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VOORWOORD

HERMAN HAZEWINKEL

Voorzitter Stichting Universiteitsfonds Twente

BENT U AL DONATEUR VAN HET
UNIVERSITEITSFONDS?
In de afgelopen jaren is het aantal donateurs van Universiteitsfonds Twente gestegen van circa 260 in 2014
naar ruim 450 in 2015 en bijna 700 in 2016. Met de inkomsten uit deze donaties kunnen wij veel initiatieven
van studenten en activiteiten voor de universiteitsgemeenschap ondersteunen. Daar doen we het voor,
natuurlijk. En daarom durf ik u ook op de persoon af te vragen: bent u al donateur van het Universiteitsfonds?

foto: Arjan Reef

De groei van het aantal donateurs
geeft blijk van een groeiende
betrokkenheid van alumni en
relaties bij de universiteit. Die
betrokkenheid vertaalt zich
overigens niet alleen in financiële
bijdragen. Veel alumni en relaties
delen hun kennis en ervaring met
studenten en medewerkers of
zetten zich in om activiteiten te
organiseren onder de vlag van

alumniverenigingen of
alumnikringen. Deze
betrokkenheid zagen we ook terug
bij de 750 bezoekers van de
alumnidag 2016. Een fantastische
dag met veel enthousiaste mensen
die genoten van een bezoek aan
hun Alma Mater en het weerzien
met oude studievrienden.
Voor u ligt ons jaarverslag 2016.
2016 was een lustrumjaar, de
Universiteit Twente bestond 55
jaar. Als voorzitter van het Universiteitsfonds, dat met haar stichters
aan de basis stond van de
Technische Hogeschool Twente,
nu Universiteit Twente, was dat
toch weer even een moment om
terug te kijken. De stichters
hebben het goed gezien: de
Universiteit Twente is en was in al
die jaren van grote betekenis voor
de regio Twente. Trots ben ik erop
dat we als Universiteitsfonds in al
die 55 jaren een steentje hebben
kunnen bijdragen aan de groei en
bloei van de universiteit.
Nu werken we samen met de
universiteit aan het versterken van
de charitatieve fondsenwerving. Dit

moet een extra pijler worden onder
de financiële huishouding van de
universiteit. De universiteit werft
charitatieve fondsen voor
onderzoek, het Universiteitsfonds
voor studentenactiviteiten en

“Dank aan alle
medewerkers en
alumni-vrijwilligers
voor hun inzet”
beurzen, en dat in nauwe
samenwerking en met support
vanuit het Alumni & Development
Office van de universiteit.
Ik bedank heel graag de vele
donateurs die met bijdragen (klein
en groot) mogelijk maken dat wij
jaar in, jaar uit van betekenis
kunnen zijn voor de Universiteit
Twente. Uw bijdrage telt, elk jaar
weer!

UNIVERSITEITSFONDS TWENTE
JAARVERSLAG 2016

VOORWOORD

VICTOR VAN DER CHIJS

Voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente

UNIVERSITEITSFONDS RESULTAAT VAN
TWENTSE EENSGEZINDHEID
Twente staat bekend om haar vele netwerken. Toch blijkt vruchtbare samenwerking in de regio soms
moeizaam. Daarom breng ik altijd graag in herinnering wat Twentse eensgezindheid vermag.
van maar liefst 48 bedrijven, de
zogenaamde ‘stichters’. Universiteitsfonds Twente is dus een
schoolvoorbeeld van Twentse
eensgezindheid, met de
universiteit als resultaat, nu 55 jaar
geleden. Ik ben er dan ook trots op
dat ik in het bestuur van dit fonds
zitting mag hebben.

foto: Eric Brinkhorst

Dat er in Twente een Technische
Hogeschool werd gevestigd is
namelijk te danken aan de
visionaire blik van een groot aantal
Twentse ondernemers en
bestuurders en aan de
gezamenlijke lobby die zij in de
jaren vijftig hebben gevoerd. Toen
tot het instellen van de hogeschool
was besloten, hebben de
ondernemers bovendien ook nog
eens het Hogeschoolfonds Twente
opgericht met financiële bijdragen

“Hun inzet heeft
grote betekenis voor
de Universiteit
Twente en onze
academische
gemeenschap van
studenten, alumni
en medewerkers”

Dit office is tevens verantwoordelijk
voor ons alumnibeleid en dankzij
haar inspanningen groeit de
betrokkenheid van onze ruim
45.000 alumni bij hun Alma Mater.
Dit resulteerde onder meer in 750
bezoekers van de traditionele
lustrum-alumnidag op 15 april j.l.
en in een actief UT-Ambassadeurs-netwerk, een groep
vooraanstaande UT-alumni en –
relaties. Nieuw is de oprichting van
het Young Alumni Network door
een aantal oud-studentbestuurders. Hiermee kunnen we inspelen
op de specifieke behoeften van dit
alumnisegment.
Ik dank het bestuur van het Universiteitsfonds en alle alumni-vrijwilligers voor hun ruimhartige inzet.
Hun inzet heeft grote betekenis
voor de Universiteit Twente en onze
academische gemeenschap van
studenten, alumni en
medewerkers.

Het College van Bestuur van de
universiteit ondersteunt graag de
goede werken van het Universiteitsfonds door het ter beschikking
stellen van personele capaciteit via
het Alumni & Development Office.

Tot slot dank ik de vele donateurs
voor hun bijdragen die er mede toe
bijdragen dat onze studenten hier
de tijd van hun leven hebben en
met veel plezier zullen
terugdenken aan hun Twentse
studententijd.
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MISSIE,
DOELSTELLING,
BELEID EN
GOVERNANCE
Missie
Het Universiteitsfonds Twente maakt dankzij
bijdragen van donateurs bijzondere voorzieningen
mogelijk voor de Universiteit Twente en haar
studenten.
Voorzieningen waarin de overheidsfinanciering niet
voorziet. Zo kunnen alumni en relaties van de
Universiteit Twente bijdragen aan de versterking van
het unieke karakter van de Universiteit Twente als
ondernemende universiteit en een bruisende campus
als thuisbasis voor studenten en broedplaats voor
nieuwe ideeën en ontdekkingen.

