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Voorwoord

Het stemt ons hoopvol dat de steun voor het fonds en daarmee 
voor de projecten, groeit. Want ook nu, in tijden van onzeker
heden en vragen, kijkt de wereld naar de wetenschap voor 
de antwoorden. En als fonds helpen wij wetenschappers en 
studenten om die te vinden.

Een van de hoofddoelstellingen van het Universiteitsfonds 
Eindhoven is om giften van alumni te koppelen aan onderzoeks
projecten op het gebied van o.a. gezondheid. Zo droeg het 
fonds €250.000, bij aan het project van TU/e onderzoekers 
Maarten Merkx, Peter Zijlstra en Andrea Fiore. Zij ontwikkelen 
snellere en goedkopere detectietechnieken voor COVID19 
en andere toekomstige virale infecties. Een mooi voorbeeld 
van wat de donaties van alumni mogelijk maken.

Het verheugt ons dat het aantal donateurs ook in 2020 groeide. 
We mochten nieuwe donateurs verwelkomen die ons belang
rijke werk gaan steunen met substantiële bijdragen. Over hun 
motivatie en kijk op de toekomst leest u meer in het magazine 
bij dit jaarverslag.

In 2020 namen wij afscheid van drie van onze bestuursleden: 
Eric van Schagen, Jacques van Deursen en Jan Mengelers. Wij 
danken Eric en Jacques voor hun langdurige betrokkenheid 
bij het bestuur als respectievelijk voorzitter en penningmeester. 
Eric danken wij voor zijn prachtige voorzet voor de opzet van 
een Fonds op Naam en Jacques voor het op de voet volgen van 
de donaties. Jan Mengelers danken wij voor zijn bijzondere rol 
als toenmalige voorzitter van het College van Bestuur van de 
TU/e én bestuurslid van het fonds. Jan begreep als geen ander 
het belang van de verbinding met alumni en het doneren aan 
de wetenschap. Wij zullen hun tomeloze inzet missen. Hun 
belangrijke werk wordt overgenomen door Carlo D’Agnolo 
en Tessie Hartjes. Jacques is opgevolgd door Jos Habets die 
al eerder begonnen was. We kijken ernaar uit om met hen net 
zo succesvol te gaan samenwerken als met hun voorgangers. 

Henk Kivits
Voorzitter Universiteitsfonds Eindhoven

Intro.



2020 > 2019

For Life.
For the World.
For the Better.

GIFTRANGE

€25 - €900.000
AANTAL NIEUWE DONATEURS

481
TOTAAL  DONATEURS

1.228

Dit is ons adagium. Het is niet zomaar een mooie kreet. Het staat 
ook voor de drie gebieden waarop wij donateurs betrekken. 
“For Life” gaat over technologie die onze gezondheid verbetert 
of helpt herstellen. “For the World” gaat over duurzaamheid, 
over de bijdragen van engineers aan een schonere wereld.  
En “For the better” gaat over het ontwikkelen van talenten.

De groei die in 2019 inzette, heeft doorgezet in 2020. Voor het speciaal in het leven geroepen 
Covid Engineering Fund ontvingen we vele kleine en grote donaties. In 2017 startten we met een 
handvol donateurs. In 2019 waren dat er 747. En in 2020 stond die teller op 481. 
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TOEKENNINGEN 2020

8 BIJZONDERE VERHALEN

UNIVERSITEITSFONDS EINDHOVEN IN CIJFERS

65 JAAR TU/e

BESTUURSLEDEN

TOEKENNING
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Toekenningen 
2020
Het Universiteitsfonds ondersteunt grote projecten en kleine 
initiatieven. De grote projecten worden vaak (mede) gefinan-
cierd uit bijdragen van fondsen op naam of terugkerende 
donaties van bedrijven en particulieren. Verder kennen we 
kleinere bedragen toe aan verschillende initiatieven. De 
aanvragen voor de financiering van deze activiteiten worden 
beoordeeld door een toekenningscommissie op basis van 
een aantal criteria. De belangrijkste: ze moeten studenten 
in staat stellen hun talenten te ontwikkelen.

