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Bestuursverslag
Doelstelling
Het Fonds heeft per 1 januari 2015 als doel:
“het bevorderen en ondersteunen in de meest brede 
zin van onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling 
om de TUD te laten   excelleren en om daarmee de 
kwaliteit en (internationale) aantrekkingskracht van de 
TUD op significante wijze  te ondersteunen; 
het verbinden van (TUD) alumni, bedrijven, en 
talenten/ studenten met elkaar en de TUD om het 
vuur van “technologie-powerhouse” door te - geven 
aan de volgende generatie(s); 
alles in de ruimste zin des woords.”
Ten opzichte van het verleden is de doelstelling 
uitgebreid met het ondersteunen van onderzoek, 
in het kader van de fusie met de Delft University 
Foundation ( zie hierna) . 

ANBI status Universiteitsfonds Delft
 De Stichting Universiteitsfonds Delft (UfD) heeft 
de status van Algemeen Nut Beogende Instelling 
(“ANBI”). Daardoor mag zij vrij van schenkingsrecht 
schenkingen, bijdragen en legaten ontvangen. 
Schenkingen en bijdragen aan het fonds mogen 
onder de huidige fiscale wetgeving  in aanmerking 
worden genomen voor de inkomstenbelasting en 
vennootschapsbelasting, met in achtneming van de 
betreffende regelingen. 

Alumni beleid en fondsenwerving
In januari 2014 heeft het bestuur ingestemd met de 
“Strategienota Universiteitsfonds Delft”,  die tot stand 
is gekomen  in samenwerking met consultants van 
Roland Berger Strategy Consultants.  Het nieuwe 
fondsenwervingsbeleid is in dit document nader 
vastgesteld. De ambities werden hoger gesteld en 
er werd begonnen met een meer gesegmenteerde 
benadering  van de alumni. 
Het Alumnibestand werd  gesegmenteerd in 7 
categorieën, die allen een specifieke  benadering 
krijgen. Zo is er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt  
naar  recent  afgestudeerde  en gepensioneerde 
mannelijke ingenieurs, vrouwelijke ingenieurs in het 
algemeen, ingenieurs werkzaam in het buitenland 
(expats, afgestudeerden aan de TU Delft van  
buitenlandse nationaliteit ingenieurs met belangrijke 
posities in de maatschappij. 
 
Deze groepen werden  afzonderlijk benaderd om 
Vriend van de TU Delft te worden en daarmede 
donateur van het UFD. Dit heeft in 2014 ca. 300 
nieuwe donerende alumni opgeleverd. De gemiddelde 
hoogte van de bijdragen bedroeg ruim € 100,-. 
Tezamen met ca. 400 reeds bestaande bijdragende 
alumni op basis van machtigingen en periodieke 
overschrijvingen heeft het fonds nu ongeveer  650 
vaste contribuanten, goed voor een jaarlijkse bijdrage 
van ongeveer € 55.000,-. Daarnaast ontvangt het 
fonds jaarlijks nog ongeveer € 20.000 aan incidentele 
giften.

Er werd doorgegaan met de werving van 
“Studentvrienden” en “Goede Vrienden”, die in 2013 
werd aangevangen. 
De eerste categorie zijn studenten van de TU Delft 
die al tijdens hun studie bijdragen aan het fonds, zij 
het met een zeer bescheiden € 5,- per jaar. Doel is, 
naast naamsbekendheid van fonds creëren onder 
de huidige TU Delft gemeenschap, het vroegtijdig 
betrekken van studenten bij het  doneren aan het 
fonds.  Op 31 december 2014  had het UfD ongeveer 
200 “Studentvrienden”. 
“Goede Vrienden” zijn alumni die minimaal € 500,- 
per jaar doneren, in principe op basis van een 5-jarige 
lijfrente. Dit jaar is voor de tweede keer het “Goede 
Vrienden Diner” georganiseerd,  nu in samenwerking 
met de TU. Inmiddels heeft het Universiteitsfonds ca. 
50 “Goede Vrienden”. 
Vanaf 2014 is ook de mogelijkheid aan bedrijven 
geboden om een tafel bij het “Goede Vrienden Diner” 
te sponsoren voor € 5000,-. In ruil hiervoor kunnen 
zij 8 genodigden naar eigen keus uitnodigen. Bij het 
diner dit jaar is hier twee maal gebruik van gemaakt, 
en voor 2015 zijn al diverse toezeggingen.

Nieuw beleid
Vanaf het voorjaar van 2014 kwamen  gesprekken 
et de TU Delft op gang om te een fusie van het 
Universiteitsfonds met de Delft University of Technology 
Foundation tot stand te brengen. De Foundation 
werd enkele jaren geleden opgericht om middelen 
te verwerven in het kader van de z.g.  de “Vierde 
geldstroom”. Doel van deze fusie is om gezamenlijk 
en op consistente wijze de fondsenwerving onder 
alumni, bedrijven en (vermogens) fondsen krachtig ter 
hand te nemen, met één gezicht naar buiten . 
Vanaf april is dit proces begeleid door medewerkers  
van McKinsey en onder leiding van een stuurgroep 
onder voorzitterschap van Ir. Huib Morelisse. Dit 
heeft geresulteerd in een fusie overeenkomst en de 
fusie is per 1 januari 2015 daadwerkelijk van kracht 
geworden. De nieuwe organisatie is uitgebreid tot ca. 
8 fte die ter beschikking worden gesteld door de TU 
Delft. Er is daarnaast en nieuwe directeur aangezocht 
die per 1 april zal aantreden als opvolger van interim 
directeur ir. M.P. Oosten.

Activiteiten, prijzen, uitkeringen en fondsen op 
naam 
Het UfD is door de steun van vele particulieren 
waaronder de Alumni en veel bedrijven wederom 
in staat geweest om een grote reeks prijzen uit te 
reiken  aan hoogleraren, docenten en studenten. 
Daarnaast werden bedragen verstrekt aan een groot 
aantal studenten voor het vervullen  van stages in het 
buitenland e.d. en voor vele projecten van studenten 
organisaties van de TU Delft. In de toelichting op de 
financiële cijfers is een overzicht te vinden van prijzen, 
fondsen op naam met hun doelstellingen en de 
betreffende sponsoren.

In 2014 liepen alle sponsorcontracten van bedrijven 
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5. Een klein deel circa 0-10% kan worden belegd in 
Emerging Markets Bond fondsen.

6. Er wordt in principe belegd in ongestructureerde 
aandelen en obligatie  fondsen. Niet in aandelen 
van individuele bedrijven. Aandelen worden niet 
gecasht voor valuta risico.  

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 
en in samenspraak met de voorzitter. Er 
wordt regelmatig verslag gedaan aan het 
bestuur. 

Ook al kan een belangrijk deel van de omvangrijke 
liquiditeiten als belegbaar worden aangemerkt, 
vanwege de koersstijgingen is s het gedeelte 
aandelenfondsen met 51%  van het totaal van de 
effectenportefeuille over de grens  van 45% gekomen 
die in het beleggingsbeleid is gesteld. Vanwege 
de fusie met de Delft University of Technology 
Foundation zal een belangrijk bedrag aan liquiditeiten 
aan het vermogen worden toegevoegd en tevens zal 
het beleggingsbeleid opnieuw worden geformuleerd. 
Daarom is het aandelen belang in de portefeuille 
vooralsnog niet in absolute zin teruggebracht.