Doelstelling
De Stichting Universiteitsfonds Twente werft en
beheert fondsen met als statutair doel: ‘De
daadwerkelijke steunverlening aan de Universiteit
Twente’. De rode draad door de jaren heen is:
‘Investeren waar nodig’. Het bestuur maakt daarin als
onafhankelijke stichting eigen keuzes. Dit geschiedt
sinds jaar en dag in nauwe afstemming en
samenwerking met het bestuur van de Universiteit
Twente, dat ook vertegenwoordigd is in het bestuur
van het universiteitsfonds. Gezamenlijk uitgangspunt
is: de groei en bloei van de universiteit en de
universitaire gemeenschap.

Beleid
De wijze waarop het fonds in haar bestedingen deze
doelen probeert na te streven vormt altijd een
afspiegeling van de behoeften van de UT en is dus niet
in beton gegoten. Op dit moment kan concreet
gedacht worden aan onder andere de (mede)
financiering van:
•
•
•
•
•
•

Studiereizen
Studiebeurzen
Excellentie-prijzen
Sport-, cultuur- en gezelligheidsactiviteiten
Studieverenigingen- en alumni-activiteiten
Wetenschappelijke congressen en -symposia

Bijzondere leerstoelen
In 2016 zijn de
bijzondere leerstoelen,
die vanwege het
Universiteitsfonds
waren ingesteld, op
verzoek van de Rector
Magnificus en het
College van Promoties
van de Universiteit
Twente, omgezet in
reguliere leerstoelen.
Daarmee is ook een
eind gekomen aan de
Commissies van
Toezicht die namens het
Universiteitsfonds
toezagen op de
voortgang van het werk

van de leerstoelen. Het
Universiteitsfonds is
verheugd te kunnen
constateren dat ze haar
rol als aanjager heeft
kunnen vervullen in
deze en dat veel
bijzondere leerstoelen
tot een vaste waarde
zijn uitgegroeid.
Het bestuur dankt de
leden van de
Commissies van
Toezicht en de
leerstoelhouders voor
de constructieve en
prettige samenwerking!

Wat de inkomsten betreft werft het universiteitsfonds
op drie manieren middelen:
• Via donaties (schenkingen, (periodieke) giften,
nalatenschappen et cetera)
• Via rendement op het eigen vermogen
• Via investeringen uit het eigen vermogen

foto: Rikkert Harink

Donaties: het Universiteitsfonds en de universiteit
hebben in 2014 afgesproken in te zetten op een groei
van het aantal donateurs en een groei van de totale
opbrengst. Dat betekent dat de fondsenwerving
onder alumni en andere relaties van de universiteit,
de zogenaamde jaarcampagne, geïntensiveerd is. Het
bestuur van het Universiteitsfonds heeft hierin
geïnvesteerd vanuit het eigen vermogen (zie hierna).
Rendement op het eigen vermogen: de
beleggingsstrategie is verwoord in een
beleggingsstatuut en kan gekarakteriseerd worden
als een defensieve effectenportefeuille. Het bestuur
hanteert een actief beleggingsbeleid: waar kansen
liggen, worden ze gepakt, zonder daarbij de risico’s
uit het oog te verliezen. Deze behoudende koers
betekent: geen diepe dalen maar ook geen hoge
pieken. Nieuwe ambities zijn dus – zeker op korte
termijn – niet met het rendement op het eigen
vermogen te financieren. Ook op de lange termijn
kan met het rendement op een vermogen van ruim
1,5 miljoen euro geen hoofdrol worden gespeeld.
Investeringen uit het eigen vermogen: aangezien het
rendement op het huidige eigen vermogen via
beleggingen beperkt is, heeft het bestuur zich de
vraag gesteld of het rendement niet op een andere
wijze verhoogd kan worden. Wellicht kan het
investeren van een deel van het vermogen in

friendraising en fundraising een hoger rendement
opleveren. De netto opbrengsten op de korte
termijn zijn beperkt, maar als de universiteit en het
Universiteitsfonds er gezamenlijk van overtuigd zijn
dat charitatieve middelen in de toekomst essentieel
zijn, kan hierin voor de lange termijn geïnvesteerd
worden. Uiteindelijk kan ook deze investering een
hoog rendement opleveren.

Eigen vermogen
Het Universiteitsfonds heeft de laatste jaren een
stabiel eigen vermogen van zo’n anderhalf miljoen
euro. Dat is een beleidskeuze: het bestuur houdt
het eigen vermogen bij voorkeur stabiel op een
niveau dat zij voor de continuïteit van het fonds
noodzakelijk acht.

Governance
De Stichting Universiteitsfonds Twente opereert
onafhankelijk van de universiteit. Ons bestuur
bestaat overwegend uit alumni, de bestuursleden
zijn onbezoldigd. We zijn erkend als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) en daardoor vrijgesteld
van schenk- en erfbelasting. De personeelslasten
en overige kosten van fondsenwerving worden
gedragen door de Universiteit Twente en worden
niet in mindering gebracht op de geworven giften.
Dit betekent dat donaties aan ons fonds voor 100%
ten goede komen aan de door de donateurs
gekozen doelen.

Studentenhuis Residentie 7-2, Calslaan

foto: Rikkert Harink

Inkomsten
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JAARCAMPAGNE ‘MAAK HET VERSCHIL’
Jaarlijks ontvangen alumni, oud-medewerkers en
relaties van de Universiteit Twente een
donatieverzoek van het Universiteitsfonds. Zo stellen
we hen in de gelegenheid bij te dragen aan
bijzondere projecten.
De jaarcampagne omvat alle donaties die we door het
jaar heen ontvangen tot een maximum van € 2.500
euro. In 2015 heeft de jaarcampagne een impuls
gekregen dankzij de aanstelling van een
jaarcampagnemanager. Deze ging ‘dedicated’ aan de

slag om de campagne te professionaliseren en
dag-in-dag-uit aandacht te geven aan de werving én
aan de donateurs. Het aantal donateurs groeit
sindsdien gestaag en zal naar wij hopen de komende
jaren blijven groeien. Steeds beter slagen we erin onze
achterban duidelijk te maken dat hun bijdrage telt, elk
jaar weer. In 2016 heeft dit 689 donaties opgeleverd
met een totaalopbrengst van € 67.709.
www.steunutwente.nl

689

Aantal donaties per jaar

464

415
253

253

2010 2011 2012

250

258

2013

2014 2015
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RoboTeam
Twente

Parkinson
Onderzoek

Studiereizen

Kipaji Scholarship
Fund

foto: Arjan Reef

RENDEMENT OP
VERMOGEN
Om de beoogde groei te realiseren zal op de
ingeslagen weg, met de jaarcampagnemanager en
het experimenteren met nieuwe methodes, worden
doorgegaan. Crux in de succesvolle aanpak tot op
heden is het promoten van specifieke projecten op
een aansprekende manier, het personaliseren van de
communicatie (brieven op naam en verdeeld naar
segmenten), het consequent uitsturen van reminders
en het informeren en bedanken van de donateurs.

