een 
standaardpresentatie ontwikkeld in 
PowerPoint en in Prezi, die alle Ambassadrices 
gebruiken voor hun presentaties op 
de scholen. Hiermee bereiken we een 
kwaliteitsverhoging van informatie.
 
Eind 2012 hebben we, in verband met haar 
afstuderen, afscheid genomen van onze 
student-assistent Liselotte van der A, die 
de afgelopen 4 jaar alle praktische zaken 
rond het project heeft verzorgd. Liselotte 
is nu werkzaam als project-architect. Haar 
opvolgster is Astrid van Til.
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Negen jaar geleden is het Fonds opgericht. 
Van der A: “Tijdens de viering ter ere van 
de eerste vrouwelijke afstudeerder aan 
de Polytechnische Hogeschool van Delft 
in 1904 en van het honderdjarig bestaan 
van de Delftsche Vrouwelijke Studenten 
Vereeniging, constateerden de reünisten van 
de D.V.S.V. in 2004 dat het aandeel meisjes in 
de opleidingen aan de TU Delft nog steeds 
te wensen over liet. Om daar verbetering in 
aan te brengen, hebben dr. ir. Marina Van 
Damme en ir. Rita Blom toen besloten een 
fonds in te stellen om gerichte activiteiten 
te financieren waarmee meisjes worden 
gestimuleerd een studie aan de Technische 
Universiteit Delft te kiezen.” In 2005 werd 
vervolgens een projectteam samengesteld 
voor de uitwerking van deze doelstelling en 
voor de voorbereidingen van de activiteiten 
van het Ambassadriceproject, voortgekomen 
uit het Fonds. 

Het belangrijkste middel om VWO-meisjes 
enthousiast te maken voor een studie in 
Delft is ze te laten kennismaken met goede 
rolmodellen, dus vrouwelijke studenten die 
zelf voor de TU Delft hebben gekozen en ook 
succes en plezier hebben in hun studie. 

Liselotte van der A begon haar studie 
Bouwkunde in september 2005. Zij haalde 
in één jaar haar propedeuse en werd in de 
zomer na haar tweede studiejaar, toen ook 
haar bestuursjaar bij AEGEE-Delft net was 

begonnen, benaderd om te solliciteren bij 
het Ambassadriceproject. Als Ambassadrice 
bezocht zij middelbare scholen om meisjes 
in 5- en 6-VWO voor te lichten over de TU 
Delft. Van der A: “Het is enorm leuk om 
andere meisjes te vertellen over je eigen 
ervaringen op de middelbare school en 

later op de TU. Ik haal veel energie uit het 
enthousiasmeren van de meisjes voor 
een technische studie.” Nadat zij net als 
Ambassadrice was begonnen, werd Van der 
A ook gevraagd om student-assistent van het 
Ambassadricefonds te worden. Sindsdien 
werkt zij samen met projectleider drs. Lenie 
Wasmus met veel plezier aan het project. 

Ieder jaar wordt vlak voor de zomer het 
wervingsproces van nieuwe Ambassadrices 
in werking gezet. Van der A: “Alle meisjes 
die twee jaar eerder begonnen zijn met een 
studie aan de TU Delft en redelijk snel hun 
propedeuse hebben gehaald, krijgen een brief  
met uitleg over het Ambassadriceproject 
en een sollicitatieformulier.” Begin 
september worden de meisjes die 
gereageerd hebben op de brief uitgenodigd 

Vanaf 2007 is Liselotte van der A actief als student-assistent voor het Ambassadricefonds. 
Aangezien zij tot en met het afronden van haar studie – Liselotte is in november 2012 
afgestudeerd als restauratiearchitect – verbonden is geweest aan het Universiteitsfonds, kan 
zij heel wat vertellen over de oprichting van het Ambassadricefonds, de Ambassadrices en 
haar persoonlijke motivatie om zich in te zetten voor het Fonds. 

“Ik haal veel 
energie uit het 

enthousiasmeren van 
de meisjes voor een 
technische studie!” 

Een kijkje achter de schermen:               Het Ambassadricefonds

voor een sollicitatiegesprek. Van der A: 
“Sollicitatiegesprekken worden in duo’s 
uitgevoerd, omdat de Ambassadrices ook 
in duo’s scholen gaan bezoeken.” Tijdens de 
gesprekken wordt gekeken naar persoonlijk 
optreden, motivatie, de manier waarop de 
sollicitantes in het studentenleven staan en 
hoe ze hun eigen keuzes hebben gemaakt. 
Van der A: “Doordat de Ambassadrices 
vaak lid zijn van een studenten-, studie- 
of sportvereniging, oftewel “een leven” 
hier hebben, kunnen ze Delft goed 
vertegenwoordigen.”

Iedere nieuwe groep Ambassadrices krijgt 
een presentatietraining  waarin ze onder 
andere leren op hun houding te letten 
en goed  te articuleren. Ook leren ze hoe 
meisjes van een jaar of 17 het beste kunnen 
worden aangesproken. Van der A: “Daar kun 
je je nog wel eens op verkijken. Ook door de 

persoonlijke aandacht en door hun eigen 
ervaring geven de Ambassadrices iets extra’s 
op de voorlichting.” De Ambassadrices 
bezoeken voornamelijk hun voormalige 
scholen. De duo’s zijn zo samengesteld 
dat studierichting en studentenvereniging 
zo gevarieerd mogelijk zijn, zodat ze een 
zo goed en breed mogelijk beeld van het 
studeren aan de TU Delft kunnen geven.

Het aantal meisjes dat aan de TU Delft is 
gaan studeren, is in de periode 2002-2010 
toegenomen van 16% tot 24%. Aan dit 
positieve resultaat heeft ongetwijfeld ook 
het Ambassadriceproject bijgedragen.

De toekomst voor het Ambassadricefonds 
ziet er goed uit. Mede dankzij de bijdrage 
van D.V.S.V.-reüniste mw. E.J. Sevenhuijsen-
Hoogewoning kan het Fonds de komende 
jaren doorgaan met zijn activiteiten. 
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In januari 2012 zijn TBI Holdings B.V. en het 
Universiteitsfonds Delft een overeenkomst 
aangegaan, waarbij TBI gedurende 5 jaar een 
bedrag van € 13.500 beschikbaar stelt voor 
studenten van de TU Delft die als onderdeel 
van hun studie op stage gaan.

Zowel Bachelor- als Masterstudenten kunnen 
via de stage-coördinator van hun faculteit 
een aanvraag indienen om een financiële 
bijdrage uit dit fonds te krijgen. 

Zowel de stage-coördinator als het 
vertegenwoordigend lid van de Commissie 
van Uitvoering van de betreffende faculteit 
dient zijn of haar akkoord hierop te geven.
Studenten dienen na hun stage een kort 
verslag bij het Universiteitsfonds in te 
leveren.

De gegevens van de student (naam, adres, 
woonplaats) en het verslag worden aan TBI 
beschikbaar gesteld.
Eénmaal per jaar wordt er een 
kennismakingsbijeenkomst georganiseerd 
waarbij de studenten die een bijdrage uit 
het UfD-TBI stagefonds hebben ontvangen, 
worden uitgenodigd. 

Op 15 november 2012 heeft deze 
bijeenkomst voor het eerst plaatsgevonden 
waarbij ruim gevolg was gegeven aan de 
uitnodiging.

In 2012 zijn er 37 aanvragen ontvangen die 
allen gehonoreerd zijn.
Van het totale beschikbare bedrag van 
€13.500 zijn er toewijzingen gedaan voor  
een bedrag van € 13.497.

UFD-TBI STAGEFONDS

De voorwaarden voor een beurs vanuit het UfD-TBI Stagefonds zijn:
- De beurs is ondersteunend van aard; 
- Tijdens de stage moet de student ingeschreven staan bij de TU Delft; 
- De maximale vergoeding per student is € 500,-

PRIJZEN
UfD-Strukton Master Awards

Op 8 maart 2012 werden de UfD-
Strukton Master Awards uitgereikt. Uit 
14 inzendingen werden 3 kandidaten 
genomineerd, die elk een presentatie van 
hun afstudeeronderzoek mochten geven. Na 
afloop van de presentaties heeft de jury zich 
teruggetrokken voor een laatste juryberaad. 
De jury selecteert de winnaar op basis van 
de volgende criteria: haalbaarheid, inlevend, 
initiatief, innovatie en CO2-reductie.