Bestuur
Het bestuur bestond tot ultimo 2014 uit: 
Ir. M.H. Wisbrun (voorzitter), Ir. drs. W.J.N.  Hoek 
(secretaris-penningmeester), ir. N.  Maas, ir. J. 
Bronsing, ir. T.G.J. Baron Collot d’Escury, prof.dr.ir. 
K. van der Werff, ir. R.P. van Wingerden MBA,  drs. 
D.J. van den Berg (voorzitter CvB TU Delft),  ir. B.M. 
van Ee, en ir. P.J. Heijboer.

Vanaf januari 2015 zal het bestuur bestaan uit:
Ir. M.H. Wisbrun (voorzitter), drs. D.J. van den Berg 
(voorzitter CvB TU Delft, vice-voorzitter), Ir. drs. 
W.J.N.  Hoek (secretaris-penningmeester), mw. ir. 
N.  Maas, ir. T.G.J. Baron Collot d’Escury, ir. P.J. 
Heijboer, Ir. H. Morelisse, Ir. J.A.  Dekker en mw. ir. 
M.N.A.J. Vogt.

De bestuursleden ontvangen geen compensatie. 
   
Organisatie    
Het bestuur van het Universiteitsfonds Delft (UfD) heeft 
eind 2014 Drs. J. den Tex benoemd tot directeur, als 
opvolger van interim directeur Ir. M.P.  Oosten. Hij zal 
per 1 februari 2015 in dienst treden, en per 1 april 
2015 alle taken overnemen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Per 1 januari 2015 is de Delft University of Technology 
Foundation opgegaan in het Universiteitsfonds Delft. 
De naam zal aangehouden worden als Engelstalige 
benaming voor het fonds. De doelstellingen van de 
Foundation zijn toegevoegd aan het Universiteitsfonds, 
zo vallen bijdragen aan onderzoek op de TU Delft nu 

ook onder de doelen. Inhoudelijk zal het marketing en 
wervingsbeleid worden herzien om te komen tot een 
substantiële groei van het vermogen. De staf van het 
bureau zal worden uitgebreid tot ca. 10 fte. De kosten 
van het bureau worden gedragen door de TU en het 
bureau is nu gehuisvest in de bibliotheek van de TUD. 
Samenstellingen van het bestuur is gewijzigd zoals 
boven aangeduid.

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 TU 
Delft vindt op vele terreinen plaats.   
     
Tot slot dankt het bestuur de directeur en de 
medewerkers van het bureau voor hun grote en 
enthousiaste inzet en de bereikte resultaten 
 
Namens het bestuur,    
  
Ir. M.H. Wisbrun (voorzitter) 

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

voor het financieren van de prijzen door. Damen 
Shipyards werd in 2014 een nieuwe sponsor. Dit 
bedrijf heeft de sponsoring van de Bachelor Grants 
overgenomen.

Uit het Alumnifonds werd voor de vierde keer een prijs 
toegekend aan de “Alumnus van het Jaar “, tijdens 
het Alumni Event in juni 2014. Dit jaar viel deze eer 
te beurt aan Ir. Adrian van Hooydonk, Vice President 
Design bij BMW.

Het Fortunafonds, een fonds op naam met een 
specifieke bestemming van de betreffende gelden, 
heeft in 2014, in overleg met de sponsor de heer ir. 
G.J. Geluk,  een prijs voor de runner-up in de Marina 
van Damme Beurs gefinancierd. 

Financieel verslag
Cijfers tussen haakjes hebben betrekking op 
overeenkomstige getallen of bedragen in 2013.

Baten  
De totale baten 2014 waren met € 558.162 fors hoger 
dan die in 2013 (€ 298.644) en hoger dan begroot            
(€ 370.000) als resultaat van groei van bijdragen, 
groter beleggingsresultaat en legaten.
De bijdragen van alumni (Vrienden) zijn te verdelen 
naar “gewone“ Vrienden ter grootte van  € 47.739 
(€ 29.193) en € 35.200 van “Goede Vrienden” (€ 
14.800). Het gezamenlijke bedrag van € 82.939 is 
bijna verdubbeld ten opzichte van 2013 (€ 43.993). 
Tevens is de zekerheid over deze inkomsten significant 
toegenomen doordat 80% van de “Vrienden” en 
alle “Goede Vrienden “een doorlopende incasso 
machtiging aan het fonds hebben afgegeven en de 
laatste groep doorgaans schenkt op basis van een 
5-jarige lijfrente.

De algemene bijdragen van bedrijven zijn in 2014 
na de daling van de afgelopen jaren weer iets 
toegenomen tot € 71.170 (€ 62.170). Dit jaar zijn voor 
het eerst bijdragen ontvangen van bedrijven voor een 
tafel bij het “Goede Vrienden Diner”. Dit zal in 2015  
versterkt worden doorgezet.
De sponsoring  van bedrijven voor prijzen was in 2014 
iets hoger dan in 2013, zij het lager dan begroot. Deze 
bedrijven dragen tevens bij aan de kosten van de 
evenementen waarop de prijzen worden uitgereikt en 
kosten van het UFD bureau. Het Kraus Uithof fonds 
continueerde haar bijdrage.  

Bijzonder was dit jaar de ontvangst van twee legaten 
van alumni voor een totaal bedrag van € 142.263. 
De directe opbrengsten van beleggingen in de vorm 
van rente en dividend daalden verder tot € 31.293 
(€38.700) vanwege aflossing van enkele obligaties en 
de lage rente op spaarrekeningen. Het koersresultaat 
was in 2014 zeer positief en bedroeg € 115.791 (€ 
55.865). Het overall  jaarrendement op de portefeuille 
kwam daarmee uit op een bevredigende  9,6 %.

Lasten
De bijdragen aan studiereizen, afstudeer projecten 
en diverse andere studenteninitiatieven via de 
Commissie van Uitvoering waren met € 64.118 in 
2014 iets hoger dan in 2013. Nieuw hierbij was een 
bijdrage voor een studiereis van YES!Delft Students. 
Ook het UfD-TBI stagefonds werd bijna volledig benut 
met een besteding van € 13.475. 
Aan prijzen werd in 2014 met een bedrag van in totaal 
€ 107.989 iets meer besteed (€100.846). 
De Algemene kosten van het bureau ter grootte van 
€ 143.206 zijn iets gedaald ten opzichte vorig jaar (€ 
148.968). Onder andere de personeelslasten vielen 
iets lager uit dan vorig jaar en dan begroot. De kosten 
voor het drukken van het  jaarverslag waren fors lager.

Uit het resultaat van baten en lasten na mutaties van 
de fondsen resteert een positief saldo van € 238.584 
(€ 8.904) ten gunste van het vermogen. Er wordt geen 
inflatie correctie op het vermogen ten laste van het 
resultaat.

Staat van Mutaties fondsen op naam 
Hieruit vallen de afboekingen van de fondsen op naam 
af te leiden als gevolg van bijdragen en bestedingen 
aan de betreffende prijzen.

Vermogen
Het beleid van de stichting inzake het  beleggen van 
het vermogen is  om in combinatie met jaarlijkse 
bijdragen en andere fondsenwerving   te streven naar  
een  continue en inkomstenstroom ter ondersteuning  
van de doelstellingen en de activiteiten.

Beleggingen  
Hoofdlijnen van het vigerende beleggingsbeleid zijn: 
 
1. Het beleggingsbeleid is “conservatief”. Er wordt 

gemiddeld circa 35% in aandelen belegd ( eind 
2013 51%) en circa 49% in rente dragende 
waarden  of  liquiditeiten. De bandbreedte is  
ca. 10% rond deze gemiddelden, met oog voor 
markt  ontwikkelingen.