Het Universiteitsfonds heeft de laatste jaren een
min of meer stabiel eigen vermogen van zo’n
anderhalf miljoen euro.
Het netto resultaat van de beleggingen bedraagt in
2016 2,56% (universiteitsfonds) resp. 3,84%
(Niersfonds). Deze scores vloeien voort uit het
gekozen beperkte risicoprofiel.

Belcampagne
In september 2016 is voor het eerst, op kleine schaal,
ervaring opgedaan met een belcampagne. Enkele
andere universiteiten in Nederland behalen al een
aantal jaar zeer goede resultaten met telefonische
werving van donaties onder hun alumni. Wij hebben
er voor gekozen om met eigen studenten te bellen.
Hoewel het inzetten van een professioneel

Uw gift telt. Elk jaar weer!
telemarketingbureau mogelijk een groter aantal
donaties zou opleveren, creëren onze eigen studenten
een grotere betrokkenheid bij onze alumni. Dat vinden
wij zeker zo belangrijk. Een team van zes studenten
heeft, verdeeld over twee avonden, zo’n 80 alumni
gesproken en dat heeft tot zo’n 20 donaties geleid.

Een goede score. Dat we in 2017 weer een
belcampagne zullen organiseren, is zeker. Welke vorm,
dat bekijken we nog.

Crowdfundingplatform
Sinds 2014 maken we gebruik van een eigen online
crowdfundingplatform. Hiermee hopen we met name
de jonge alumni te bereiken. De projecten van de
jaarcampagne worden via dit platform en de social
media breed verspreid en op deze manier worden ook
donaties geworven onder niet-alumni. Ook bieden we
andere partijen binnen de universiteit de mogelijkheid
om een eigen crowdfundingcampagne te voeren op
dit platform. Diverse studententeams maakten hier de
afgelopen jaren graag gebruik van. Zo heeft Green
Team Twente in 2016 ruim € 2.000 opgehaald via het
crowdfundingplatform.

Afscheid Ed Brinksma
Op 2 december nam Ed Brinksma afscheid als Rector
Magnificus van de Universiteit Twente. Brinksma was
gedurende zijn gehele rectoraat lid van de Commissie
Algemene Middelen van het Universiteitsfonds. Bij zijn
afscheid gaf Brinksma zijn relaties in overweging een
donatie te doen aan het Kipaji Scholarship Fund. Dit
fonds, een initiatief van UT-alumni en zakenrelaties
onder de vlag van Universiteitsfonds Twente, schenkt
studiebeurzen aan UT-studenten uit de allerarmste
landen. Dit heeft 48 donaties opgeleverd voor een
totaalbedrag van € 2.025. Mede namens de
beursstudenten danken wij Ed Brinksma voor dit
mooie initiatief!
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SCHENKINGEN EN LEGATEN
IN 2016 ONTVINGEN WE EEN AANTAL GROTERE SCHENKINGEN EN
LEGATEN. VEELAL STELLEN DE SCHENKERS PRIJS OP ANONIMITEIT.
DAAROM KUNNEN WE HIER SLECHTS TWEE VOORBEELDEN NOEMEN.
10.000 euro van de Noaberfoundation
Het bestuur van Noaber Philantrophy, een onderdeel
van de Noaberfoundation uit Lunteren, heeft in 2016
€10.000 euro beschikbaar gesteld voor het opstarten
van de coalitie ‘Vitaal Twente’. Vitaal Twente richt zich
op het bevorderen van de vitaliteit in Twente door de
inzet van innovatieve technologie. Net als in de rest
van Nederland vergrijst Twente. In 2040 is meer dan
25% van de inwoners van Overijssel 65 jaar of ouder.
Belangrijker is dat de vitaliteit van de inwoners in
Twente ook meer dan gemiddeld in Nederland achter
blijft. Vitaal Twente richt zich met haar partners op het
versnellen en implementeren van innovaties met een
positieve impact op de vitaliteit van de Twentenaar.
Prof. dr. Miriam Vollenbroek van de Universiteit
Twente is kartrekker van de coalitie Vitaal Twente.

“Noaber heeft geen
winstoogmerk en heeft alleen
oog voor het algemeen
maatschappelijk welzijn”
Noaberfoundation ondersteunt reactief en proactief
initiatieven die op een duurzame wijze transformaties
in de samenleving tot stand brengen en als gevolg
daarvan impact hebben. Focus van Noaber ligt op
initiatieven binnen de ‘driehoek’ gezondheid,
innovaties en informatietechnologie. Noaber heeft
geen winstoogmerk en heeft alleen oog voor het
algemeen maatschappelijk welzijn. Om deze
doelstelling te bereiken verstrekt de Noaberfoundation
‘compleet kapitaal’ aan projecten en organisaties. Dat
wil zeggen financieel kapitaal in de vorm van donaties,
sociaal kapitaal in de vorm van netwerken, menselijk
kapitaal bijvoorbeeld in de vorm van bestuursfuncties
en kenniskapitaal in de vorm van het delen van de
ervaring en de kennis die is opgedaan.

10.000 dollar van Abbott Fund met dank
aan alumnus Henk Weeber, WB’86
In 2016 mochten wij een grant van $10.000 ontvangen
van het Abbott Fund, een fonds gelieerd aan het
Amerikaanse Abbott Laboratories. Abbott is een
Amerikaanse producent van medische apparatuur en
generieke, patentvrije medicijnen en wereldwijd de
grootste speler in medische testen. Deze grant hebben
wij te danken aan alumnus dr. Henk Weeber. Weeber,
WB’86, Lead Scientist in de Implant Research Group
bij Abbott Medical Optics Inc in Groningen, is al sinds
1987 in dienst bij Abbott. Daar werkt hij aan
fundamenteel onderzoek naar nieuwe intraoculaire
lenzen. Weeber heeft meer dan 20 publicaties op zijn
naam staan en meer dan 60 patenten. In 2015 werd hij
toegelaten tot de Volwiler Society, door Abbott
opgericht om haar beste wetenschappers en
ingenieurs te eren en tegelijk de waarde van
wetenschappelijke- en technische excellentie te
benadrukken.