Tot winnaar van de UfD-Strukton Master 
Awards werd David Moed uitgeroepen. 
Hij bedacht een duurzame en goedkope 
oplossing voor de verwijdering van arseen 
uit grondwater en ontving voor dit idee een 
cheque ter waarde van 5.000 euro. Arseen 
in drinkwater kan leiden tot huidlaesies, 
verschillende vormen van kanker en hart- en 
vaatziekten. In Bangladesh, waar miljoenen 
pompen de bevolking van water voorzien, 
zorgt de concentratie arseen in grondwater 
voor de grootste problemen. David Moed 
deed onderzoek naar Subsurface Arsenic 
Removal (SAR). Door water met zuurstof 

de grond in te pompen oxideert het ijzer in 
het grondwater. Het geoxideerde ijzer vangt 
het arseen af middels adsorptie. De jury 
was zeer te spreken over het feit dat David 
Moed zijn civiele achtergrond combineerde 
met het chemische vakgebied. ‘Hij heeft met 
zijn onderzoek een groot maatschappelijk 
probleem aangepakt en zijn oplossing 
voldoet aan alle criteria’, aldus de jury.

Eefje van der Werf werd 2e en ontving een 
cheque van € 2.500 voor haar master scriptie 
over bewonersbelangen bij renovatie in 
bewoonde staat. 

Bart van Lakwijk werd 3e en ontving een 
cheque van € 2.500. Hij heeft een concept 
bedacht over de relatie tussen mens en 
vervoer in Chicago en hij richt zich daarbij op 
het parkeren van auto’s in Chicago. 

De prijswinnaars van de UfD-Strukton Master Awards 2012 zijn:
David Moed (1e prijs):

Eefje van der Werf:
Bart van Lakwijk:

The Influence of the Groundwater Composition on the Efficiency 
of Subsurface Iron and Arsenic Removal
Bewonersbelangen bij renovatie in bewoonde staat
When parking becomes a tool for urban reorganization
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PRIJZEN
UfD-Cofely Energy Efficiency Prijs

Donderdag 23 februari 2012 zijn voor de 
derde 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.

Deze prijs roept masterstudenten aan de 
TU Delft op na te denken over innovatieve 
oplossingen op het gebied van verlaging 
van het  energiegebruik,  CO2-reductie, 
en effectief gebruik van duurzame 
energiebronnen. 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 inzendingen voor de prijs. 
De genomineerden hielden tijdens de 
prijsuitreiking in de Senaatszaal van het Aula 
Congrescentrum een voordracht over hun 
werk. 

De drie meest baanbrekende inzendingen 
zijn bekroond met een prijs. Sid Vollebregt en 
Reinoud Feenstra sleepten met hun project 
‘Sustainable Drinking Water Production 
by Desalination’ de hoofdprijs van €7.500 
in de wacht. De projecten van Daniël van 
Kersbergen en Emile Nijssen zijn beloond 
met een prijs ter waarde van €2.500.

De prijswinnaars van de UfD-Cofely Energy Efficiency Prijzen 2012 zijn:
Sid Vollebregt &
Rijnoud Feenstra (1e prijs):
Daniel van Kersbergen: 

Emile Nijssen

Water from the Sun: Sustainable Drinking Water Production by 
Desalination
Schiphol Interchange Station, Integrated design research for the 
wind and daylight performance of the building envelope
Energie-efficientie in computers: Fikki3 en MADPSU

PRIJZEN
UfD-Imtech Bachelor Grants

Voor de vijfde keer zijn op 26 maart 2012 
de UfD-Imtech Bachelor Grants uitgereikt. 
Er zijn 38 inzendingen ontvangen, afkomstig 
van zes faculteiten (3ME, EWI, TNW, TBM, 
L&R en CiTG). Dit is flink meer dan in 2011, 
toen er 18 inzendingen waren, wat erop 
duidt dat studenten steeds meer nadruk 
leggen op het leveren van topprestaties. 
Uiteindelijk zijn vijf teams geselecteerd om 
de prijs van €2.000 per grant in ontvangst te 
nemen.

Jury-voorzitter prof.dr.ir. Peter Wieringa 
gaf tijdens de uitreiking aan dat hij de prijs 
zeer waardevol acht: ‘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 overeenkomsten tussen dit beleid en 
de UfD-Imtech Grants zijn duidelijk als 
men de criteria bekijkt: durf, innovatief, 
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.’

De prijswinnaars van de UfD-Imtech Bachelor Grants 2012 zijn:
Eline van der Kurk:
Martijn Sparnaaij:
Tom Verhoeff en team:
Thijs Bosma en team:

Maurice Boon en team:

Echo Stop: Special Music Earplugs (IO)
Schoon drinkwater na natuurramp, desinfectie met chloor (CiTG)
City Cloud 
Het detecteren van kraakbeenbeschadigingen met echografie: 
een proefonderzoek op kadavers (Wb)
Seeing with Sound (LR)
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PRIJZEN
UfD-EBN Geo Energy Master Award

Op 17 april is de UfD-EBN Geo Energy Master 
Award voor de tweede maal uitgereikt. 
Tijdens de uitreiking sprak EBN CEO Jan 
Dirk Bokhoven zijn enthousiasme uit over 
de UfD-EBN Geo Energy Master Award: 
“Via deze prijs kunnen we meer studenten 
enthousiasmeren zich te verdiepen in 
ons vakgebied, de diepe ondergrond van 
Nederland. Deze tweede editie van de 
prijs leverde tien inzendingen op, waaruit 
blijkt dat het vakgebied ook leeft onder 
studenten.”

Tijdens de ceremonie kregen drie 
genomineerden de gelegenheid hun ideeën 
toe te lichten, om zo de jury te overtuigen 
van de duurzame bijdrage die zij met hun 
afstudeerproject leveren aan de samenleving 
en de wetenschap. Hierna presenteerde de 
jury haar oordeel.

De eerste prijs van €6.500 werd toegekend 
aan Vipul Khosla. De jury roemde hem om 
zijn diepgaand en innovatief onderzoek, 

dat een grote bijdrage kan leveren aan het 
vakgebied. Khosla richtte zijn onderzoek op 
de stromingsdynamiek in de boorput. 

Floris Veeger kreeg de tweede prijs van           
€4.000 uitgereikt voor zijn onderzoek naar 
geothermische energiebronnen. De jury 
prees Veeger om zijn innemende presentatie 
en de sociale relevantie van zijn onderzoek. 

Andrea van Overveldt behaalde met 
haar afstudeerproject de derde prijs van 
€2.000. Zij deed onderzoek naar filters 
in de boorkop om zo het afvloeien van 
boorvloeistof te controleren en beperken. 
Volgens de jury levert haar onderzoek een 
belangrijke wetenschappelijke bijdrage 
aan de verbetering van boorvloeistoffen 
in het koolwaterstof exploratie- en 
productieproces. Haar onderzoek had 
minder tastbare resultaten, vandaar dat de 
jury besloot haar werk met de derde prijs te 
belonen.

De prijswinnaars van de UfD-EBN Geo Energy Master Awards 2012 zijn:
Vipul Khosla (1e prijs)  

Floris Veeger 

Andrea van Overveldt 

Visual investigation of annular flow dynamics and the effect of 
wall wettability
The utilization of hydrocarbon exploration and production wells 
for geothermal heat production
CT scan aided core-flood study of the leak-off process in oil-based 
drilling fluids

PRIJZEN
UfD-E.ON Teamworkprijs

Woensdag 6 juni vond de uitreiking plaats 
van de UfD-E.ON Teamworkprijs 2012. Deze 
prijs beloont studenten en medewerkers 
binnen de TU Delft, die in de afgelopen 
periode een uitmuntende prestatie hebben 
verricht in teamverband. Uit maar liefst 21 
inzendingen wees de breed opgezette  jury 
vier genomineerden aan: het DUT Racing 
Team, het Human Power Team Delft & 
Amsterdam, Team Eva, en Vertical Cities Asia 
2011 – The Wall. 

Na een welkomstwoord van ir. F.M. van 
der Jagt, bestuurslid van het UfD, sprak 
juryvoorzitter drs. P.M.M. Rullmann zijn 
waardering uit over de brede belangstelling 
binnen de verschillende faculteiten van de 
TU voor deze prijs. Een diversiteit die ook 
terug te zien is in de vier genomineerde 
teams. Vervolgens kregen de genomineerden 
de gelegenheid nog een keer kort hun 
teamprestatie kracht bij te zetten en zo  de 
jury te overtuigen. Ondanks een kleine 
technische storing, vakkundig opgevangen 
door de eerste spreker van het DUT 
Racing Team, zetten alle vier de teams een 

geanimeerde presentatie neer ten overstaan 
van de aanwezigen.