2. Er wordt niet geïnvesteerd in gestructureerde 
producten, perpetuals e.d. en “funds of funds”.

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

4. Circa 20-30% van het totaal aan obligaties en 
liquiditeiten wordt  belegd in hoog investment 
grade bedrijfs- obligaties en in investment 
grade bedrijfsobligaties fondsen. Gezien het 
lage rendement  op AAA en AA  waarden is 
een groter accent gegeven aan “investment 
grade” bedrijfsobligatiefondsen. Eind 2013 
werd een relatief groot bedrag aan liquiditeiten 
aangehouden en nog niet geherinvesteerd 
in nieuwe  obligaties vanwege de zeer lage 
rentestand.  
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Balans Baten en lasten

BALANS 
per 31 december 2014

12/31/14 12/31/13
€ €

ACTIVA
Effecten 1.432.318 1.307.743

Vorderingen en overige activa:
Vorderingen 54.317 57.605
Overige activa 2.230 3.805
Totaal vorderingen en overige 56.547 61.410

Liquide middelen 349.892 234.674

Totaal activa 1.838.757 1.603.827

PASSIVA
Vermogen 1.452.590 1.214.006

Bestemmingsfondsen:
Alumnifonds 141.993 143.818
Fondsen op naam 112.706 120.091
Totaal bestemmingsfondsen 254.699 263.909

Schulden en overige passiva:
Renteloze lening 10.000 20.000
Vooruitontvangen bijdragen 27.500 30.000
Commissie van Uitvoering 31.906 20.587
UfD-TBI stagefonds 7.575  10.425
Overige schulden 54.487 44.900
Totaal schulden en passiva 131.468 125.912

Totaal passiva 1.838.757 1.603.827

1

  STAAT VAN BATEN EN LASTEN   
Over de periode 1 januari 2014 t/m  31 december 2014

Begroting Realisatie Realisatie
OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2014 2014 2013
Totaal baten 370.000 558.162 298.644
Totaal lasten 377.000 328.788 333.616
Saldo baten en lasten -7.000 229.374 -34.972

Begroting Realisatie Realisatie
BATEN 2014 2014 2013
Bijdragen bedrijfsleven 80.000 71.170 62.170
Bijdragen Vrienden 50.000 47.739 29.193
Bijdragen "Goede Vrienden" 40.000 35.200 14.800
Bijdragen bedrijven voor prijzen 125.500 79.000 57.500
Bijdrage TU Delft in Leermeesterprijs 14.000 14.000 14.000
Bijdrage Stichting Kraus Uithof 4.500 4.500 4.500
Bijdrage bedrijven in UfD bureaukosten 7.850 6.350 6.850
Bijdrage bedrijven in uitreikingskosten 7.000 11.696 4.735
Bijzondere opbrengsten: legaten 0 142.263 0
Totaal bijdragen 328.850 411.918 193.748
Opbrengsten beleggingen en liq.mid. 41.150 31.293 38.700
Koersresultaten boekjaar p.m. 115.791 55.865
Vrijval balans reservering 0 -840 10.331
Totaal opbrengsten overige 41.150 146.244 104.896

Totaal baten 370.000 558.162 298.644

Begroting Realisatie Realisatie
LASTEN 2014 2014 2013
Subsidies verstrekt door de Com.van Uitvoering 61.500 64.118 58.541
UfD-TBI stagefonds (onderdeel van de CvU) 13.500 13.475 13.175
Activiteiten voor Alumni (prijzen en div.kosten) 20.000 1.825 12.089
UfD prijzen: 0
UfD-Marina van Dammebeurs 9.000 9.000 9.000
UfD-Ambassadricefonds 6.000 6.258 5.900
UfD-Fortuna fonds 2.500 2.500 6.662
UfD-EBN Geo Energy Master Award 12.500 2.000 12.500
UfD-DAF 12.500 0 0
UfD-IHC Merwede Teamworkprijs 12.500 12.500 12.500
UfD-Damen Bachelor Grants 12.500 12.500 10.000
UfD-Cofely Energie Efficiency prijs 12.500 12.500 12.500
UfD-Leermeesterprijs 18.000 17.698 17.472
UfD-prijs beste afstudeerders/docenten 21.000 18.000 10.025
Uitreikingskosten UfD prijzen 7.000 13.208 4.284
Totaal subsidies en prijzen 221.000 185.582 184.648
Algemene kosten:
Personeelslasten 105.000 94.576 101.327
Kantoorkosten 13.000 15.471 14.705
PR- en Acquisitie kosten 10.000 9.350 10.802
Goede Vrienden diner 15.000 12.187 10.034
Accountantskosten 7.500 7.500 7.500
Drukkosten 3.000 4.122 2.100
Jaarverslag 2.500 0 2.500
Totaal algemene kosten 156.000 143.206 148.968

Totaal lasten 377.000 328.788 333.616

SALDO  BATEN  en  LASTEN -7.000 229.374 -34.972

1

>>
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Begroting Realisatie Realisatie
VERDELING SALDO BATEN EN LASTEN 2014 2014 2013

Mutaties Alumnifonds:
Activiteiten voor Alumni 0 -1.825 -12.089
saldo Alumnifonds 0 -1.825 -12.089

Mutaties fondsen op naam:
Bakhuis Roozeboomfonds (rente) 1.039 1.009
Marina van Dammefonds beurs -9.000 -9.000
Marina van Dammefonds storting in fonds 10.000 10.000
Marina van Dammefonds (rente) 1.334 1.266
Ambassadricefonds (kosten) -6.258 -5.900
UfD-Fortuna Fonds prijzengeld -2.500 -6.662
UfD-Damen prijzengeld -12.500 -10.000
UfD-Damen storting in het fonds 12.500 0
UfD-Merwede prijzengeld -12.500 0
UfD-Merwede storting in fonds 12.500 0
UfD-Cofelyfonds prijzengeld -12.500 0
UfD-Cofelyfonds storting in fonds 12.500 0
UfD-EBN prijzengeld -2.000 -12.500
Saldo Mutaties fondsen op naam 0 -7.385 -31.787

Overige posten:
Resultaat boekjaar t.g.v. vermogen 0 238.584  8.904
Operationeel saldo 0 238.584 8.904

SALDO  BATEN  en  LASTEN 0 229.374 -34.972

2

  STAAT VAN BATEN EN LASTEN   
Over de periode 1 januari 2014 t/m  31 december 2014

Begroting Realisatie Realisatie
OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2014 2014 2013
Totaal baten 370.000 558.162 298.644
Totaal lasten 377.000 328.788 333.616
Saldo baten en lasten -7.000 229.374 -34.972

Begroting Realisatie Realisatie
BATEN 2014 2014 2013
Bijdragen bedrijfsleven 80.000 71.170 62.170
Bijdragen Vrienden 50.000 47.739 29.193
Bijdragen "Goede Vrienden" 40.000 35.200 14.800
Bijdragen bedrijven voor prijzen 125.500 79.000 57.500
Bijdrage TU Delft in Leermeesterprijs 14.000 14.000 14.000
Bijdrage Stichting Kraus Uithof 4.500 4.500 4.500
Bijdrage bedrijven in UfD bureaukosten 7.850 6.350 6.850
Bijdrage bedrijven in uitreikingskosten 7.000 11.696 4.735
Bijzondere opbrengsten: legaten 0 142.263 0
Totaal bijdragen 328.850 411.918 193.748
Opbrengsten beleggingen en liq.mid. 41.150 31.293 38.700
Koersresultaten boekjaar p.m. 115.791 55.865
Vrijval balans reservering 0 -840 10.331
Totaal opbrengsten overige 41.150 146.244 104.896