Henk Weeber

foto: Jan Peter Mulder
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Weeber is gepassioneerd over de ontwikkeling van
nieuwe technologieën en nieuwe producten. Hij
gelooft dat succes voortkomt uit creativiteit en
out-of-the-box denken terwijl tegelijkertijd realistische
verwachtingen worden gekoesterd over
wetenschappelijke voortgang en time-to-market. In
november 2016 won hij Abbott’s Outstanding
Research-award. Met deze laatste prijs stelde Abbott
hem in de gelegenheid een grant van 10.000 dollar toe
te wijzen aan een instelling voor hoger onderwijs naar
keuze. Hij koos zijn Alma Mater als begunstigde voor
zijn prijs. “Het belang van goed onderwijs en
onderzoek kan moeilijk overschat worden. Daarnaast
heb ik met zoveel plezier de opleiding aan de UT
genoten. Het is een fantastisch gevoel om de
gelegenheid te hebben gehad om een kleine bijdrage
aan het Universiteitsfonds Twente te doen toekomen”,
aldus Weeber.

“Het belang van goed onderwijs
en onderzoek kan moeilijk
overschat worden”
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FONDSEN OP NAAM
UNIVERSITEITSFONDS TWENTE BIEDT DE MOGELIJKHEID OM AAN EEN GIFT EEN
GEOORMERKTE BESTEMMING TE GEVEN MITS DEZE PAST BINNEN DE
DOELSTELLING VAN HET FONDS. EEN DERGELIJKE GIFT WORDT VORMGEGEVEN
ALS EEN ‘FONDS OP NAAM’.
Dat is een fonds binnen het Universiteitsfonds waarvan de donateur zelf de naam en het doel bepaalt. Op die
manier houdt de donateur volledige zeggenschap over de besteding van zijn of haar bijdrage terwijl het
Universiteitsfonds de financiële administratie en uitvoering voor haar rekening neemt. Minimale
start-bijdrage voor een Fonds op Naam is € 10.000. www.utwente.nl/ufonds

Overzicht bestaande fondsen
Mr. J.L.M. Niersfonds
Opgericht bij het afscheid van Mr. J.L.M. Niers als

Peter Riezebosfonds
Opgericht door alumnus Peter Riezebos bij diens

Commissaris van de Koningin te Overijssel
Ter financiële ondersteuning van de leerstoel
Telemedicine van professor dr.ir. H.J. Hermens

afstuderen als dank aan de Universiteit Twente
Ter financiële ondersteuning van studenten met
‘leer-obstakels’

Marina van Dammefonds
Opgericht door mevrouw Marina van Damme, eerste

De Breed Kreiken Innovatiefonds
Opgericht door alumnus Loek de Breed ter ere van zijn

promovenda ooit van de Universiteit Twente
Ter financiële ondersteuning van een excellente
alumna die een carrière-move wil maken (jaarlijkse
Marina Van Dammebeurs)

mentor professor dr. J. Kreiken
Ter financiële ondersteuning van studenten en jonge
alumni met een ondernemend plan

Professor De Winterfonds
Opgericht door mevrouw De Winter ter ere van haar
man professor H. De Winter

Ter financiële ondersteuning van een jonge studente
(jaarlijkse Professor De Winterbeurs) en een excellente
onderzoekster (jaarlijkse Professor De Winterprijs)

Vrienden van OD308
Opgericht door oud-bewoners en vrienden van
studentenhuis Oldenzaalsestraat 308
Ter financiële ondersteuning van onderzoek op het
gebied van ‘technology in health’

Kipaji Scholarship Fund
Opgericht door Job Elders en alumnus Casper Peeters
Ter financiële ondersteuning van studiebeurzen voor
excellente studenten uit ontwikkelingslanden

WILT U OOK EEN FONDS OP NAAM OPRICHTEN?
Maurice Essers, directeur
053 4893993
m.l.g.essers@utwente.nl

De barbecue van de erven De Winter
Bron: UT-nieuws 05 september 2016

Het is een jaarlijkse traditie, de
zomerbarbecue voor (oud-)
bestuursleden van studievereniging
Arago in huize Hoving en Van Reijn,
de erven van de heer en mevrouw
De Winter. Afgelopen zaterdag
gingen de spiesjes en speklappen
weer op de kolen en praatten de

Henk Hoving en Thijs van Reijn

ruim dertig technische natuurkundestudenten (TN) en alumni bij.
Het etentje staat symbool voor de
warme band tussen de
studievereniging en familie De
Winter.
Professor Herman de Winter,

foto: Arjan Reef

hoogleraar technische natuurkunde
en de eerste decaan van de
opleiding, was nauw betrokken bij
de oprichting van studievereniging
Arago. Uit die tijd, eind jaren zestig,
dateert de jaarlijkse barbecue, bij
hem en zijn vrouw thuis. Na zijn
overlijden in 2005 richtte zijn vrouw
het Professor De Winterfonds op
bij Universiteitsfonds Twente. Het
Universiteitsfonds reikt sindsdien
jaarlijks de Professor De Winterprijs
en –beurs uit.
EL-alumnus Henk Hoving
ontmoette mevrouw De Winter in
1969 als student. Hij en zijn partner
zijn erfgenaam van mevrouw De
Winter. ‘Na haar overlijden in 2013
besloten wij de barbecue en de
jaarlijkse donatie aan het Universiteitsfonds vanuit de nalatenschap
voort te zetten.’, zegt Hoving.
De studenten van Arago en het
Universiteitsfonds Twente
waarderen dit zeer.

Bijeenkomst 2 september Vrienden OD308
Oud-bewoners van Studentenhuis
Oldenzaalsestraat 308, het oudste
studentenhuis van Enschede,
hebben in 2015 een Fonds op Naam

Ed Brinksma aan het woord

‘Vrienden van OD308’ opgericht. Dit
fonds ondersteunt twee
veelbelovende onderzoeksprojecten.