Tijdens het juryberaad dat hierop volgde, 
hield Leon Westhoeve, hoofd Fleet 
Management Centre van E.ON, een korte 
uiteenzetting over het belang van teamwork 
binnen een internationaal bedrijf als E.ON. 

Dhr. Rullmann nam hierna het woord om 
namens de jury de uitslag van de prijsvraag 
bekend te maken. Het kostte de jury veel 
denkwerk om tot een overeenstemming 
te komen, maar zij wist uiteindelijk een 
onbetwiste winnaar aan te wijzen: het 
Human Power Team Delft & Amsterdam! 
Dit team won de hoofdprijs, bestaande uit 
een cheque van maar liefst €10.000, een 
oorkonde en een trofee.  

De andere drie teams gingen ook niet met 
lege handen naar huis, zij ontvingen elk een 
cheque van €2.000 voor hun teamprestatie. 
Na het officiële gedeelte was er gelegenheid 
om de teams te feliciteren en het glas te 
heffen op de prachtige prestaties.

De prijswinnaars van de UfD-E.ON Teamworkprijzen 2012 zijn:
Human Power Team Delft & Amsterdam (1e prijs) 
DUT Racing Team 
Team EVA 
Vertical Cities Asia 2011 
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Het Universiteitsfonds Delft kent jaarlijks de 
Leermeesterprijs toe aan een hoogleraar, 
die door zijn onderwijs en onderzoek een 
bron van inspiratie is voor studenten en 
promovendi. Deze prijs is op 3 september 
2012 uitgereikt aan prof. dr. F.C.T. van der 
Helm. 

Prof. Van der Helm is hoogleraar 
Biomechanical Engineering bij de Faculteit 
Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek 
en Technische Materiaalkunde.  Hij is de 
grondlegger geweest van het biomedisch 
onderwijs aan de TU Delft, resulterend in 
de Masteropleiding Biomedical Engineering. 
Prof. Van der Helm wordt beschreven als 
een excellente, bevlogen en buitengewoon 
inspirerende wetenschapper, die met 
een ongekend enthousiasme zijn passie 
voor de wetenschap overbrengt naar zijn 
promovendi en, tijdens zijn colleges, naar 
studenten.

Tijdens de zeer druk bezochte bijeenkomst 
op 3 september sprak de voorzitter van de 

selectiecommissie voor de Leermeesterprijs, 
prof. dr. I.T. Young, de considerans uit, waarin 
de grote betekenis van prof. Van der Helm 
voor de wetenschap en voor het onderwijs 
duidelijk werd gemaakt.

Na een korte toespraak door de Rector 
Magnificus van de TU Delft, prof. ir. K.C.A.M. 
Luyben, werd de prijs aan prof. Van der Helm  
uitgereikt  door prof. Luyben en de voorzitter 
van het Universiteitsfonds, ir. R.M.J. van 
der Meer. De prijs bestaat uit een bedrag 
van €15.000, een zilveren penning en een 
oorkonde. Door een vertegenwoordiger 
van de KLM werden twee intercontinentale 
vliegtickets aaangeboden. Het is de bedoeling 
dat het geldbedrag en de vliegtickets  door 
de winnaar van de prijs worden gebruikt 
voor een korte sabbatical leave.

Na een dankwoord van prof. Van der Helm 
maakten velen gebruik van de gelegenheid 
om hem met de toekenning van de prijs te 
complimenteren.  

PRIJZEN
UfD-Leermeesterprijs

De selectiecommissie van de UfD-Leermeesterprijs 2012 was als volgt samengesteld:
Prof.dr. I.T. Young (voorzitter)
Prof.dr.ir. J.C. Walraven
Prof.ir. H. de Jonge
Prof.mr.dr. E.F. ten Heuvelhof
Ir. R.M.J. van der Meer

Leermeester 1999
Leermeester 2004
Leermeester 2005
Leermeester 2006
Voorzitter UfD

PRIJZEN
UfD-Alumnus van het Jaar

Tijdens het Alumni Event op vrijdag 12 
oktober is dit jaar voor de tweede maal de 
UfD-Alumnus van het Jaar prijs uitgereikt. 
De jury roemde de Delftse alumna ir. 
Rinske Geerlings voor haar creatieve en 
doortastende wijze waarop zij techniek 
verbindt met de dagelijkse praktijk in haar 
eigen onderneming in ‘business continuity’ 
en ‘disaster recovery’. 

Het event vond plaats in het Auditorium 
van het Aula Congrescentrum, waar de 
verschillende gasten door presentator Pieter 
Jan Hagens op enthousiaste wijze werden 
geïnterviewd. Onder toeziend oog van 500 
Delftse alumni werd er stilgestaan bij onder 
andere de DreamTeams, ‘de waterman’ van 
de wereld: prof. Mark van Loosdrecht, de 
Olympische sporters uit Delft en natuurlijk 

de Alumnus van het Jaar.  

De prijs is in het plenaire programma 
in ontvangst genomen door prof. Sicco 
Santema onder toeziend oog van Geerlings 
die via moderne media vanuit Australie live 
haar reactie gaf en te volgen was op het 
grote scherm van het Auditorium. Naast 
een mooie oorkonde was er een geldprijs 
van €10.000 verbonden aan de titel. Als 
bestemming voor €7.500 van dit bedrag koos 
Geerlings het TU project: “How can we build 
continuity aspects into the design of supply 
chains”.

Unaniem kwam de jury tot de conclusie dat 
Geerlings de titel verdient vanwege haar 
“ondernemersgeest en verantwoordelijkheid 
die past bij een ingenieur uit de 21ste  eeuw”. 
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De jaarlijkse prijsuitreiking van de prijzen 
voor de beste afstudeerders van de acht 
faculteiten aan de TU Delft in het collegejaar 
2011-2012 vond plaats tijdens een 
academische plechtigheid in het Auditorium 
van het Aula Congrescentrum op 29 
november 2012. 

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. B.M. 
van Ee. Iedere Beste Afstudeerder heeft 
vervolgens zijn werk toegelicht tijdens 
de plechtigheid door middel van een 
presentatie. 

Aan het einde van de ceremonie ontvingen 
alle afstudeerders uit handen van de Rector 
Magnificus en ir. Van Ee een oorkonde, een 
mastiek en een geldbedrag van €1000. 

Ir. Robert Mans van de faculteit Technische 
Natuurwetenschappen werd verkozen tot 
de Beste Afstudeerder van de TU Delft 2011-
2012. Dit gebeurde door een jury bestaande 
uit Rector Magnificus prof.ir. K.C.A.M. 
Luyben, voorzitter UfD ir. R.M.J. van der 
Meer en conrector prof.dr.ir. P. Wieringa. 

Mans ontving een bronzen beeld, een 

geldprijs van 1000 euro en een laptop 
van Dell, bovenop de prijs voor de beste 
afstudeerder van TNW.

Ook werden de Beste Docenten van elke 
faculteit in het zonnetje gezet en is dr. J.A.M 
de Groot verkozen tot Beste Docent van de 
TU Delft.

PRIJZEN
UfD-Prijzen voor de Beste Afstudeerders

PRIJZEN
UfD-Prijzen voor de Beste Afstudeerders

Bouwkunde 
ir. Jasper Nijveldt
The wall - The re-discovery of ordinary public places in an alternative urban architectural 
model for Chinese cities 

         
Civiele Techniek 
ir. Sjors van Es
The re-discovery of ordinary public places in an alternative urban architectural model for 
Chinese cities - The case of Chengdu

 
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica 
ir. Wenlong Jiang 
ADPLL Design for WiMAX

 
Industrieel Ontwerpen 
ir. Ohyoon Kwon
Co-design of a mobile service creating a supportive community for the homeless in London

 
Lucht- en Ruimtevaarttechniek 
ir. John-Alan Pascoe
Delamination of Bonded Repairs - A Damage Tolerance Approach

 
Techniek, Bestuur en Management 
ir. Job Veltman
The open source technology agent - An agent concept for the explorative economic evaluation 
of process technology: the case of natural gas desulphurization

 
Technische Natuurwetenschappen 
ir. Robert Mans (tevens Beste Afstudeerder TU Delft 2011-2012)
Identification of the arginine catabolism in Kluyveromyces lactis

Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen 
ir. Bas Overvelde
The Moving Node Approach in Topology Optimization: An Exploration to a Flow-inspired 
Meshless Method-based Topology Optimization Method
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Prijzen
UfD-DreamTeam Prijs

Vrijdag 31 oktober is de allereerste UfD-
DreamTeam prijs uitgereikt tijdens de 
officiële opening van de verbouwde hal 
voor de DreamTeams van onze Universiteit. 
Dit zijn de teams die in een half of heel jaar 
een bijzondere prestatie leveren door de 
grenzen van de technische ontwikkelingen 
te verleggen, zoals de teams van de Nuna, 
de Solarboat, de NovaBike, de Ecorunner en 
nog vele anderen. Het eindresultaat is toe te 
schrijven aan de inspanningen en inzet van 
elk team als geheel. De prijs is echter in het 
leven geroepen om een uitzonderlijk teamlid 
in het zonnetje  te zetten. 