Totaal baten 370.000 558.162 298.644

Begroting Realisatie Realisatie
LASTEN 2014 2014 2013
Subsidies verstrekt door de Com.van Uitvoering 61.500 64.118 58.541
UfD-TBI stagefonds (onderdeel van de CvU) 13.500 13.475 13.175
Activiteiten voor Alumni (prijzen en div.kosten) 20.000 1.825 12.089
UfD prijzen: 0
UfD-Marina van Dammebeurs 9.000 9.000 9.000
UfD-Ambassadricefonds 6.000 6.258 5.900
UfD-Fortuna fonds 2.500 2.500 6.662
UfD-EBN Geo Energy Master Award 12.500 2.000 12.500
UfD-DAF 12.500 0 0
UfD-IHC Merwede Teamworkprijs 12.500 12.500 12.500
UfD-Damen Bachelor Grants 12.500 12.500 10.000
UfD-Cofely Energie Efficiency prijs 12.500 12.500 12.500
UfD-Leermeesterprijs 18.000 17.698 17.472
UfD-prijs beste afstudeerders/docenten 21.000 18.000 10.025
Uitreikingskosten UfD prijzen 7.000 13.208 4.284
Totaal subsidies en prijzen 221.000 185.582 184.648
Algemene kosten:
Personeelslasten 105.000 94.576 101.327
Kantoorkosten 13.000 15.471 14.705
PR- en Acquisitie kosten 10.000 9.350 10.802
Goede Vrienden diner 15.000 12.187 10.034
Accountantskosten 7.500 7.500 7.500
Drukkosten 3.000 4.122 2.100
Jaarverslag 2.500 0 2.500
Totaal algemene kosten 156.000 143.206 148.968

Totaal lasten 377.000 328.788 333.616

SALDO  BATEN  en  LASTEN -7.000 229.374 -34.972

1

>>
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WaarderingsgrondslagenKasstroomoverzicht
Algemeen
De jaarrekening van Stichting Universiteitsfonds Delft 
is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor 
de jaarverslaggeving RJK C1 organisaties zonder 
winststreven.

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 
tevens ten laste of ten gunste van het resultaat.

Voorraad penningen
De onder deze post opgenomen voorraden zijn 
gewaardeerd tegen kostprijs.

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

Vermogen
Het vermogen is opgebouwd uit het oorspronkelijk 
ingelegd kapitaal en de jaarlijkse resultaten.

Fondsen op naam
Ontvangen bijdragen en bestedingen  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 boek-
jaar waarop deze betrekking hebben. Bij verkoop 
van aandelen worden de gerealiseerde koersver-
schillen ten laste c.q. ten gunste gebracht van het 
resultaat. Tussentijdse ongerealiseerde koerswijzigin-
gen worden tevens ten laste c.q. ten gunste van het 
resultaat gebracht.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de in-
directe methode. De geldmiddelen in het kasstroo-
moverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvang-
sten en uitgaven van de stichting zijn in overwegende 
mate opgenomen onder de kasstroom uit opera-
tionele activiteiten. De ontvangen leningsbedragen 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit financiering-
sactiviteiten. De aan- en ver-kopen van effecten zijn 

opgenomen in de kasstroom uit investeringsactivite-
iten. De ontvangen dividend en rente op de effecten 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Transacties waarbij géén ruil van geldmid-
delen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen.

KASSTROOMOVERZICHT 
Over de periode 1 januari 2014 t/m  31 december 2014  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

2014 2013
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Totaal bijdragen 411.918 193.748
Totaal lasten -328.788 333.616
Saldo 83.130 -139.868

Mutaties: 
Vrijval lening Van Damme -10.000 -10.000

Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie voorraden 1.575 2.496
Mutatie vorderingen -3.288 -34.811
Opbrengsten beleggingen en liq.mid. 31.293 38.700
Vooruitontvangen bijdragen 2.500 30.000
Mutatie kortlopende schulden 17.952 15.974
Vrijval balans crediteuren 840 10.331
Mutatie projecten 0 -11.376
Totaal veranderingen in werkkapitaal 50.872 51.314

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 124.002 -98.554

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
aan- en verkoop effecten -8.784 61.210
totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -8.784 61.210

Mutatie liquide middelen 115.218 -37.344

SALDO LIQUIDE MIDDELEN
Beginstand per 31 december 2013 234.674 272.018
Mutatie liquide middelen 115.218 -37.344
Eindstand per 31 december 2014 349.892 234.674

1



14 15

Financieel jaarverslag Universiteitsfonds Delft, 2014 Financieel jaarverslag Universiteitsfonds Delft, 2014

Toelichting balans

TOELICHTING  OP DE  BALANS 
ACTIVA

2014 2013
EFFECTEN € €
Stand per 1 januari 1.307.743 1.313.088
Verkopen -146.810 -114.865
Aankopen (incl. conversie van effecten) 155.594 52.955
Aan- en verkoop kosten effecten (m.i.v. 2014 tlv kantoorkosten) 0 2.145
Beheersvergoeding (m.i.v. 2014 t.l.v. kantoorkosten) 0 -1.445
Koersresultaten 115.791 55.865
Stand per 31 december 1.432.318 1.307.743

De samenstelling en waarde van de effectenportefeuille per 31 december 2013 is als volgt:
(conform de rapportage per 31 december 2014 door Van Lanschot Bankiers) 

Beleggingsfondsen  (aandelen) 58 % (31/12/2013 = 51 %) 827.664 663.222
Obligaties 42 % (31/12/2013 = 49 %) 604.654 644.521

Totaal 1.432.318 1.307.743
      

Het behaalde rendement van de effectenportefeuille over 
2014 is 9,6% (In 2013 was dit 6,2%).

2014 2013
VORDERINGEN EN OVERIGE ACTIVA € €
Vorderingen
Donatie toezeggingen vanuit het bedrijfsleven:
Schlumberger  2.000 2.000
KEMA 2.000 0
Ernst & Young 1.750 1.750
ASML 1.500 0
Friesland Campina 1.000 0
Facturen 3 Goede Vrienden 1.500 0
Essent 0 2.270
EATON (700), Tennet BV (500), Wolter Dros (500) 0 1.700
Saldo 9.750 7.720

2014 2013
Overige vorderingen: € €
Van Lanschot Bankiers, nog te ontv. dividend/couponrente 11.753 14.368
Van Lanschot Bankiers, nog te ontv. rente op liq.mid. 2.616 2.712
Royal HaskoningDHV, bijdrage prijs beste afstudeerders 12.000 12.000
Cofely, aanvulling UfD-Cofely fonds 0 12.500
TU Delft, afd.O&S+M&C, beste docenten prijzengeld en kosten  13.904 4.222
Royal HaskoningDHV, bijdrage in kosten prijs beste afstud. 4.294 3.930
TU Delft, Aula: kosten kerst bijeenkomst 0 153
Saldo 44.567 49.885

Sub totaal vorderingen 54.317 57.605

Overige activa
Voorraad penningen:
Stand per 1 januari 3.805 6.301
Verbruik 8 bronzen penningen voor beste afstudeerders -920 -920
Verbruik 1x brons voor Alumnus 2014 en 1x afscheid mw.Blom -230 0
Verbruik LMP zilveren penning -425 -425
Ingieten van 35 bronzen penningen Promar Sales 0 -1.151
Stand per 31 december 2.230 3.805

Voorraad penningen bestaat uit:
  2 zilveren penningen a €  425  waarde  €    850
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Verbruik 8 bronzen penningen voor beste afstudeerders -920 -920
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112 bronzen penningen a € 115  waarde  € 1.380

sub totaal overige activa 2.230 3.805

Totaal vorderingen en overige activa 56.547 61.410

2014 2013
LIQUIDE MIDDELEN € €
ING bank  girorekening 2.609 5.548
ING bank Kwartaalspaarrekening 220.224 0
ING bank  girorekening project Daden voor Delft 25 490
ING Bank Alumnifonds rekening courant 500 902
Van Lanschot Bankiers  rekening courant 9.675 17.656
Van Lanschot Bankiers UfD-Vrienden 2.550 19.175
Van Lanschot Bankiers beleggersrekening 114.235 113.954
Van Lanschot Bankiers deposito rekeningen 0 76.875
Kas 74 74
Totaal liquide middelen 349.892 234.674

TOTAAL VAN DE ACTIVA 1.838.757 1.603.827

PASSIVA

2014 2013

VERMOGEN € €
Stand per 1 januari 1.214.006 1.205.102
Resultaat boekjaar 238.584 8.904
Stand per 31 december 1.452.590 1.214.006

UFD-ALUMNIFONDS
Stand per 1 januari 143.818 155.907
Uitreiking prijzen en div. kosten, zie blz 17. -1.825 -12.089
Stand per 31 december 141.993 143.818
Doel is activiteiten ten behoeve van de alumni.