Symposium over ‘medical 
 imaging techniques’

Women in engineering
career event

NSRF
Slotwedstrijden

Studentenvereniging Protagoras organiseert een symposium met als thema 
“Roadmap of your body”. In dit symposium gaat het over de technologische 
vooruitgangen op dit gebied en hoe deze technieken helpen bij gerichtere 
diagnoses, operaties en behandelingen. Bezoekers gaan met elkaar in 
 gesprek over nieuwe technieken en medicijnen die helpen om problemen 
in het lichaam nog beter te detecteren. 

Tijdens Corona waren live events vrijwel uitgesloten. Dat gaf de organisatie 
de kans om dit event langer en uitgebreider te maken door het te spreiden 
over een maand. Op gezette tijden spraken experts over zaken als ‘gender 
bias’, de beste manieren om een beurs te krijgen en gaven ze adviezen over 
het beklimmen van de carrièreladder. 

Zeker in tijden van Corona, waarin echt contact tussen 
studenten ontbrak, was sport een focus. Om activiteit en 
onderling contact te bevorderen, droeg het fonds bij aan 
het organiseren van deze roeiwedstrijden.

InitiatievenToekenningen

COVID ENGINEERING FUND
Onderzoek naar snelle en  

goedekope Covid detectie

€250.000,-

CROWDFUNDING
Toegekend in 2020

€18.190,-

BIJDRAGEN
Uit Fondsen op Naam,  
Stichtingen en overige 

 geoormerkt

€416.029,-

STUDENTEN TEAM
Toegekend in 2020.  

Veel activiteiten geannuleerd  
i.v.m. Covid-19

€4.525,-

MARINA VAN DAMME
2 Winnaressen van €9.000,-

€18.000,-
Wij geven u een aantal voorbeelden  
van dergelijke initiatieven.
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8 bijzondere,  
persoonlijke verhalen

“We bouwen biologische 
sensoren die genetisch 

 materiaal (DNA/RNA) kunnen 
detecteren. Daarmee kunnen 

we de aanwezigheid van 
 allerlei ziekteverwekkers 

snel aantonen, zelfs bij lage 
concentraties.” Een verhaal 
over de bijzondere kanten 

van technologie.

“Weer heeft heel veel te 
maken met energie. De zon 
zorgt bijvoorbeeld voor de 
meeste duurzame energie. 

Direct door zonlicht en 
 indirect door de wind.  

Dat zijn toch de bronnen 
waar we het in de nabije 

toekomst van zullen  
moeten hebben.”

“Dat wat je er allemaal 
naast kunt doen, maakt de 
studie zo waardevol. Je doet 

mensenkennis op. Je leert 
omgaan met successen en 
teleurstellingen. Met die 

 ervaringen heb je als 
 student een streepje  

voor en krijg je sneller  
de interessante jobs”

Lees gesprekken met mensen die doneren of meebesturen.  
En verhalen over de helden van de toekomst die hun werk  
kunnen doen omdat het Fonds hen helpt. Of al heeft geholpen.

Dit zijn 8 inspirerende verhalen over de kracht van technologie, 
over innovatie en over doorzetten. Verhalen die ons het vertrouwen 
geven dat de wetenschap de antwoorden gaat bieden op de vragen 
van de toekomst. We wensen u veel leesplezier. 

HARM VAN DER VEER  
& EVA VAN AALEN

HARRY OTTENHANS FISCHER

“Ik bekijk ziekenhuizen 
vooral door de ogen van de 
engineer. Ik zie kansen en 

ruimte voor technologie om 
de medische wetenschap te 
ondersteunen. Met simulaties, 

detectie-middelen en 
 data-analyses, bijvoorbeeld.”