In september werden de ‘Vrienden
van OD308’ met hun partners op
de Campus ontvangen door Rector
Magnificus Ed Brinksma.
Onderzoekers Ciska Heida en Guus
Rijnders presenteerden de
vorderingen in hun onderzoek en
na een rondleiding door het
Nanolab werd het bezoek
afgesloten met een diner in
restaurant De Broeierd.
Initiatiefnemer Jan Dopper: “Het is
fantastisch wat de UT op
medisch-technisch gebied doet. Dit
is vooraanstaand onderzoek met
een grote maatschappelijke impact.
Dat steunen wij graag. En het is
altijd leuk om terug te zijn op de
Campus.”
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MAJOR DONOR CAMPAIGN
EEN IN 2014 SPECIAAL INGESTELD FUNDRAISING COMMITTEE HEEFT ALS DOEL
OM 15 MILJOEN EURO OP TE HALEN IN 5 JAAR.
‘Uw gezondheid, onze technologie.’ Dat is het thema van de Major Donor Campaign die in opdracht van het
College van Bestuur van de Universiteit Twente in samenwerking met het Universiteitsfonds door een daartoe
speciaal ingesteld Fundraising Committee wordt uitgevoerd. Doel is om 15 miljoen euro op te halen in 5 jaar.

toekomst.
De Universiteit Twente heeft hierin een
belangrijke maatschappelijke opdracht
te vervullen.
We werken nauw samen met
bedrijfsleven en kennisinstellingen aan
baanbrekend onderzoek, dat
vernieuwende, toepasbare kennis moet
opleveren. Op het terrein van de
gezondheidszorg gebeurt dat met de
Universitaire Medische Centra en
topklinische ziekenhuizen. Zo kunnen
we technologische doorbraken
realiseren voor patiënten.

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. De
toenemende vergrijzing betekent dat steeds meer
mensen zorg nodig hebben. Met de vergrijzing
verandert ook het type zorg. Tegelijkertijd zien we dat
mensen beter geïnformeerd zijn, hoger opgeleid,
zelfstandiger en mondiger dan voorheen. Dit alles
roept vragen op over de inrichting en de
betaalbaarheid van de gezondheidszorg in de

VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE CAMPAGNE:
Maurice Essers, directeur
053 4893993
m.l.g.essers@utwente.nl

Onze beste onderzoekers werken aan
het front van de technologische en
medische ontwikkelingen. Het betekent
dat de waarde van hun bijdrage zich
vaak nog moet bewijzen. Niettemin is
hun onderzoek een cruciale stap op weg naar een
doorbraak. We zoeken visionairs die net als wij geloven
in de technologische ontwikkelingen waaraan we als
universiteit werken. Partijen, particulieren en bedrijven,
die ons financieel willen ondersteunen bij het uitvoeren
van onze maatschappelijke opdracht.
Deze campagne is een vorm van relatiegerichte
fondsenwerving gericht op ‘major’ donaties.

Charitatieve fondsenwerving
Bron: UT-magazine winter 2016/2017

Jan Dopper hoorde in 1964 bij de
allereerste lichting studenten van
de UT (toen nog Technische
Hogeschool Twente). “Alles was
nieuw. De campus was gebouwd
voor 2000 studenten en wij waren
slechts met 200. Zo luxe krijgen de
studenten het nooit meer!”
Dopper studeerde chemische
technologie en bedrijfskunde, was
medeoprichter van hockeyclub
Drienerlo en van de Studenten Golf
Vereniging Twente en zat in het
bestuur van de Boerderij, nu
Faculty Club. “Dat was onze kroeg,
bedoeld voor hoogleraren,
medewerkers en die paar honderd
studenten. De contacten liepen
door alle lagen heen.” In 1968
betrok hij OD308, het eerste

studentenhuis buiten de campus.
“Met de eerste drie generaties die
daar woonden, heb ik nog
regelmatig contact. Met een aantal
van hen hebben we onlangs een
Fonds op Naam opgericht bij het
Universiteitsfonds Twente
waarmee we medisch-technisch
onderzoek steunen.”
Sinds twee jaar is hij lid van het
Fundraising Committee van de UT.
“Wij werven charitatieve fondsen
voor gezondheid gerelateerd
onderzoek. Het gaat om
researchprojecten die van grote
maatschappelijke betekenis
kunnen zijn, veel mensen een fikse
verbetering van de kwaliteit van
leven kunnen bieden en soms zelfs
het verschil kunnen maken tussen

leven of dood. Dat is een mooie
opdracht. Veel mensen denken dat
dit soort onderzoek volledig door
de overheid wordt gefinancierd, of
dat het bedrijfsleven hier flink in
investeert, maar dat is slechts ten
dele het geval. Sommige
doorbraken blijven jarenlang uit
omdat er financiering ontbreekt.
Financiering om die cruciale stap te
zetten die niet door de overheid
wordt gefinancierd en waar het
bedrijfsleven het nog te vroeg vind
om in te stappen. Dan, en dat zie je
overal op de wereld, kunnen
charitatieve middelen het verschil
maken. “Omdat mogelijk te maken
zoeken wij mensen die dezelfde
passie delen als de onderzoeker: de
wereld weer een stukje beter
maken.”

“Het gaat om
researchprojecten
die van grote
maatschappelijke
betekenis
kunnen zijn”
Jan Dopper

foto: Gijs van Ouwerkerk

RECORDOPBRENGST BATA4LIFE!
EEN BEDRAG VAN VEERTIENDUIZEND EURO HAALDE BATA4LIFE OP TIJDENS DE
AFGELOPEN BATAVIERENRACE VOOR KWF KANKERBESTRIJDING. ‘ZO’N 1000
EURO MEER DAN AFGELOPEN JAAR’.
Dat zegt Leon Schipper van de commissie Bata4life.
‘Het geld werd bij elkaar gehaald door een veiling,
een feest en door de lopers zelf.’
‘De lopers haalden het grootste deel op. Het team
Drienerloos Bier-Dispuut FUST, bij wie veel lopers een
persoonlijk verhaal hadden omtrent dit onderwerp,
haalde het meeste geld op, een bedrag van €3.576.
Team NOVA uit Delft, dat afgelopen jaar het meeste
ophaalde, kwam op een totaal van €3.360 en eindigde
als tweede.’ Twee individuele lopers, Sebastiaan van
Dijk en Ivo Kooijman haalden elk meer dan €1.000 op.
De opbrengst komt, na aftrek van wervingskosten, ten