FONDSEN OP NAAM
a) Bakhuis Roozeboom (inclusief het legaat Scheffer) 35.677 34.638
b) UfD Marina van Dammefonds 46.787 44.453
c) Ambassadricefonds 404 6.662
d) UfD-Fortuna fonds 29.838 32.338
e) UfD-Damen Bachelor Awards fonds 0 0
f)  UfD-IHC Merwede Team Work fonds 0 0
g) UfD-Cofely fonds 0 0
h) UfD-EBN fonds 0 2.000
i)  UfD-TBI stagefonds 0 0
Stand per 31 december 112.706 120.091

2014 2013

Specificatie van F.o.N: € €
a) Bakhuis Roozeboom (incl. legaat Scheffer):       
Stand per 1 januari 34.638 33.629
Rente (3%) 1.039 1.009
Stand per 31 december 35.677 34.638
Dit fonds is bedoeld om 1x in de 4 jaar de Bakhuis Roozeboom 
prijs die wordt uitgereikt door de KNAW te financieren.

2014 2013
b) Marina Van Dammefonds : € €
Stand per 1 januari 44.453 42.187

2
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Rente 3% over boekjaar 1.334 1.266
Schenking van mevr. Van Damme van Weele 10.000 10.000
MvD beurs -9.000 -9.000
Stand per 31 december 46.787 44.453
Dit fonds is bedoeld om 1x per jaar een beurs te verlenen aan een 
jonge getalenteerde en ondernemende vrouwelijke afgestudeerde 
die geen academisch gevormde ouders heeft. Het geld bedrag dient 
binnen 2 jaar te worden besteed aan verbreding van haar universitaire opleiding.

c) Ambassadricefonds:
Stand per 1 januari 6.662 12.562
Kosten projectleider (3.453) ambassadrices (2.805) -6.258 -5.900
Stand per 31 december 404 6.662
Doelstelling is om vrouwelijke TU Delft studenten als ambassadrice
van de TU Delft te laten optreden bij hun oude school om TUD te promoten.

d) UfD- Fortuna fonds
Stand per 1 januari 32.338 39.000
Ver.Techn.Physica, bijdrage Walter Lewin dag 0 -4.162
Prijzengeld 2014 is Paula vd Brom 2013 is Imke Leuken -2.500 -2.500
Stand per 31 december 29.838 32.338
Er is nog geen definitieve bestemming geformuleerd.

e) UfD-Damen Bachelor Grants 
Storting in het fonds 12.500 0
Prijsuitreikingen -12.500 0
Stand per 31 december 0 0
Het doel is om jaarlijks 5 x € 2.000 aan "Grants" te verstrekken
voor bijzondere bachelor eindverslagen.

f) UfD-IHC MerwedeTeamwork fonds 
Stand per 1 januari 0 0
Storting in het fonds 15.000 15.000
Prijsuitreikingen -12.500 -12.500
Bijdrage: burokosten (€ 1.000) en Bedrijfsdonatie (€ 1.500) -2.500 -2.500
Stand per 31 december 0 0
Doel is  financiering van de jaarlijkse Teamwork prijs.

2014 2013
g) UfD-Cofely fonds € €
Stand per 1 januari  0 0
Prijsuitreikingen -12.500 -12.500
Storting in het fonds 12.500 12.500
Stand per 31 december 0 0
Doel is het jaarlijks toekennen van prijzen voor afstudeerverslagen 
op het gebied van Energie Efficiency.

h) UfD-EBN Geo Energy Master award fonds
Stand per 1 januari  2.000 14.500
Prijsuitreikingen -2.000 -12.500
Stand per 31 december 0 2.000
Doel is het jaarlijks toekennen van de Geo Energy Master Award

i) UfD-TBI Stagefonds
Stand per 1 januari 0 0
Storting door TBI voor stagefonds 15.000 15.000
Bijdrage aan: UfD burokosten € 350 en bedrijfsdonaties € 1.150. -1.500 -1.500
Uitbetaald aan studenten van de TU Delft -13.475 -13.175
Het resterende saldo is afgeboekt als vrijval -25 -325
Stand per 31 december 0 0

2014 2013

SCHULDEN EN OVERIGE PASSIVA € €
Renteloze lening
Stand per 1 januari 20.000 30.000
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Rente 3% over boekjaar 1.334 1.266
Schenking van mevr. Van Damme van Weele 10.000 10.000
MvD beurs -9.000 -9.000
Stand per 31 december 46.787 44.453
Dit fonds is bedoeld om 1x per jaar een beurs te verlenen aan een 
jonge getalenteerde en ondernemende vrouwelijke afgestudeerde 
die geen academisch gevormde ouders heeft. Het geld bedrag dient 
binnen 2 jaar te worden besteed aan verbreding van haar universitaire opleiding.

c) Ambassadricefonds:
Stand per 1 januari 6.662 12.562
Kosten projectleider (3.453) ambassadrices (2.805) -6.258 -5.900
Stand per 31 december 404 6.662
Doelstelling is om vrouwelijke TU Delft studenten als ambassadrice
van de TU Delft te laten optreden bij hun oude school om TUD te promoten.

d) UfD- Fortuna fonds
Stand per 1 januari 32.338 39.000
Ver.Techn.Physica, bijdrage Walter Lewin dag 0 -4.162
Prijzengeld 2014 is Paula vd Brom 2013 is Imke Leuken -2.500 -2.500
Stand per 31 december 29.838 32.338
Er is nog geen definitieve bestemming geformuleerd.

e) UfD-Damen Bachelor Grants 
Storting in het fonds 12.500 0
Prijsuitreikingen -12.500 0
Stand per 31 december 0 0
Het doel is om jaarlijks 5 x € 2.000 aan "Grants" te verstrekken
voor bijzondere bachelor eindverslagen.

f) UfD-IHC MerwedeTeamwork fonds 
Stand per 1 januari 0 0
Storting in het fonds 15.000 15.000
Prijsuitreikingen -12.500 -12.500
Bijdrage: burokosten (€ 1.000) en Bedrijfsdonatie (€ 1.500) -2.500 -2.500
Stand per 31 december 0 0
Doel is  financiering van de jaarlijkse Teamwork prijs.