Alle genomineerden ontvingen op het 
podium een medaille ter ere van de 
nominatie, waarna één voor één de niet-
winnaars verzocht werden het podium te 
verlaten tot enkel de winnaar nog overbleef. 
De titel DreamTeam-lid van het jaar werd 
door CvB-voorzitter Dirk-Jan van den Berg 
toegekend aan Ivar te Kloeze die voor de jury 
duidelijk verknocht was aan de hal. 

De bescheiden Ivar is sinds 2009 actief bij 
het Formula Student team waar hij achter de 
schermen veel werk heeft verzet. Zo was het 
bijvoorbeeld Te Kloeze die de werkplaats in 
ging om zelf de velgen te produceren waar 
geen enkel bedrijf zich aan wilde wagen. En 

met succes. Dat hij inmiddels halbeheerder 
is, de speciale D:Dream minor begeleidt, een 
nominale studievoortgang behaalt en nog 
steeds actief is bij het team, gaf voor de jury 
aan dat hij van uitzonderlijke waarde is voor 
het team. 

Te Kloeze ontving naast een oorkonde een 
sjerp en een grote fles champagne, daarnaast 
wordt zijn naam vereeuwigd op een speciaal 
daarvoor gemaakt wandbord in de entree 
van de hal. Een bedrag van €1.500 ging naar 
zijn team: het Formula Student team.

PRIJZEN
UfD-Beste Promovendus Award

Donderdag 13 december vond de eerste 
editie van het PhD Event plaats. Tijdens dit 
event was er een speciaal moment ingericht 
voor het UfD, want voor de eerste maal is er 
een prijs speciaal voor PhD’s ingesteld: De 
UfD-Beste Promovendus Award!

De insteek van de award is het stimuleren 
van een gemotiveerde promovendus 
aan de TU Delft die zich bezighoudt met 
een innovatief onderzoeksontwerp of 
onderwerp. In het bijzonder degene die 
zich naast de technische verdieping ook in 
bredere zin met het onderwerp bezighoudt,  
komt in aanmerking voor deze award.
Met deze award, die een geldprijs van 
€5.000 behelst, kan een promovendus een 
verbredende of verdiepende activiteit, die 
gerelateerd is aan het promotieonderzoek, 
uitvoeren en hiermee zijn of haar kansen 
vergroten op het verkrijgen van een Veni-
beurs.

Dit jaar zijn er 18 promovendi voorgedragen, 
elk van uitzonderlijk hoog niveau. De jury, 
bestaande uit Prof.dr.ir. J.T. Fokkema, Prof.
dr. J. Dik, Prof.dr.ir. M.T. Kreutzer en Ir. J.A. 

Bronsing, kon er dan ook niet omheen om 2 
prijzen in plaats van 1 uit te reiken. 

Cynthia Liem (EWI) viel op door haar 
dubbele achtergrond: Niet alleen is ze 
technisch opgeleid, ook een opleiding aan 
het conservatorium heeft ze succesvol 
afgerond. Hierdoor is ze in staat om een brug 
te slaan tussen twee werelden. Daarbij is ze 
zelfstandig en toont ze zeer veel initiatief. 
Met de prijs kan ze ingaan op de uitnodiging 
van Prof.Dr. Meinard Müller, dat tot nu toe 
steeds om financiële redenen moest worden 
afgehouden. Het PhD onderzoek van Liem 
staat sterk in verband met zijn onderzoek.

Hannes Bernien (TNW) wordt getypeerd als 
een ‘racewagen’, op hoge snelheid verslindt 
hij zijn promotiewerk. In slechts 2 jaar heeft 
hij al vele indrukwekkende publicaties, 
waaronder bij de Nature Publishing Group. 
Met de prijs wil hij naar Amerika afreizen 
om daar in het team van David Wineland 
in het National Institute of Standards and 
Technology mee te draaien.

De prijswinnaars van de UfD-Beste Promovendus Award 2012 zijn:
Cynthia Liem (voor een interview met Cynthia zie pagina 24-25)
Hannes Bernien 
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Cynthia Liem, een van de winnaars, viel op 
door haar dubbele achtergrond van een 
studie informatica en het conservatorium. 
Liem: “Het past bij mij om meerdere dingen 
tegelijk te doen. Om me op slechts één ding 
te focussen, dat zou niet werken.” Ook met 
haar promotie slaat ze een brug tussen de 
twee werelden. Zij promoveert aan het 
Multimedia Information Lab binnen de 
faculteit van EWI, dat zich bezighoudt met 
het zoekbaar maken en analyseren van 
mediasignalen, met name video. Hierbij 
komen ook sociale en affectieve aspecten 
aan bod. Liem richt zich als eerste op muziek. 
Dit, stelt Liem, is niet puur audio, maar hangt 
samen met de beleving ervan, waarbij andere 
informatiebronnen en gebruikerservaringen 
een rol spelen. 

De Beste Promovendus Award bestaat uit een 
geldbedrag van € 5.000. Liem wil dit besteden 
aan onder andere reis- en verblijfskosten 
voor internationaal onderzoek in het lab van 
prof.dr. Meinard Müller, het ‘International 
Audio Laboratories’ in Erlangen, Duitsland. 
Haar onderzoek is sterk verwant aan dat van 
Müller, waardoor zij al eerder met elkaar in 
contact zijn gekomen. Hij ondersteunde haar 
o.a. bij het organiseren van een workshop 
voor de belangrijkste internationale 
conferentie in de multimediabranche. 

Cynthia Liem ziet de award als een goede 
ontwikkeling: “Het is erg lastig om als 

promovendus zo’n uitstap te regelen. 
Eerdere stages binnen mijn promotie waren 
gesponsord door Google in de Verenigde 
Staten. Ik was daar een werknemer en kreeg 
salaris, zodat ik mijn werk in Delft tijdelijk stil 
zette. Een bezoek aan een ander lab moet 
je als promovendus bekostigen met je eigen 
salaris, zodat je je promotie niet zomaar op 
pauze kunt zetten. Deze prijs biedt ruimte 
om verblijfs- en reiskosten te dekken en een 
verbredend onderzoek te financieren. Het is 
een steuntje in de rug.”

De prijs kwam voor Liem precies op het 
juiste moment. Liem: “Dhr. Müller had me 
al meerdere keren uitgenodigd voor zijn 
lab. Met de buitenlandse stage bij Google 
had ik ervaring opgedaan in de industrie. De 
komende jaren blijf ik als post-doc binnen 
een nieuw Europees project aan de TU Delft, 
al moet ik hiervoor mogelijk buitenlandse 
universiteiten bezoeken. De vraag bleef 
echter of ik genoeg buitenlandervaring zou 
opdoen voor een academisch divers CV, 
om in aanmerking te komen voor een Veni-
beurs. De Beste Promovendus Award geeft 
mij een goede reden er even uit te gaan. Het 
is een hele eer dat ik heb gewonnen, ook nog 
eens als vrouwelijke informaticus.”

Een steuntje in de rug voor de   

Een van de nieuwe prijzen van dit jaar onder de paraplu van het Universiteitsfonds (UfD) is de 
Beste Promovendus Award. Deze prijs is een initiatief van de Vrienden van de TU Delft, zodat 
het UfD nu talenten op alle gebieden binnen de TU Delft kan blijven steunen, aanmoedigen en 
motiveren. Door het uitzonderlijk hoge niveau van de inzendingen besloot de jury twee prijzen 
in plaats van één uit te reiken. 