goede aan wetenschappelijk onderzoek naar
kankerbestrijding aan Nederlandse universiteiten, via
KWF Kankerbestrijding.
Als Universiteitsfonds Twente zijn we er trots op dat de
organisatie van de Batavierenrace, de grootste
estafetteloop van de wereld, tijd vrijmaakt voor
fondsenwerving.
Wij danken alle lopers en teams voor hun
betrokkenheid, inzet en uithoudingsvermogen.
zie ook: www.bata4life.nl

foto: Jellien Tigelaar
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DONATEURSONTVANGST
OP DINSDAG 27 SEPTEMBER 2016 VOND DE JAARLIJKSE
DONATEURSONTVANGST PLAATS.
Zo’n 40 donateurs werden ontvangen in Horsttoren
T1300 en genoten naast een interessant programma
van het schitterende uitzicht naar de vier
windstreken.
Universiteitsfondsbestuurslid Gé Klein Wolterink heet
te de donateurs welkom en deed uit de doeken hoe
het fonds gevaren had in het afgelopen jaar. Rector
Magnificus prof.dr. Ed Brinksma schetste de nieuwe
ontwikkelingen aan de Universiteit Twente.

Wat hebben de donateurs
mogelijk gemaakt?
Vervolgens lieten de projectleiders van de
campagneprojecten van 2015 de aanwezige donateurs
zien wat hun bijdrage had mogelijk gemaakt. Prof.dr.
Robert Passier, hoogleraar toegepaste stamcel
technologie, liet zien hoe zijn onderzoeksgroep van
humane stamcellen functionele hartspieren kan

SAVE THE DATE:
Donateursontvangst 2017
Vrijdag 13 oktober 2017

bouwen op een chip en later wellicht mini-modellen
van het menselijk hart kan printen in 3D. Deze
modellen kunnen vervolgens gebruikt worden voor het
nabootsen van hartfalen en het ontwikkelen en testen
van nieuwe medicijnen. Iris Stins, studente Civiele
Techniek en lid van het Schipperscollege van Euros,
vertelde onder de noemer ‘Schipperen met de
Ebenhaëzer’ over de inspanningen die zij en haar
teamleden doen om de bekende klipper de Ebenhaëzer
in de vaart te houden. Tot slot deed initiatiefnemer en
UT-alumnus Casper Peeters zijn ambities uit de doeken
met het Kipaji Scholarship Fund. Dit fonds werft
donaties voor beurzen voor studenten uit
ontwikkelingslanden. Hij introduceerde de eerste
Kipaji-beursstudent: Suman Sapkota uit Nepal.
Op een van de tafels lagen diverse analoge foto’s van
vele jaren studentenleven in Enschede. Deze kunnen
dankzij de jaarcampagne gedigitaliseerd worden en
online beschikbaar worden gesteld. De bijeenkomst
werd afgesloten met een gezellige borrel.
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Studentenhuis Huize Cook, Oliemolensingel

foto: Tim Rijnhout

Uitgaven

ACTIVITEITEN
UNIVERSITEITSGEMEENSCHAP
VAN BATAVIERENRACE TOT THEATERSPORT, VAN INTIEME LEZING TOT KNALLEND
FEEST. STUDEREN MOET OOK LEUK ZIJN!
De unieke Campus met haar fraaie parklandschap, al haar sport- en culturele faciliteiten en het ver doorgevoerde
studentenzelfbestuur maken de Universiteit Twente enig in haar soort. Het Universiteitsfonds draagt hieraan bij
door uiteenlopende activiteiten financieel te ondersteunen met een garantstelling of een subsidie.

Het universiteitsfonds heeft in 2016 de volgende activiteiten financieel ondersteund:
NSJO Connected

14 december

€ 750,-

NSK Theatersport

2-4 december

€ 458,-

Congress Grenzeloos Bestuur

21 oktober

€ 1.000,-

P-NUT-Day

20 oktober

€ 500,-

AEGEE Laser Escape

3 oktober

€ 810,-

UToktoberfest

28 september

€ 500,-

Introductiereis Research Master Public Administration

5-8 september

€ 500,-

Internationale concertreis SHOT

8-18 juli

GNSK Groningen 2016

17-19 juni

€ 500,-

UT-Triathlon

15 mei

€ 750,-

Laser Escape AEGEE

11 mei

€ 810,-

44e Batavierenrace

23 april

€ 1.750,-

SA Proto Lustrum Gala

19 april

€ 550,-

Lustrumconcert SHOT

10 april

€ 1.000,-

Kronos Campusloop

6 april

€ 300,-

Steden Ontmoeting D.R.V. Hippocampus

2-3 april

€ 500,-

Kickstart vereniging Hardstart

maart

€ 500,-

Kickstart Squashvereniging S.V. Muurvast

maart

€ 750,-

Stukafest

9 februari

€ 500,-

Nederlandse Studenten Turn Competitie 2 Linea Recta

6 februari

€ 200,-

Kickstart RoboTeam Twente

januari

TOTAAL:

€ 1.000,-

€ 5.000,€ 18.628,-
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Kickstart squashvereniging Muurvast
Eindelijk is er een studenten-squashvereniging
opgericht. Universiteitsfonds Twente steunde dit
initiatief van harte.
UT-studenten die in het bezit zijn van een UnionCard
kunnen al jarenlang gratis squashen in de
Twentehallen. Met de komst van S.V. Muurvast is er nu
ook een vereniging waar squashers elkaar kunnen
treffen en die trainingen en toernooien organiseert.

foto: Arjan Reef

UToberfest
Op 28 september j.l. vond het eerste UToberfest
plaats. De tent met een capaciteit van 500 mensen
zat goed vol.
Uiteraard waren de meesten in een Oktoberfest-outfit
gekomen. De live muziek van Gipfel Power zorgde voor
de juiste sfeer. En het bier natuurlijk. Er werd volop
meegezongen door het publiek en ook polonaises door
de tent ontbraken niet.
Al jaren organiseren groepen studieverenigingen elk
jaar een Oktoberfestborrel voor hun eigen leden. Dit
jaar zijn deze borrels gecombineerd tot een groot
UT-breed evenement. De organisatie is verzorgd door
de studieverenigingen W.S.G. Isaac Newton, ConcepT,
S.V. Paradoks, I.C.T.S.V. Inter-Actief en S.G. Daedalus.
Het event werd mede mogelijk gemaakt dankzij een
bijdrage van Universiteitsfonds Twente.