FEDERICA SAMMALI

“Mijn drijfveer is het helpen 
van vrouwen die geen 

 toegang hebben tot hoog-
waardige medische hulp.” 
Regien won de Marina van 

Damme Beurs en ontwikkelt 
een app waarmee vrouwen 
in oorlogsgebieden toegang 

krijgen tot specialistische 
medische hulp.

REGIEN SUMMO
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“Ik hoop dat we dankzij het 
Metal Fuels project van die 

vervuilende kolencentrales af 
komen en werkelijk drastische 

CO2 besparingen gaan 
 realiseren. We hebben een 

paar ingrediënten nodig voor 
een recept tegen klimaat-
verandering. En daarvan 

zijn kapitaal en creativiteit 
wel de belangrijkste.”

JACQUES VAN ROOIJ

FOR THE BETTER.

“Ik wil mensen inspireren 
creatiever met voedsel om 

te gaan en zo ook hun eigen 
voedselverspilling tegen te 
gaan.” Upprinting Food is 

een initiatief dat ongebruikt 
en overtollig voedsel omzet 
in puree. En die puree is de 

‘inkt’ voor een speciale 
voedselprinter.

Wij doen het iets unieks 
met ons project rond circu-
laire brandstof; onze metal 
fuels. De anderen zetten in 
op alleen verbranding. Wij 

op verbranding én recy-
cling. Daar zijn we op de 

TU/e uniek in. Wij zijn echt 
een frontrunner op dit ter-

rein.

ELZELINDE VAN 
DOLEWEERD

MOHAMMADREZA
BAIGMOHAMMADI

FOR THE WORLD.FOR THE WORLD.

FOR LIFE.
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Universiteitsfonds
Eindhoven in cijfers

Jaarrekening 2020 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (NA RESULTAATBESTEMMING)

ACTIVA 31 DECEMBER 2020 31 DECEMBER 2019

EUR EUR EUR EUR

VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
Effecten 1.684.990 1.720.791

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen 1.599 177
Dividendbelasting (binnenland) 11.721 9.965
Dividendbelasting (buitenland)  266
Nog te vorderen couponrente 28 23
Overige vorderingen en overlopende activa 1.700 9.095

15.048 19.526

Liquide middelen 834.503 589.380

2.534.541 2.329.697

PASSIVA 31 DECEMBER 2020 31 DECEMBER 2019

EUR EUR EUR EUR

RESERVES EN FONDSEN 2.364.694 2.159.659

KORTLOPENDE SCHULDEN
Vooruitontvangen bedragen 70.000 70.350
Overige schulden en overlopende passiva 99.847 99.688

169.847 170.038

2.534.541 2.329.697

Op de volgende pagina’s vindt u gedetailleerde informatie over inkomsten en uitgaven van het 
fonds. Wij zien het fonds groeien en dat doet ons goed. Meer en meer bedrijven, organisaties en 
individuele donateurs zien het nuttige en vaak zelfs noodzakelijke werk dat wij mogelijk maken 
en dragen eraan bij. We zijn er trots op dat we, ook in een jaar waarin de wereld gegijzeld wordt 
door een pandemie, konden rekenen op onze donateurs. 

Universiteitsfonds Eindhoven in cijfers
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020 2019

EUR EUR EUR EUR

BATEN
Baten van bedrijven  13.500
Baten van particulieren 79.595 39.630
Baten tbv studentenfonds 5.100 10.828
Baten fondsen Marina van Damme 21.050 12.500
Baten fondsen op naam, stichtingen en overige 607.774 530.783
Baten crowdfunding 18.190 3.155

731.709 610.396

LASTEN
Besteed aan doelstellingen UFe:
Bijdragen aan activiteiten studenten 4.525 56.297
Bijdragen uit studentenfonds  2.666
Bijdragen uit fondsen Marina van Damme 18.000 16.000
Bijdragen uit fondsen op naam, stichtingen en overige 486.029 186.929
Bijdragen uit crowdfunding 18.190 3.155