“Een prijs winnen 
als vrouwelijke 

informaticus is extra 
bijzonder!” 

De jury voorzag een valkuil voor de 
enthousiaste Liem, en bestempelde de prijs 
als een ‘wake-up-call’. Liem is naast haar 
promotieonderzoek al bij veel academische 
activiteiten betrokken geraakt, zoals 
het organiseren van een workshop op 
dé internationale conferentie van haar 
vakgebied. Ze is hierin actiever dan de 
gemiddelde promovendus, omdat dergelijke 
activiteiten meestal pas na het promoveren 
komen. Liem: ”Ik ben inderdaad heel 
actief in het organiseren van academische 
activiteiten, maar dat heb ik vrijwel allemaal 
onafhankelijk gedaan. Ik wilde binnen 
het multimediavakgebied meer aandacht 
en draagvlak creëren voor muziek. Ik kan 
fungeren als schakel tussen verschillende 
vakgroepen en disciplines. Door gebrek aan 
ervaring en routine heb ik nog een frisse blik. 
Dit maakt me anders dan andere academici 
en daardoor opvallend.”

Zo is Liem momenteel betrokken bij 
een project  binnen  het Europese 
FP7-programma, dat internationale 

onderzoeksvoorstellen financiert.  Toen 
dit project voor de aanvraag dreigde spaak 
te lopen, wierp Liem zich vrijwillig op als 
coördinator om het project te redden en 
zo gezichtsverlies bij de betrokken partijen 
te voorkomen. De organisatie hiervan bleek 
enorm hectisch, en kostte haar veel tijd naast 
het promoveren. Zoals ze het zelf zegt: “Soms 
moet het gewoon. Ik kan hier helpen om het 
verschil te maken, en over het algemeen ging 
dat wel goed!”

Cynthia vertrekt waarschijnlijk deze lente 
naar het lab van professor Müller. Of dit 
voor een langere periode is, of meerdere 
korte uitwisselingen moet nog blijken. Liem: 
“Op dit moment zijn we in gesprek over de 
invulling hiervan. Het belangrijkste is dat we 
gewoon een leuk project gaan doen, waar 
we beiden iets uit kunnen halen. Professor 
Müller zei al: ‘Kom gewoon naar mij toe. Dan 
zet ik je hier in het lab, en gaan we gewoon 
alleen maar onderzoek doen en kun je 
daarna weer naar huis.’” 

Beste Promovendus!  
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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/jaarlijkse 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. De 
aftrek is maximaal 50% van de winst. De 
winst mag niet negatief worden door de 
aftrek en de aftrek moet onder de €100.000 
blijven.

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.

26
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FINANCIEEL

Donaties van bedrijven
Er zijn twee typen donaties door bedrijven: 
fondsen op naam en donaties voor algemene 
doeleinden.

De fondsen op naam komen tegemoet aan 
de wens van het bedrijfsleven om duidelijk 
zicht te hebben op  de besteding van de 
donatiegelden.   De overeenkomsten worden 
aangegaan voor een termijn van drie jaar.  

Met de fondsen op naam werd in 2012 in 
totaal een bedrag van €39.500 ontvangen.

Het tweede type donaties van bedrijven, de 
donaties voor algemene doeleinden, heeft 
in het verslagjaar wederom onder druk 
gestaan. Het aantal donerende bedrijven 
liep terug tot 49. De doelstelling was voor dit 
jaar gesteld op het innen van €80.000. Het 
resultaat over 2012 kwam uit op  €71.570.

In het verslagjaar is een model voor een 
wervings- en belactie ontwikkeld. Bij de 
fondsenwerving 2013 zal dit model worden 
toegepast. 

Donaties van particulieren
Naast de donaties van bedrijven is er een 
groeiend aantal particulieren dat een 
financiële bijdrage doet aan het fonds. Alle 
donateurs doen met hun gift iets terug voor 
de universiteit en zijn automatisch ‘Vriend 
van de TU Delft’. De Commissie van Toezicht 
zorgt ervoor dat deze giften ten goede komen 
aan talenten in onderzoek en onderwijs 
op onze Universiteit.  Lees meer over de 
Vrienden van de TU Delft op bladzijde 7.

Het bestuur betuigt zijn erkentelijkheid aan 
alle bedrijven, instellingen en personen die 
in het jaar 2012 financieel, door sponsoring 
of op andere wijze, het Universiteitsfonds 
Delft hebben ondersteund.

FINANCIEEL

Relevante getallen:
-In het verslagjaar waren er 6 ‘fonds op naam’-overeenkomsten met bedrijven, in 2011 
  bedroeg dit aantal 7. 
-Het aantal bedrijven dat het UfD in het verslagjaar 2012 financieel steunde, bedroeg 49 ten 
  opzichte van 58 in 2011.
-Gemiddeld bedroeg de donatie van bedrijven 1460 euro, ten opzichte van €1210 in 2011.
  In totaal is er €71.570 gedoneerd door bedrijven ten opzichte van €78.270 in 2011.
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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, tot 2013)
Strukton Groep N.V.: Master Awards (sinds 2009, tot 2012)
Cofely Nederland N.V.: Energy Efficiency Awards (sinds 2009)
Mecanoo architecten B.V.: Prijzen Beste Afstudeerders TU Delft (sinds 2009, tot 2012)
EBN B.V.:   Geo Energy Master Awards (sinds 2011)
TBI Holdings B.V.:  Stagefonds (sinds 2012) 

In dit verband verdienen ook vermelding:
- de UFD-Marina van Damme beurs. De instelling van deze beurs is mogelijk geworden door 
   schenkingen van mw. dr.ir. M.A. van Damme aan het Universiteitsfonds Delft in 2004 en 2009.
- de  notarieel vastgelegde schenking van een particulier donateur  aan het Universiteitsfonds  
  Delft in 2011. De schenking betreft een jaarlijkse donatie van 5.000 euro gedurende vijf jaar 
  ten gunste van het Ambassadriceproject. 
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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 in het bijzonder. 

Baten     
De totale baten 2012 waren met € 319.841 
beduidend lager dan in 2011( € 404.954) .
De belangrijkste structurele oorzaak is dat de 
bijdragen van particulieren en “Vrienden”van  
de TU Delft  (de facto Alumni) daalden van       
€ 76.175 in 2011 tot € 43.227.
De algemene bijdragen van bedrijven 
ondergingen namen af van € 78.270 in 2011 tot 
€ 71.570 als gevolg van grotere kieskeurigheid 
van bedrijven  aan welke doelen zij gelden 
willen geven.  Wel blijkt het zoals eerder 
aangeduid mogelijk met succes bedrijven te 
interesseren voor specifieke projecten.

De ontvangsten voor de fondsen op naam 
waren  in 2012 veel  lager dan in 2011, echter 
de sponsoren betalen hun bijdragen voor 
enkele jaren in één keer welke bedragen 
worden  gereserveerd  op de balans . Daaruit 
worden vervolgens jaarlijks de uitgaven voor 
de prijzen gedekt. Het gevolg is dat  de  post 
“Ontvangsten  voor UfD Fondsen op naam”   
sterk kan fluctueren. De sponsoren van 
prijzen dragen tevens bij aan de kosten van 
de evenementen waarop de prijzen worden 
uitgereikt en kosten van het  UfD bureau.

Het Kraus Uithoffonds continueerde haar 
bijdrage.  Het Jansen Dibbits van der Horst 
Fonds is eind 2012 gefuseerd met een ander 
fonds tot de stichting 3E en zal vanaf 2012 geen 
gebruik meer maken van de dienstverlening 

door het UfD waarmee haar bijdrage aan het 
UfD zal stoppen.

De contante opbrengsten van beleggingen in 
de vorm van rente en dividend daalden licht tot 
€41.340 als gevolg van lagere rentestanden, 
maar daarentegen steeg het koersresultaat 
als gevolg van de beursontwikkelingen en 
fondskeuze in belangrijke mate tot € 83.248, 
zonder dat het risicoprofiel aanmerkelijk  
veranderde.  Het jaarrendement op de 
portefeuille kwam daarmee uit op 8,6 %.

Lasten
Een verheugend groot en toenemend aantal 
prijzen uit de fondsen op naam kwam 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. De Marina van 
Damme beurs is in 2012 niet uitgereikt. 