Kickstart RoboTeam Twente
In 2016 is RoboTeam Twente opgericht. Dit is een
initiatief van twaalf studenten, waarvan één vrouw.
Dit team bouwt robots die kunnen voetballen. Met
steun van de UT en het Universiteitsfonds konden ze
voor de zomer van start.
Iris Weijers: ‘Ons doel is de RoboCup World Cup in juli
2017 in Nagoya, Japan. Daar willen we meedoen aan
de small size league. Binnen drie jaar willen we de cup
winnen.’ Financieel is het een hele uitdaging, zeker om
bedrijven over te halen. ‘Wij doen niks met green
energy, dus moeten we met een visionair idee komen.
Wat wel in ons voordeel spreekt is dat het
robotica-onderzoek op de UT een van de
uithangborden is.’

foto: Gijs van Ouwerkerk
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WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN

DE BIJDRAGEN AAN WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN GAAN NAAR
CONGRESSEN EN SYMPOSIA DIE DE PROFILERING VAN DE UNIVERSITEIT
TWENTE VERSTERKEN.

Het Universiteitsfonds heeft in 2016 de volgende
activiteiten financieel ondersteund:
Symposium Get Higher, Isaac Newton

14 december

€ 500,=

23-24 november

€ 1.000,=

7 oktober

€ 500,=

5-6 oktober

€ 1.000,=

1 juli

€ 1.000,=

28 april

€ 1.500,=

OSTS Casetour, OSTS

9-11 maart

€ 150,=

StressCongress, Studievereniging Stress

11 februari

€ 750,=

Symposium Engendering the Energy Transition, CSTM
Symposium Advances in Random Graphs and Complex
Networks, CTIT
X-Ray Metrology Workshop, MESA+
Symposium Efficient healthcare logistics with a human
touch, CHOIR
TEDxTwenteU, Student Union

TOTAAL
Daarnaast steunt het fonds de leerstoel ‘Filosofie van Wetenschap in de
Praktijk’ van Prof. dr. ir. M. Boon in de periode 2011 – 2016 met een
jaarlijkse bijdrage van €10.000. Dit is het lustrumcadeau 2011 van het
fonds aan de Universiteit Twente.

€ 6.400,=
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TEDxTwenteU
De derde editie van TEDxTwenteU op 28 april, in een
volle Agora in de Vrijhof, was een groot succes. Met
het thema ‘Breaking Barriers’ gaven diverse sprekers
motiverende en leerzame levenslessen mee aan een
honderdkoppig publiek.
Onder de sprekers waren studenten, Phd’s,
onderzoekers, alumni en externe sprekers. De video’s
van de ‘talks’ van de afgelopen twee edities zijn bij
elkaar al bijna een miljoen keer bekeken. Dit is goed
voor de naamsbekendheid van de UT. Met dank aan de
studenten die dit jaarlijks organiseren.

OSTS Case Tour
Het Overleg Scheikundig Technologische
Studieverenigingen organiseert elk jaar gezamenlijke
activiteiten om de integratie van de scheikundig
technologen uit Groningen, Eindhoven, Delft en
Twente te bevorderen.
Op 9, 10 en 11 maart dit jaar stond de casetour op het
programma. Dit jaar ging men op bezoek bij Océ in
Venlo en bij Evonik en Covestro in Antwerpen. Leuke
bijkomstigheid was dat er twee leuke avonden in
Antwerpen konden worden doorgebracht.

Stress Congress:
Start-Ups and Spin-Offs
Op 11 februari 2016 vond het Stress Congress
2016 plaats in de Grolsch Veste. Bijna 200 studenten
Bedrijfskunde bezochten deze dag vol academische
ontwikkeling en netwerk mogelijkheden met het
bedrijfsleven.
Lezingen van de oprichters van Eyefreight, Booking.
com, Capacity Energy en Shapeways inspireerden een
nieuwe generatie ondernemers.

foto: Jonathan Juursema

25

26

PRIJZEN EN BEURZEN
EXCELLENTIE EN BIJZONDERE PRESTATIES VERDIENEN HET OM BELOOND TE
WORDEN. DAAROM REIKT HET UNIVERSITEITSFONDS TWENTE JAARLIJKS
EEN AANTAL PRIJZEN EN BEURZEN UIT. DE MEESTEN WORDEN MOGELIJK
GEMAAKT DANKZIJ GEOORMERKTE BIJDRAGEN VAN ONZE DONATEURS
VIA EEN FONDS OP NAAM.

Marina Van Damme-Beurs 2016
Bron: UT-magazine zomer 2016

vrouwen in Turkije en Nederland.
Ondanks een weinig stimulerende
omgeving heeft ze steeds volhard
in een academische en
internationale studieloopbaan. Na
haar master maakte ze carrière als
process engineer bij Akzo Nobel
en DSM.

“Een voorbeeld
voor veel jonge
Turkse vrouwen”
Marina van Damme en Berza Ataoğlu

foto: Gijs van Ouwerkerk

De Marina van Dammebeurs 2016 is uitgereikt aan
Berza Ataoğlu. Ataoğlu staat als chemisch
technoloog ondanks haar nog jonge leeftijd al
hoog op de carrièreladder.
Ataoğlu begon in 2005 met de opleiding chemical
engineering aan de Universiteit Twente en
behaalde in 2008 haar master. De jury noemde
haar een voorbeeld voor veel jonge Turkse

Begin 2013 stapte ze over naar BASF Antwerpen.
Tegenwoordig werkt ze als process engineer en
head lean coach bij Huntsman Europe. Marina van
Damme, die de beurs beschikbaar stelt, was in juni
1965 de eerste ingenieur die promoveerde aan de
Universiteit Twente, toen nog Technische
Hogeschool Twente. De beurs is bedoeld voor de
verdere ontwikkeling van de loopbaan.
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Tim van Dijk wint de breed Kreiken-Innovatie-Award
Bron: UT-magazine zomer 2016

Tim van Dijk heeft de De Breed
Kreiken-innovatie-award 2016
gewonnen. De masterstudent
Industrial Engineering and
Management won de prijs en
bijbehorende beurs voor zijn
onderzoek ‘Leren programmeren
voor kinderen’.

Tim van Dijk en Loek de Breed

foto: Gijs van Ouwerkerk

De De Breed Kreiken
Innovatie-award wordt uitgereikt
door het De Breed Kreiken
Innovatiefonds. Doel van dit
fonds is om innovatieve student-ondernemers te
ondersteunen in hun
ondernemendheid.