2014 2013
g) UfD-Cofely fonds € €
Stand per 1 januari  0 0
Prijsuitreikingen -12.500 -12.500
Storting in het fonds 12.500 12.500
Stand per 31 december 0 0
Doel is het jaarlijks toekennen van prijzen voor afstudeerverslagen 
op het gebied van Energie Efficiency.

h) UfD-EBN Geo Energy Master award fonds
Stand per 1 januari  2.000 14.500
Prijsuitreikingen -2.000 -12.500
Stand per 31 december 0 2.000
Doel is het jaarlijks toekennen van de Geo Energy Master Award

i) UfD-TBI Stagefonds
Stand per 1 januari 0 0
Storting door TBI voor stagefonds 15.000 15.000
Bijdrage aan: UfD burokosten € 350 en bedrijfsdonaties € 1.150. -1.500 -1.500
Uitbetaald aan studenten van de TU Delft -13.475 -13.175
Het resterende saldo is afgeboekt als vrijval -25 -325
Stand per 31 december 0 0

2014 2013

SCHULDEN EN OVERIGE PASSIVA € €
Renteloze lening
Stand per 1 januari 20.000 30.000

3

Vrijgekomen in boekjaar (tgv het MvD fonds) -10.000 -10.000
Stand per 31 december 10.000 20.000
Deze renteloze lening heeft een looptijd van 4 jaar. Aflossing 
vindt plaats door jaarlijkse kwijtschelding van € 10.000 op de
lening met een gelijktijdige schenking van dit bedrag aan het
Marina van Dammefonds ter besteding aan de MvD beurs.

Vooruit ontvangen bijdragen
IHC Merwede, prijzengeld Teamwork prijs 2014 en 2015 30.000 30.000
Vrijgekomen IHC Merwede prijzengeld 2014 -15.000 0
Cofely, ontvangen prijzengeld 2015 voor afstudeerverslagen 12.500 0
Stand per 31 december 27.500 30.000

2014 2013
Commissie van Uitvoering € €
Overlopende toegewezen subsidies (na verantwoording wordt er betaald) 31.906 20.587

UfD-TBI stagefonds
Overlopende toegewezen subsidies (na verantwoording wordt er betaald) 7.575 10.425

Overige schulden en passiva
Marina van Damme, beurs 2014 en saldo 2013 en 2011 19.579 14.143
betaling van beurs pas na ontvangst van delclaratie.

Mupio Services, inzet directeur UfD nov/dec 10.388 9.166
Alumnifonds, restant prijzengeld 2013 vakgroep 7.500 7.500
Ernst & Young controle jaarrekening 7.500 7.500
Sodexo, catering voor Beste afstud/ Beste docent 5.663 0
Drukkosten jaarverslag 0 2.500
Van Lanschot Bank, bewaarloon 0 1.145
An & Co Floristiek bloemen prijsuitreikingen 541 0
Ambassadricefonds, decl. Projectleider 4e kwartaal 1.331 1.284
TU Delft, saldo op interne rek.+ huur Hal voor diner 0 574
Student Ass. declaraties uren 1.985 0
Diversen (declaratie onkosten, kantoor artikln. etc.). 0 1.088
Totaal Overige schulden en passiva 54.487 44.900

Totaal schulden en overige passiva 131.468 125.912

TOTAAL VAN DE PASSIVA 1.838.757 1.603.827

Niet uit de baten blijkende Rechten en Verplichtingen:
In 2022 valt het saldo van het familiefonds Kraus Uithof toe aan het UfD. Het UfD ontvangt 
 € 4.000 als alg. bijdrage en voor administratie en opstellen jaarrekening € 500 van het fonds. 

Gebeurtenissen na balansdatum
In het kader van deze jaarrekening is te vermelden dat er een fusie heeft plaatsgevonden 
tussen het Universiteitsfonds Delft en TU Delft Foundation die verder gaan per 01 januari 2015
onder de naam: Stichting Universiteitsfonds Delft (zie bestuursverslag).
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Vrijgekomen in boekjaar (tgv het MvD fonds) -10.000 -10.000
Stand per 31 december 10.000 20.000
Deze renteloze lening heeft een looptijd van 4 jaar. Aflossing 
vindt plaats door jaarlijkse kwijtschelding van € 10.000 op de
lening met een gelijktijdige schenking van dit bedrag aan het
Marina van Dammefonds ter besteding aan de MvD beurs.

Vooruit ontvangen bijdragen
IHC Merwede, prijzengeld Teamwork prijs 2014 en 2015 30.000 30.000
Vrijgekomen IHC Merwede prijzengeld 2014 -15.000 0
Cofely, ontvangen prijzengeld 2015 voor afstudeerverslagen 12.500 0
Stand per 31 december 27.500 30.000

2014 2013
Commissie van Uitvoering € €
Overlopende toegewezen subsidies (na verantwoording wordt er betaald) 31.906 20.587

UfD-TBI stagefonds
Overlopende toegewezen subsidies (na verantwoording wordt er betaald) 7.575 10.425

Overige schulden en passiva
Marina van Damme, beurs 2014 en saldo 2013 en 2011 19.579 14.143
betaling van beurs pas na ontvangst van delclaratie.

Mupio Services, inzet directeur UfD nov/dec 10.388 9.166
Alumnifonds, restant prijzengeld 2013 vakgroep 7.500 7.500
Ernst & Young controle jaarrekening 7.500 7.500
Sodexo, catering voor Beste afstud/ Beste docent 5.663 0
Drukkosten jaarverslag 0 2.500
Van Lanschot Bank, bewaarloon 0 1.145
An & Co Floristiek bloemen prijsuitreikingen 541 0
Ambassadricefonds, decl. Projectleider 4e kwartaal 1.331 1.284
TU Delft, saldo op interne rek.+ huur Hal voor diner 0 574
Student Ass. declaraties uren 1.985 0
Diversen (declaratie onkosten, kantoor artikln. etc.). 0 1.088
Totaal Overige schulden en passiva 54.487 44.900

Totaal schulden en overige passiva 131.468 125.912

TOTAAL VAN DE PASSIVA 1.838.757 1.603.827

Niet uit de baten blijkende Rechten en Verplichtingen:
In 2022 valt het saldo van het familiefonds Kraus Uithof toe aan het UfD. Het UfD ontvangt 
 € 4.000 als alg. bijdrage en voor administratie en opstellen jaarrekening € 500 van het fonds. 

Gebeurtenissen na balansdatum
In het kader van deze jaarrekening is te vermelden dat er een fusie heeft plaatsgevonden 
tussen het Universiteitsfonds Delft en TU Delft Foundation die verder gaan per 01 januari 2015
onder de naam: Stichting Universiteitsfonds Delft (zie bestuursverslag).
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Toelichting baten en lasten
Alleen daar waar nodig wordt een korte 
toelichting gegeven.

BATEN
Bijdragen bedrijfsleven (€71.170)
De begroting van €80.000  is helaas niet gehaald.

Bijdragen Vrienden (€47.739)
De begroting voor 2014 was €50.000 dit is bijna 
gerealiseerd een gevolg van de ingang gezette 
werving akties 
onder alumni (zie het bestuursverslag).

Bijdragen “Goede Vrienden”  (€35.200)
Bijdragen vanaf €500 worden apart geregistreerd 
(zie jaarverslag 2013: Goede Vrienden diner). De 
begroting van €40.000 was te hoog geraamd.

Bijdrage TU Delft in Leermeesterprijs 
(€14.000)
Van de TU Delft werd de jaarlijkse bijdrage in de 
Leermeesterprijs ontvangen.

Bijdrage Royal HaskoningDHV in de prijs 
voor de Beste afstudeerders (€9.000)
Royal HaskoningDHV draagt het prijzengeld 
voor de Beste afstudeerders.

Stichting Kraus Uithoffonds (€4.500)
Het UfD voert secretariële en administratieve 
werkzaamheden uit voor dit fonds.