Het UfD Fortuna fonds heeft € 1.000 beschikbaar 
gesteld aan het Ambassadricefonds. Vanuit dit 
fonds worden activiteiten en schoolbezoeken 
georganiseerd waarbij vrouwelijke studenten 
van de TU Delft,  meisjes stimuleren om  aan 
een technische universiteit te gaan  studeren. 

Op het budget  van de Commissie van 
Uitvoering werd een omvangrijk beroep 
gedaan en de bestedingen gingen omhoog 
van € 55.766 naar € 63.144, iets boven het 
budget van € 61.500.

De Algemene kosten van het bureau bleven 
met € 73.218 binnen budget.

BESTUURSVERSLAG
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De accountantskosten waren met € 7.523 
hoger vanwege extra controle van het 
Jaarverslag van het UfD. 

Uit het resultaat van baten en lasten na 
mutaties van de fondsen wordt aan het 
kapitaal in eerste instantie een inflatiecorrectie 
toegekend (€ 27.520) waarna een positief 
saldo van € 76.777 resteert.

Beleggingen 
De hoofdlijnen van het beleggingsbeleid 
zijn: 
1. Het beleggingsbeleid is “conservatief”. 

Er wordt gemiddeld  circa 35% in 
aandelen belegd (eind 2012 35,7%) en 
circa 65% in rente dragende waarden of 
liquiditeiten. De bandbreedte is  ca 10% 
rond deze gemiddelden, 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 
overheidgerelateerde obligaties. Gezien 
het lage rendement op dergelijke 
waarden is een groter accent gegeven aan 
bedrijfsobligaties. 

4. Circa 20-30% van het totaal aan obligaties
en liquiditeiten wordt belegd in hoog 
investment grade bedrijfsobligaties en 
in investment grade bedrijfsobligaties 
fondsen. Eind 2012 bedroeg dit percentage 
ca 55% met instemming van het bestuur. 
Eind 2012 werd een relatief groot 
bedrag aan liquiditeiten aangehouden 
en nog niet geherinvesteerd in nieuwe 
obligaties.  

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.  
  

Beloning bestuursleden 
De bestuursleden verkrijgen geen  
compensatie.    
    
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 BALANS
per 31 december 2012 na verwerking van het resultaat

ACTIVA
Effecten 1.313.088 1.285.109
Totaal vorderingen en overige 29.095 62.097
        Vorderingen 22.794 54.932
        Overige activa 6.301 7.165
Liquide middelen 272.018 232.627
Totaal activa 1.614.201 1.579.833

PASSIVA
Kapitaal 1.205.102 1.100.805
Totaal bestemmingsfondsen 307.785 383.253
        Alumnifonds 155.907 190.900
        Fondsen op naam 151.878 192.353
Totaal schulden en passiva 101.314 95.775
        Commissie van Uitvoering 26.233 7.925
        UfD-TBI stagefonds 6.102 0
        Projecten 11.376 11.376
        Renteloze lening 30.000 40.000
        Overige passiva 27.603 36.474
Totaal passiva 1.614.201 1.579.833

31 december 2012 31 december 2011

31 december 2012 31 december 2011
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BATEN EN LASTEN
over de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012

BATEN
Bijdragen bedrijfsleven 80.000 71.570 78.270
Bijdragen Daden voor Delft (bedrijven en particulieren) 0 0 2.910
Bijdragen Vrienden van het UfD 100.000 43.227 76.175
Bijdrage TU Delft in Leermeesterprijs 14.000 14.000 14.000
Bijdrage Mecanoo (prijs beste afstudeerders) 0 0 14.000
Bijdrage Stichting Kraus Uithof 4.500 4.500 4.500
Bijdrage Jansen Dibbets vd Horst fonds 3.000 3.000 3.000
Ontvangen voor UfD Fondsen op Naam 90.000 39.500 114.500
Bijdrage Sponsors & Fondsen UfD bureaukosten 7.350 7.850 7.750
Bijdrage Sponsors & Fondsen uitreikingskosten 14.750 6.128 5.274
Vrijval van balans reservering 0 5.478 9.700
Totaal bijdragen 313.600 195.253 330.079
Opbrengsten beleggingen + liq.mid.(rente&dividend) 40.000 41.340 45.364
Koersverschillen boekjaar p.m. 83.248 -50.612
Bijzondere baten ontvangen van Alumnivereniging 0 0 80.123
Totaal opbrengsten overige 40.000 124.588 74.875
Totaal baten 353.600 319.841 404.954

Begroting 
2012

Realisatie 
2012

Realisatie 
2011

LASTEN
Subsidies verstrekt door de Com.van Uitvoering 61.500 63.144 55.766
UfD-TBI stagefonds (onderdeel van de CvU) 13.500 13.497 0
Daden voor Delft, uitkeringen 0 0 2.910

40.000 34.993 15.560
UfD-Leermeesterprijs 18.000 17.984 17.362
UfD-prijs beste afstudeerders/docent 14.000 13.646 13.748
UfD prijzen 91.800 0 0
UfD-Marina van Dammebeurs 0 78 19.746
UfD-Ambassadricefonds 0 7.317 6.121
UfD-Fortuna fonds 0 0 2.500
UfD-EBN Geo Energy Master Award 0 12.500 10.500
UfD-Strukton Master Awards 0 10.000 10.000
UfD-E.ON Teamworkprijs 0 16.000 16.000
UfD-IMTECH Bachelor Grants 0 10.000 10.000
UfD-Cofely energy efficiency prijs 0 12.500 12.500
UfD-Van Zuylenfonds 0 0 10.588
Uitreikingskosten UfD prijzen 12.950 6.135 5.274
Totaal subsidies en prijzen 251.750 217.794 208.575
Honoraria 50.000 49.041 46.038
Algemene kosten (website, bank-beheerskosten etc) 14.000 11.872 12.732
Accountantskosten 5.500 7.523 5.500
Drukkosten 3.000 873 1.945
Jaarverslag 3.500 2.000 3.000
PR kosten 2.000 1.909 660
Lasten /correcties vorig boekjaar 0 0 653
Totaal algemene kosten 78.000 73.218 70.528
Buitengewone lasten (betreft Alumnifonds) 0 0 35.614
Totaal lasten 329.750 291.012 314.717

OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Totaal baten 353.600 319.841 404.954
Totaal lasten 329.750 291.012 314.717
Saldo baten en lasten 23.850 28.829 90.237

Begroting 
2012

Realisatie 
2012

Realisatie 
2011

Begroting 
2012

Realisatie 
2012

Realisatie 
2011

Alumnifonds (prijzengeld en diversen kosten 
                         voor Vrienden van het UfD)

BATEN EN LASTEN
over de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012

LASTEN
Subsidies verstrekt door de Com.van Uitvoering 61.500 63.144 55.766
UfD-TBI stagefonds (onderdeel van de CvU) 13.500 13.497 0
Daden voor Delft, uitkeringen 0 0 2.910

40.000 34.993 15.560
UfD-Leermeesterprijs 18.000 17.984 17.362
UfD-prijs beste afstudeerders/docent 14.000 13.646 13.748
UfD prijzen 91.800 0 0
UfD-Marina van Dammebeurs 0 78 19.746
UfD-Ambassadricefonds 0 7.317 6.121
UfD-Fortuna fonds 0 0 2.500
UfD-EBN Geo Energy Master Award 0 12.500 10.500
UfD-Strukton Master Awards 0 10.000 10.000
UfD-E.ON Teamworkprijs 0 16.000 16.000
UfD-IMTECH Bachelor Grants 0 10.000 10.000
UfD-Cofely energy efficiency prijs 0 12.500 12.500
UfD-Van Zuylenfonds 0 0 10.588
Uitreikingskosten UfD prijzen 12.950 6.135 5.274
Totaal subsidies en prijzen 251.750 217.794 208.575
Honoraria 50.000 49.041 46.038
Algemene kosten (website, bank-beheerskosten etc) 14.000 11.872 12.732
Accountantskosten 5.500 7.523 5.500
Drukkosten 3.000 873 1.945
Jaarverslag 3.500 2.000 3.000
PR kosten 2.000 1.909 660
Lasten /correcties vorig boekjaar 0 0 653
Totaal algemene kosten 78.000 73.218 70.528
Buitengewone lasten (betreft Alumnifonds) 0 0 35.614
Totaal lasten 329.750 291.012 314.717

OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Totaal baten 353.600 319.841 404.954
Totaal lasten 329.750 291.012 314.717
Saldo baten en lasten 23.850 28.829 90.237