526.744 265.047

Promotieactiviteiten  9.747
Kosten beheer en administratie 14.508 21.948

14.508 31.695

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 190.457 313.654

Opbrengst financiële vaste activa 2.181 214.210
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  
Rentelasten en soortgelijke kosten 1.849 3.195

332 211.015
Buitengewone baten 14.513 347
Buitengewone lasten 267 

14.246 347

SALDO 205.035 525.016

RESULTAATVERDELING 2020
Reserve koersverschillen 43.820 157.446
Studentenfonds 5.100 8.162
Fondsen Marina van Damme 3.050 3.500
Overige fondsen op naam 170.000 343.854
Vrij besteedbaar vermogen 70.705 19.054

205.035 525.016

Universiteitsfonds Eindhoven in cijfers

In 2021 bestaat de TU/e 65 jaar. Dat is 65 jaar vol innovatie en vooruitgang. 
Als fonds vieren we dit unieke lustrum natuurlijk mee. Het thema van de TU/e 
65 jaarcampagne is “Heroes like you”. Als fonds kennen wij ook helden: onze 
donateurs. Hen gaan we op een bijzondere manier eren. Op de campus 
verschijnt een monument met daarop de namen van elke donateur die in 
het jubileumjaar een donatie van €65, of hoger doet. 

Doneren kan op de lustrum campagnepagina: ufe.tue.nl/heroes. Leest u dit 
jaarverslag niet op een scherm? Gebruik dan de QRcode onderaan deze 
tekst. Start de foto app op uw smartphone en richt die op de code. De meeste 
moderne telefoons leiden u dan naar de campagnepagina. 

Op die pagina vindt u ook verschillende inspirerende verhalen van weten
schappers en aanstormende wetenschappelijke talenten. Over hun werk en 
hun motivatie.

65 jaar TU/e
Een lustrum en een campagne

Bericht
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Bestuursleden

Bestuursleden

Dit zijn de leden van Bestuur en Directie
 
Naam : Dr. ir. H.P.M. Kivits
Functie : Voorzitter
 
Naam : Ir. J.F.P. Habets
Functie : Penningmeester

Naam : Drs. R.J.H.M. Smits
Functie : Bestuurslid

Naam : Ir. C.A.G. D’Agnolo
Functie : Bestuurslid

Naam : Ir. L.J.T. van der Els
Functie : Bestuurslid

Naam : Ir. J.P. Oosterveld
Functie : Bestuurslid

Naam : Ir. T.E. Hartjes
Functie : Bestuurslid

Naam : Dr. K.S. Ali
Functie : Gevolmachtigd directeur

De bestuursleden van het fonds werken onbezoldigd.  
Zij krijgen geen vergoedingen.

Afdeling Alumnirelaties en Universiteitsfonds Eindhoven
Het Universiteitsfonds Eindhoven wordt ondersteund door medewerkers 
van de afdeling Alumnirelaties en Universiteitsfonds Eindhoven van de TU/e. 
De salarissen van deze medewerkers worden door de universiteit betaald.

Toekenning

•  De commissie Wetenschappelijke subsidieaanvragen en bijzondere leerstoelen 
- Adviseert over aanvragen op het gebied van onderzoek en onderwijs

•  De commissie Studenteninitiatieven en Studententeams 
- Adviseert over Projectondersteuning / Maatschappelijk relevante stages 
- Adviseert over doelen die studies verrijken in de breedste zin van het woord. 

Een aantal toekenningscommissies adviseert het bestuur over 
de besteding van de gelden:

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven
Groene Loper 3

5612 AE Eindhoven

Postadres
Postbus 513

5600 MB Eindhoven

Telefoonnummer
+31 (0)40 247 4141

E-mailadres
ufe@tue.nl
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JOIN US AT UFE.TUE.NL