Bijdragen bedrijven en fondsen aan 
Fondsen op Naam  (€79.000)
Van TBI werd een bedrag ontvangen van €13.500 
voor het UfD-TBI stagefonds 2014. Van IHC 
Merwede viel een bedrag van €12.500 vrij ter 
dekking van het prijzengeld 2014. Van Damen 
werd een bedrag van €12.500 ontvangen ter 
dekking van het prijzengeld 2014. Van Cofely 
werd ontvangen €12.500 en van DHV €9.000 
prijzengeld beste afstudeerders. De TU Delft, 
afd. O&S financieerde €9.000 voor prijzengeld 
beste docenten 2014. Van de renteloze lening 
van  mevrouw Van Damme - van Weele viel de 
derde schenking van €10.000 vrij aan het MvD 
fonds. 

Bijdrage Sponsors & Fondsen ter dekking 
van UfD bureaukosten (€6.350)
Kosten UfD bureau doorberekend aan: Damen 
€2.500, Cofely €1.500, IHC Merwede €1.000, 
Royal Haskoning DHV €1.000 en TBI  €350.

Bijdrage van Sponsors & Fondsen ter 

dekking van uitreikingskosten prijzen 
(€11.696)
Bestaat uit: Cofely (€1.054, IHC Merwede (€ 
1.444), Haskoning DHV (€4.294 ) en TU Delft  
(€4.904).

Vrijval balans reserveringen (€-840)
De reservering voor jaarverslag en diverse 
overlopende posten vielen vrij of gedeeltelijk 
vrij. Daar tegenover stond de afboeking van 
openstaande oninbare vorderingen bedrijfsleven 
2013.

Opbrengsten uit beleggingen en liquide 
middelen (€ 31.293)
Deze bestaan uit €30.529 aan coupons en 
dividend op de totale beleggingsportefeuille 
en €764 aan rente op de deposito’s en 
rekeningcourant.

Koersresultaten (€115.791)
Conform de opgave van Van Lanschotbankiers 
voor 2014.

Ontvangen Legaten (€142.263)
Legaat van €141.263 ontvangen van wijlen dhr. 
Wolderingh-Renes en €1.000 van wijlen dhr. J. 
v.d. Hoeven.

LASTEN
Activiteiten voor Alumni en Vrienden 
(begroting €20.000, realisatie €1.825)
Het Alumnifonds heeft dit boekjaar de volgende 
uitgaven gedaan:
De beste alumnus van het jaar ontving een 
bronzen UfD penning (€115) met oorkonde. 
Team Solar Boat ontving €1.500 aan prijzengeld. 
Fotokosten €150 en diverse kosten €60. 
Alle overige kosten werden door de TU Delft 
gedragen.

UfD-prijs beste afstudeerders/docenten 
(begroting €21.000 realisatie  €18.000)
Met ingang van 2014 wordt ook aan de beste 
docenten prijzengeld toegekend (gelijk aan 
beste afstudeerders). Het prijzengeld voor de 
beste docenten en kosten voor catering etc. 
komt ten laste
van de TU Delft.  

Goede Vrienden diner (begroting €15.000  
realisatie € 12.187)
Begin 2013 heeft het bestuur besloten om voor 
de werving van  “Goede Vrienden” een diner te 

organiseren. Het diner werd in oktober 2014 
gehouden en is zeer succes vol verlopen. 

Kantoor kosten (begroting €13.000 
realisatie €15.471)
Bestaat uit: vergaderkosten bestuurs en 
RvA, penningen voor oud bestuursleden 
€2.142, representatie kosten €730 en reis- 
en verblijfkosten €1.811, Bankkosten en 
bewaarloon €5.785 en alg.kosten €5.003.

Bestuurskosten
De bestuursleden ontvingen geen vergoedingen.

LASTEN
Commissie van Uitvoering (begroting € 61.500 realisatie € 64.118)

2014 2013
Studieverenigingen en disputen   36.823 33.543
Indivuele studenten en studenten organisaties  22.206 24.998
Subsidie aan Yes Delft 2.500 0
Studievereniging BOSS betaling subsie uit 2013 2.000 0
Studie verenigingen bedrag voor Student Vriend aktie UfD 589 0

Totaal 64.118 58.541

Personeelslasten (begroting € 105.000 realisatie €  94.576)

Ter informatie: 2014 2013

Directeur 65.994 60.494
Oud directeur en oud adviseur fund raising (6mnd) 0 13.800
Administrateur 4.000 4.000
Student assistenten 24.582 23.033

Totaal 94.576 101.327

1
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Begroting 2015Overige gegevens

Voorstel tot resultaatbestemming
Het bestuur wordt voorgesteld om het saldo 
baten en lasten a  €229.374 te verdelen con-
form de opgave op blz. 10 van deze jaarreken-
ing en het resultaat van €238.584 toe te aan het 
vermogen. Dit voorstel is reeds in deze jaarrek-
ening verwerkt.

  UfD  BEGROTING  2015
UfD nieuw

verw. 
realisatie

verw. 
realisatie verw. realisatie Begroting

BATEN 2014 UfD 2014 Foundation 2014 combinatie 2015

Bedrijfsleven
Bijdragen bedrijfsleven  € 	 70.000      € 	 70.000             € 	 80.000    
Bijdragen bedrijven voor prijzen  € 	 48.500      € 	 48.500             € 	 71.500    
Bijdrage voor CvU (Stagefonds)  € 	 13.500      € 	 13.500             € 	 13.500    
Bijdrage bedrijven in UfD bureaukosten  € 	 7.350        € 	 7.350               € 	 10.350    
Bijdrage bedrijven in uitreikingskosten  € 	 4.000        € 	 4.000               € 	 5.000      

 € 	 143.350    € 	 143.350           € 	180.350  

Alumni
Bijdragen Vrienden  € 	 45.000      € 	 45.000             € 	 65.000    
Bijdrage "Goede Vrienden"  € 	 40.000      € 	 40.000             € 	 50.000    
Bijdrage Founding Fathers  € 	 53.000        € 	 53.000             € 	 55.000    
legaten  € 	 141.000    € 	 60.000        € 	 201.000          pm

 € 	 226.000    € 	 113.000      € 	 339.000           € 	170.000  

Fondsen en Stichtingen
Bijdrage Leerstoel Geothermie  € 	 12.000        € 	 12.000             € 	 12.000    
Bijdrage Doelgericht Bestralen  € 	 50.000        € 	 50.000             € 	 75.000    
Bijdrage UfD fondsen prijzen  € 	 17.500      € 	 17.500             € 	 17.500    
Bijdrage Stichting Kraus Uithof  € 	 4.500        € 	 4.500               € 	 4.500      
Bijdragen nieuw (PATO)  € 	 -00             € 	 -00                   € 	100.000  

 € 	 22.000      € 	 62.000        € 	 84.000             € 	209.000  

Overige baten:
Opbrengsten liq.mid.(rente+dividend)  € 	 45.000      € 	 45.000             € 	 55.000    
Vrijval balans reserveringen pm pm pm
Koersverschillen boekjaar pm pm pm

 € 	 45.000      € 	 45.000             € 	 55.000    

Interne verrekeningen met TU Delft
Afdracht tbv vermogensgroei pm
Bijdrage in Leermeesterprijs  € 	 14.000      € 	 14.000             € 	 14.000    

 € 	 14.000      € 	 14.000             € 	 14.000    

TOTAAL  BATEN  € 	450.350  € 	 175.000    € 	 625.350         € 	628.350 

1
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Bijlage begroting 2015

UfD nieuw
verw. 

realisatie
verw. 

realisatie verw. realisatie Begroting
LASTEN 2014 UfD 2014 Foundation 2014 combinatie 2015