Begroting 
2012

Realisatie 
2012

Realisatie 
2011

Begroting 
2012

Realisatie 
2012

Realisatie 
2011

Alumnifonds (prijzengeld en diversen kosten 
                         voor Vrienden van het UfD)
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BATEN EN LASTEN
over de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012

VERDELING SALDO BATEN EN LASTEN
Mutaties Alumnifonds:
UfD-Alumnifonds aanvulling fonds 0 80.123
UfD-Alumnifonds nabetalingen Alumnivereniging -1.113 -35.614
Activiteiten voor Alumni in 2012 -33.880 0
Saldo Alumnifonds -34.993 44.509
Mutaties fondsen op naam: -15.850
Marina van Dammefonds -78 -19.746
Marina van Dammefonds schenking aan fonds 10.000 10.000
Marina van Dammefonds (rente) 940 1.132

0 2.198
Ambassadricefonds (kosten) -7.317 -6.121
Ambassadricefonds aanvulling fonds 1.000 25.000
Bakhuis Roozeboomfonds (rente) 980 951
UfD-Fortuna Fonds aanvulling fonds 0 10.000
UfD-Fortuna Fonds prijzengeld -1.000 -2.500
UfD-IMTECH aanvulling fonds 0 30.000
UfD-IMTECH fonds -10.000 -10.000
UfD-E.ON Teamwork fonds -16.000 -16.000
UfD-E.ON aanvulling fonds 16.000 2.000
UfD-Strukton Master Awards fonds -10.000 -10.000
UfD-Cofely fonds -12.500 -12.500
UfD-EBN aanvulling fonds 0 37.500
UfD-EBN prijzengeld -12.500 -10.500
UfD-TBI Stagefonds -13.500 0
UfD-TBI Stagefonds voor 2012 13.500 0
UfD-Van Zuylenfonds 0 -10.588
Saldo fondsen op naam -15.850 -40.475 20.826
Overige posten:
Toevoeging kapitaal (inflatie corr. 2011 en 2012 is 2,5%) 27.000 27.520 26.897
Toevoeging aan Alumnifonds 60.000 0 0
Saldo boekjaar t.l.v. c.q.  t.g.v. kapitaal -47.300 76.777 -1.995
Operationeel saldo 39.700 104.297 24.902
Saldo baten en lasten 23.850 28.829 90.237

Marina van Dammefonds 
(correctie verrekening saldo Ambassadrice fonds)

Begroting 
2012

Realisatie 
2012

Realisatie 
2011

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 
de 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”.  
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Bijgesloten samengevatte jaarrekening 
2012 bestaande uit de samengevatte balans 
per 31 december 2012, de samengevatte 
staat van baten en lasten over 2012 en 
de grondslagen  voor waardering en 
resultaatbepaling, zijn ontleend aan de 
gecontroleerde jaarrekening 2012 van 
Stichting Universiteitsfonds Delft. Wij hebben 
een goedkeurend oordeel verstrekt bij die 
jaarrekeing in deze controleverklaring van 2 
april 2013. Desbetreffende jaarrekening en 
deze samenvatting daarvan, bevatten geen 
weergave van gebeurtenissen die hebben 
plaatsgevonden sinds de datum van onze 
controleverklaring van 2 april 2013. 

De samengevatte jaarrekening 2012 bevat 
niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis 
van RJ 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. 
Het kennisnemen van de samengevatte 
jaarrekening 2012 kan derhalve niet in de 
plaats treden van het kennisnemen van 
de gecontroleerde jaarreking 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 2012 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 2012 op basis van onze 
werkzaamheden, uitgevoerd in 
overeenstemming met Nederlands Recht, 
waaronder de Nederlandse Standaar 810 
‘Opdrachten om te rapporteren betreffende 
samengevatte financiële overzichten’.

Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte 
jaarrekening 2012 in alle van materieel zijnde 
aspecten consistent met de gecontroleerde 
jaarrekening van Stichting Universiteitsfonds 
Delft per 31 december 2012 en in 
overeenstemming met de grondslagen 
voor waardering en resultaatbepaling zoals 
beschreven in de waarderingsgrondslagen in 
de gecontroleerde jaarrekening.

Den Haag, 4 april 2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. W. Flikweert AA

GESCHIEDENIS VAN HET UFD

De Stichting “Delftsch Hoogeschoolfonds” 
werd opgericht op 30 juni 1925 middels een 
akte van notaris dr. P.B. Libourel te Delft. 
De oprichtingsakte werd ondertekend door 
een tiental hoogleraren en een groot aantal 
captains of industry.

Artikel Twee van deze notariële akte luidt:

Het kapitaal (in 1925 was dat ƒ 9.635,83) 
werd besteed aan bijzondere leerstoelen, 
privaatdocentschappen, lezingen, colloquia, 
cursussen, technisch-wetenschappelijke 
onderzoekingen, aanschaffing van 
instrumenten en voor andere doeleinden. 

In de jaren dertig, toen er van overheidswege 
nauwelijks enige financiële ruimte voor 
vernieuwing te verwachten was, verleende 
het Delfts Hogeschoolfonds (DHF) een 
belangrijke bijdrage aan onderwijs en 
onderzoek. Voor het onderwijs lag de 
verdienste van het DHF met name in 
de mogelijkheden die het schiep voor 

onderwijsexperimenten en het invoeren van 
nieuwe vakken. Voor het onderzoek bleken 
in eerste instantie de fondsen en later de 
bijzondere leerstoelen van belang.

Het Universiteitsfonds Delft (UfD) beheert 
overigens ook het Kraus-Uithoffonds. 
Dit fonds werd in 1930 opgericht als 
Stichting Delftsch Excursiefonds, met 
ruimere doelstellingen dan de naam doet 
vermoeden. Het grondkapitaal was twee 
ton, waarvan de rente over de afdelingen 
verdeeld moest worden. De stichters wilden 
onbekend blijven tot hun dood. Toen bleek 
het al genoemde echtpaar Kraus erachter te 
zitten. 

In 1953 brachten vertegenwoordigers van 
de toenmalige hogeschoolraad (voorloper 
van de Raad van Advies) en Commissie van 
Uitvoering een brochure uit om aandacht 
te vragen van de Delftse Ingenieurs over 
het bestaan van het Hogeschoolfonds. Het 
fonds telde – in vergelijking met de andere 
universiteitsfondsen – onder de oud-
Delvenaren nog veel te weinig leden. 

De sprong naar het heden makend 
kan gememoreerd worden dat over de 
toekenning van subsidies de Commissie van 
Uitvoering beslist.

“Het doel van het Delftsch 
Hoogeschoolfonds is het bevorderen van de
belangen van de Technische Hoogeschool en 

van die der studie aan deze
inrichting, zoomede van de technische en 
daarmede verwante wetenschap door de
middelen die daartoe kunnen strekken in 

den ruimsten zin opgevat”
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Het bestuur van het UfD was op 31 december 2012 als volgt samengesteld:

Ir. R.M.J. van der Meer                         voorzitter
Ir. drs. W.J.N. Hoek   secretaris-penningmeester
Drs. D.J. van den Berg  voorzitter v/h College van Bestuur v/d TU Delft
Mevr. ir. S.M. Blom
Ir. J. Bronsing
Ir. T.J.G. Collot d’Escury
Ir. B.M. van Ee
Mevr. ir. N. Maas
Prof.dr.ir. K. van der Werff  tevens voorzitter v/d Commissie van Uitvoering
Ir. R.P. van Wingerden 

BESTUUR UFD COMMISSIE VAN UITVOERING

De Commissie van Uitvoering van het UfD was op 31 december 2012 als volgt samengesteld:

Prof.dr.ir. K. van der Werf    Voorzitter
Prof.dr.ir. V.H. Gruis   BK                                      
Prof.dr.ir. W.A.H. Thissen   TB            
Ir. J.A. Melkert    LR                                              
Prof.dr.ir. C.R. Klein    TN            
Prof.dr.ir. N.C. van der Giesen  CT                                  
Prof.dr. H. de Ridder   IO           
Prof.dr. B. de Pagter   EWI                                     
Prof.dr.ir. B.J. Boersma   3mE
Dr. M.E. Donselaar    TA:                                         
Dr.ir. A.J.J. Straathof   ST/LST
Mw. G. de Graaf   Adviseur, International Office

De CvU werd secretarieel/administratief ondersteund door mw. J. Kalkman-Baijens.
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De bedrijfsgebonden leden van de Raad van Advies zijn:

Dr. P.A.M. Berdowski
Dhr. R.H. Berkvens
Ir. R.S. Beurze
Dhr. M. Binnendijk
Ir. M.G.M. den Blanken
Ing. J. Blokland
Dhr. W.A. Boon
Ir. R.H.M. Borsboom
Dr.ir. R.J.A. van der Bruggen
Dr.ir. B. Buchner
Ing. K. van der Burg
Ir. T.J.G. Baron Collot d’Escury
Dhr. E. van Engelen
Dhr. W. Flikweert AA
Dhr. J.P. Fonteijne
Dhr.  R. Fouchier
Mw. J.H. Gasille
Ir. J.L. Gelling
Prof. ir. J.H.J.M. van der Graaf
Ir. Th. Hage
Ir. A.E. Kips
Ir. E.P. Heerema
Dhr. A.J. van Hengstum
Ir. M.J.J. Heijmans
Ir. G. Hoetmer
Mw. K. Hoetmer
Dhr. F.A.M. Jeunink
Prof.ir. H. de Jonge
Ir. J.C. Kattemölle

RAAD VAN ADVIES

Koninklijke Boskalis Westminster  N.V.
Damen Shipyards Group
Volker InfraDesign (Van Hattum & Blankevoort B.V.)
Eaton Industries (Netherlands) B.V.
N.V. PWN Waterleidingbedrijf NH
Cofely Nederland N.V.
Fluor B.V.
DAF Trucks N.V.
Royal Imtech N.V.
Maritiem Instituut MARIN
SNS Intra
Roland Berger Strategy Consultants
Essent New Energy Innovations
Ernst & Young Accountants LLP
DNV KEMA Energy & Sustainability
E.ON Benelux B.V.
TenneT TSO B.V.
Damen Shipyards Group
Witteveen+Bos Raadgevend Ingenieurs B.V.
Aon Groep Nederland B.V.
IHC Merwede B.V.
Allseas Engineering B.V.
FrieslandCampina Research
Heijmans Nederland B.V.
CSM Nederland B.V.
Akzo Nobel HR Services
Technip Benelux B.V.
Brink Groep B.V.
Ingenieursbureau Wolter & Dros B.V.

Ir. J.G. Kraus
Ir. J.A. Kroes
Prof.dr. S.M. Luthi
Ir. J.H. Maas
Dhr. R. Malizia
Dhr. M.J. Masaar van Schaik
Ir. P.C. Molengraaf  MBA
Drs. R.H.J. Mooren
Dhr. H. Nienhuis
Ir. F.J. Nolet
Ir. E. Oostwegel
Dr.ir. O.L. Oudshoorn
Ir. R.Th. Overakker
Ir. D.A. Sperling
Ir. R.J. Takens
Dhr. R.I.F. Thiemann
Ir. R. Veenenga Kingma
Drs. Sj.S. Vollebregt
Ir. N.J. de Vries
ir. P. van Driel
Dhr. P. de Wit
Ir. M.J. van Wulfften Palthe
Dr. P.J. van Wijnen

RAAD VAN ADVIES

HaskoningDHV Nederland B.V. 
Heineken Nederland Supply
Schlumberger Petroleum Services
DELTA N.V.
Ballast Nedam Infra B.V.
Golf Suez Energie Nederland N.V.
ALLIANDER N.V.
ARCADIS Nederland B.V.
Advin B.V.
Nolet Jeneverstokerij-Distilleerderij B.V.
HaskoningDHV Nederland B.V.
VEREENIGDE
HaskoningDHV Nederland B.V.
TBI Holdings B.V.
Accell Group N.V.
Deltares
Archeus Consulting B.V.; oud-bestuurslid UfD
Stork B.V./ Fokker Technologies B.V.
Koninklijke BAM Groep N.V.
FUGRO N.V.
McKinsey & Company
Siemens Nederland N.V.
ASML Netherlands B.V.
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RAAD VAN ADVIES

De particuliere leden van de Raad van Advies zijn:

Prof.dr.ir. H.E.A van den Akker
Prof.dr.ir. J.A. Battjes
Prof.dr.ir. H. van Bekkum
Prof.ir. A. Beukers
Prof.dr.ir. J.A. Blaauwendraad
Prof.ir. O.H. Bosgra
Prof.dr.ir. J.A. Buijs
Prof.ir. J.P. van Buijtenen
Ir. A.I.M. Claessen
Ir. L.H.M. Crousen
Dr.ir. M.A. van Damme- van Weele
Ir. J.A. Dekker
Prof.dr.ir. C.J. van Duijn
Ir. P. van Duursen
Prof.dr.ir. J.T. Fokkema
Ir. G.J. Geluk
Ir. L. Geluk
Dr.ir. N. Hazewindus
Prof.dr.ir. J.J. Heijnen
Prof.dr. F.C.T. van der Helm
Ir. M.R. van den Heuvel
Prof.mr.dr. E.F. ten Heuvelhof
Ir. C. Hoogendijk
Ir. W. van Horssen
Ir. F.W. Huibregtsen
Ir. N.G. Ketting
Prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven
Ir. G.J. Kramer
Drs. G. Kraus

TU Delft, Leermeester 2011
TU Delft, Leermeester 1998
TU Delft, Leermeester 1996
TU Delft, Leermeester 2009
TU Delft, oud-Rector Magnificus
TU Delft, Leermeester 1997
TU Delft, Leermeester 2007
Lid
UfD, oud-bestuurslid
Lid
Lid
Lid, oud-President KIVI
TU Delft, Leermeester 1995
UfD, oud-bestuursvoorzitter 
TU Delft, Leermeester 2001, oud-Rector Magnificus
Lid
Lid, bestuurslid Stichting Kraus Uithoffonds
UfD, oud-bestuurslid 
TU Delft, Leermeester 2003
TU Delft, Leermeester 2012
UfD, oud-vice-voorzitter bestuur 
TU Delft, Leermeester 2006
Lid
Lid
Lid
Lid
TU Delft, Leermeester 2008
TU Delft, voorzitter Raad van Toezicht
Lid, bestuurslid Stichting Kraus Uithoffonds

RAAD VAN ADVIES

Ir. J.H.M. Lindenbergh
Dhr. R. Looij
Ir. G.J. van Luijk
Prof.ir. K.C.A.M. Luyben
Gen.maj. b.d.ir. E.I.L.D.G. Margherita
Ir. D.M. de Muijnck
Ir. B. van Nederveen
Gen.maj. b.d. J.F.H. Pacanda
Ir. A.B.M. van der Plas
Jhr. C.J.A. Reigersman
Prof.ir. M. Risselada
Drs. P.M.M. Rullmann
Prof.dr.ir. H.H.G. Savenije
Prof.ir. L. van der Sluis
Ir. B.Sj. Smits
Prof.dr.ir. J. de Swaans Arons
Prof.mr.ir. B.G. Taverne
Mr.drs. G.A.A. Verkerk
Dhr. G. Versteeg
Dr. N. de  Voogd
Prof.ir. K.F. Wakker
Prof.ir. J.C. Walraven
Ir. Th. Ykema
Prof.dr. I.T. Young
Ir. J. Zuidam

Lid
Lid
TU Delft, oud-voorzitter CvB 
TU Delft, Rector Magnificus
UfD, oud-bestuurslid
Lid
UfD, oud-voorzitter, oud-President KIVI
Lid
UfD, oud-bestuurslid
UfD, oud-bestuurslid
TU Delft, Leermeester 2000
TU Delft, lid CvB
TU Delft, Leermeester 2010
Lid
Lid
UfD, oud-voorzitter CvU
Lid
Burgemeester van Delft
Lid
TU Delft, oud-voorzitter CvB 
TU Delft, oud-Rector Magnificus
TU Delft, Leermeester 2004
Ufd, oud-bestuursvoorzitter
TU Delft, Leermeester 1999
UfD, oud-vice-voorzitter bestuur
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BUREAU UFD

Adres
Aula Congrescentrum

Mekelweg 5
2628 CC Delft
tel. 015 27 86 409

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

Secretariaat 
Mw. J. Kalkman
Dhr. J. de Knegt
tel. 015 27 86 409

Financiële administratie 
Dhr. P. Gelens 
tel. 015 27 87 266

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

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
Astrid van Til
Bruno van den Toorn
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