Subsidies
Subsidies verstrekt door de Com.van Uitvoering € 	 61.500      € 	 61.500             € 	 61.500    
UfD-TBI stagefonds (onderdeel van de CvU) € 	 13.500      € 	 13.500             € 	 13.500    

 € 	 75.000      € 	 75.000             € 	 75.000    

Prijzen
UfD prijzen   € 	 62.500      € 	 62.500             € 	 85.500    
UfD-Leermeesterprijs  € 	 18.000      € 	 18.000             € 	 18.000    
Uitreikingskosten UfD prijzen  € 	 7.500        € 	 7.500               € 	 8.500      

 € 	 88.000      € 	 88.000             € 	112.000  

Leerstoelen en Onderzoek
Leerstoel Geothermie  € 	 12.000        € 	 12.000             € 	 12.000    
Onderzoek Doelgericht Bestralen  € 	 50.000        € 	 50.000             € 	 75.000    
reservering Science Centre  € 	 60.000       
online education project PATO  € 	 -00                   € 	100.000  

 € 	 122.000      € 	 122.000           € 	187.000  

Algemene kosten:
Personeelslasten  € 	 95.000      € 	 95.000            pm
overige kosten  € 	 55.000      € 	 55.000            pm

 € 	 150.000    € 	 150.000          

TOTAAL  LASTEN  € 	313.000  € 	 122.000    € 	 435.000         € 	374.000 

saldo baten en lasten  € 	137.350  € 	 53.000      € 	 190.350         € 	254.350 

Toevoeging aan vermogen (+ pm)  € 	 -190.000          € 	-250.000 

TOTAAL  BATEN  en  LASTEN  € 	 350                € 	 4.350    

2

OVERZICHT VAN DE BEDRIJVEN VOOR FONDSEN EN PRIJZEN

2015
Prijs Burokosten Alg.bijdr CvU Kosten Totaal

Bedrijven
DAF  € 	12.500,00  € 	 2.500           € 	 5.000     € 	-00  € 	 20.000          
Daamen  € 	12.500,00  € 	 2.500           € 	 5.000     € 	-00  € 	 20.000          
IHC-Merw.  € 	12.500,00  € 	 1.000           € 	 1.500     € 	1.000  € 	 16.000          
Cofely  € 	12.500,00  € 	 1.000           € 	 1.500     € 	1.000  € 	 16.000          
EBN  € 	12.500,00  € 	 1.500           € 	 2.000     € 	1.000  € 	 17.000          
Haskoning  € 	9.000,00  € 	 1.500           € 	 1.500     € 	2.000  € 	 14.000          
TBI  € 	 -00          € 	 500              € 	 1.000     € 	 13.500           € 	-00  € 	 15.000          
sub totaal  € 	71.500,00  € 	 10.500         € 	 17.500   € 	 13.500           € 	5.000  € 	 118.000        

Fondsen
Alumni  € 	2.500,00  € 	2.500  € 	 5.000            
Fortuna  € 	2.500,00  € 	 2.500            
MvDamme  € 	9.000,00  € 	1.000  € 	 10.000          
Bakhuis pm pm
sub totaal  € 	14.000,00  € 	3.500  € 	 17.500          

Totaal  € 	85.500,00  € 	 10.500         € 	 17.500   € 	 13.500           € 	8.500  € 	 135.500        

2014
Prijs Burokosten Alg.bijdr CvU Kosten Totaal

Bedrijven
DAF
Daamen  € 	12.500,00  € 	 2.500           € 	 5.000     € 	-00  € 	 20.000          
IHC-Merw.  € 	12.500,00  € 	 1.000           € 	 1.500     € 	1.000  € 	 16.000          
Cofely  € 	12.500,00  € 	 1.000           € 	 1.500     € 	1.000  € 	 16.000          
EBN  € 	2.000,00  € 	 1.000           € 	 2.000     € 	 5.000            
Haskoning  € 	9.000,00  € 	 1.500           € 	 1.500     € 	2.000  € 	 14.000          
TBI  € 	 -00          € 	 350              € 	 1.150     € 	 13.500           € 	-00  € 	 15.000          
sub totaal  € 	48.500,00  € 	 7.350           € 	 12.650   € 	 13.500           € 	4.000  € 	 86.000          

Fondsen
Alumni  € 	2.500,00  € 	2.500  € 	 5.000            
Fortuna  € 	2.500,00  € 	 2.500            
MvDamme  € 	9.000,00  € 	1.000  € 	 10.000          
Bakhuis pm pm
sub totaal  € 	14.000,00  € 	3.500  € 	 17.500          

Totaal  € 	62.500,00  € 	 7.350           € 	 12.650   € 	 13.500           € 	7.500  € 	 103.500        

1



26 27

Financieel jaarverslag Universiteitsfonds Delft, 2014 Financieel jaarverslag Universiteitsfonds Delft, 2014

ContactgegevensControleverklaring
Adres
 Prometheusplein 1
 2628 ZC Delft
 tel. 015 27 86 409

 http://universiteitsfonds.tudelft.nl
 ufonds@tudelft.nl

U kunt ons ook vinden op Twitter, Facebook en 
LinkedIn.

Stichting Universiteitsfonds Delft staat in-
geschreven bij de Kamer van Koopnhandel te 
Delft onder:

KvK nummer 41145319
ING bank: 
 NL94 INGB 0000 10 10 51
Van Lanschot Bankiers: 
 NL53 FVLB 0899 700 124

De stichting is door de Belastingdienst 
aangewezen als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Het RSIN nummer waaronder 
het UfD als ANBI geregistreerd staat is 
2760502

Bureau van de Stichting UfD
Directeur
 Ir. M.P. Oosten
 tel. 015 27 86 490
Secretariaat
 Mw. J. Kalkman
 Dhr. J. de Knegt
 tel. 015 27 86 409
Financiële administratie
 Dhr. P. Gelens
 tel. 015 27 87 266
Ambassadriceproject
 Mw. drs. H.M. Wasmus
 ambassadriceproject-ufd@tudelft.nl

Student-assistenten
 Tim Beintema
 Jochem Brouwer
 Marit Haaksma 
 Enne Hekma
 René Kleizen
 Simone Köhler
 Roy van Kuijk
 Jasmijn Kusters
 Christiaan Maat
 Renée Molman
 Caroline Streng
 Annelot Wartna

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2014 van de Stichting 
Universiteitsfonds Delft te Delft gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2014 en de staat van baten en 
lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk 
voor het opmaken van de jaarrekening die 
het vermogen en het resultaat getrouw dient 
weer te geven in overeenstemming met de 
Richtlijn Jaarverslaggeving C1 Organisaties 
zonder winststreven. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven 
van een oordeel over de jaarrekening op 
basis van onze controle. Wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen 
aan de voor ons geldende ethische voorschriften 
en dat wij onze controle zodanig plannen en 
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid 
wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van 
werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen 
in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door 
de accountant toegepaste oordeelsvorming, 
met inbegrip van het inschatten van de risico’s 
dat de jaarrekening een afwijking van materieel 
belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen 
neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken 
van de jaarrekening en voor het getrouwe 
beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in 
de omstandigheden. Deze risico-inschattingen 
hebben echter niet tot doel een oordeel tot 

uitdrukking te brengen over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de stichting. Een 
controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid 
van de door het bestuur van de stichting 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie 
van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en samenstelling 
van het vermogen van Stichting Universiteitsfonds 
Delft per 31 december 2014 en van de staat van 
baten en lasten over 2014 in overeenstemming 
met de Richtlijn Jaarverslaggeving C1 
Organisaties zonder winststreven.

Den Haag, 12 mei 2015,

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. A.M. Heemels RA
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