Professor De Winterprijs voor Jeannette Hofmeijer
Bron: UT-magazine winter 2016/2017

Tijdens de lustrumviering van
de Dies Natalis ontving
Jeannette Hofmeijer, neuroloog
en onderzoeker bij de vakgroep
Clinical Neurophysiology, de
Professor De Winterprijs.

Ed Brinksma en Jeannette Hofmeijer

foto: Arjan Reef

Hofmeijer krijgt de prijs voor een
artikel dat is gepubliceerd in het
wetenschappelijke tijdschrift
Neurology. De jury gaf aan dat
Hofmeijer een ideale
verbindende schakel is tussen
de medische praktijk en de
academische wereld. “Haar
onderzoek vertaalt niet alleen
fundamenteel onderzoek naar de
medische praktijk; het neemt
ook een praktisch probleem uit
de klinische praktijk als
uitgangspunt.”
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Van den Kroonenbergprijs voor Gerard van den Eijkel
Bron: UT-magazine zomer 2016

promoveerde hij aan de TU Delft
op het onderwerp
patroonherkenning.
Focal, opgricht in 2008, is
gespecialiseerd in systemen
voor Computer Vision en Optical
Engineering met als toepassing
industriële inspectiesystemen en
meetsystemen voor hightech en
medische toepassingen.

Gé Klein Wolterink en Gerard van den Eijkel

Gerard van den Eijkel, CEO van
Focal BV, heeft de Van den
Kroonenberg-prijs voor jong
ondernemerschap 2016

foto: Gijs van Ouwerkerk

gewonnen. Van den Eijkel
volgde de opleiding technische
natuurkunde aan de UT en
studeerde in 1994 af. In 1998

De Van den Kroonenbergprijs is
een eerbetoon aan de
gelijknamige oud-rector
magnificus die zich destijds
inzette om van de Universiteit
Twente de ‘ondernemende
universiteit’ te maken.

Professor De Winterbeurs toegekend aan Karen Abeniacar
de professor De Winterbeurs
uit. De beurs bestaat uit een
geldbedrag van € 7.500 per
jaar en wordt per twee jaar
toegekend.

Henk Hoving en Karin Abeniacar

De professor De Winterbeurs
2016 is toegekend aan Karen
Abeniacar uit Italië. Zij is per 1
september 2016 begonnen met
de masteropleiding Industrial

foto: Arjan Reef

Engineering & Management.
Om talentvolle buitenlandse
studenten aan de Universiteit
Twente te ondersteunen, reikt
het Universiteitsfonds jaarlijks

De beurs wordt mogelijk
gemaakt door het Professor ir.
H.G. de Winterfonds. Dit Fonds
op Naam, ter ere van de
voormalig hoogleraar technische
natuurkunde, werd in 2005
ingesteld door mevrouw De
Winter na het overlijden van haar
man. Na haar dood in 2013
hebben de erfgenamen,
alumnus Henk Hoving en zijn
partner Thijs van Reijn, besloten
het Fonds op Naam in stand te
houden.

UNIVERSITEITSFONDS TWENTE
JAARVERSLAG 2016

Kipaji Beurs voor Suman Sapkota
Bron: UT-website 17 augustus

Sapkota is “een echte
energiegek”, zoals hij zelf zegt.
“Ik heb een onverzadigbare
passie voor hernieuwbare
energie: hoe genereer je die,
hoe verzamel je die en hoe
distribueer je die. Ik woon in
een land waar potentieel zo’n
40.000 MW aan waterkracht
kan worden opgewekt, maar
waar slechts 600 MW wordt
geproduceerd, waardoor het
grootste deel van de bevolking
12 uur per dag zonder
elektriciteit zit. Met mijn
opleiding wil ik bijdragen aan
het oplossen van de
energiecrisis in mijn land.”

Suman Sapkota

De allereerste Kipaji
Scholarship ad €12.500 per jaar
gaat naar Suman Sapkota uit
Nepal. Hij gaat de
masteropleiding Sustainable
Energy Technology volgen.
Het Kipaji Scholarship Fund,
opgezet door Job Elders en
UT-alumnus Casper Peeters, is
bedoeld voor talentvolle
engineering studenten uit
landen waar de economie nog
aan het opstarten is, zoals in
delen van Zuid-Amerika, Afrika
en ook Azië. Met deze beurs
krijgen studenten de kans om
aan de UT te studeren en om
opgedane kennis weer mee

terug te nemen naar het land
van herkomst.
Kipaji betekent zowel
‘schenking’ als ‘talent’ in het
Swahili.
Suman Sapkota komt uit
Dharan, een klein stadje in het
oosten van Nepal. Hij heeft aan
de universiteit van Kathmandu
werktuigbouwkunde
gestudeerd.

“Ik ben een echte
energiegek”

“Met mijn
opleiding wil ik
bijdragen aan het
oplossen van de
energiecrisis
in mijn land”
Sapkota: “Ik heb voor de
Universiteit Twente gekozen
vanwege de uitstekende
opleiding Sustainable Energy
Technology. De docenten
hebben allemaal uitgebreide
praktische ervaring, de
laboratoria zijn van topkwaliteit,
de werkomgeving is uitstekend
en de internationale sfeer is
inspirerend. De UT heeft alles
wat een levenslange student
als ik nodig heeft om zijn dorst
naar kennis te lessen.”
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STUDIEREIZEN
DE UNIVERSITEIT TWENTE STIMULEERT HAAR STUDENTEN OM TIJDENS HUN
STUDIE VOOR KORTE OF LANGERE TIJD IN HET BUITENLAND TE VERBLIJVEN.
Een verblijf in het buitenland draagt bij aan de studie
en het toekomstperspectief, maar is ook van
onschatbare waarde voor de persoonlijke
ontwikkeling: het biedt studenten de kans om de
wereld vanuit een ander perspectief te bekijken.
De Universiteit Twente en het Universiteitsfonds
Twente, als Lead Sponsor, ondersteunen studiereizen
financieel via een bijdrage aan de Studiereiscommissie
van het Overleg Studieverenigingen. Deze commissie
stimuleert studieverenigingen tot het organiseren van

buitenlandse reizen in groepsverband en draagt zorg
voor de uitvoering van de subsidieregeling.
Mede dankzij een subsidie van het Universiteitsfonds
zijn in 2016 acht studiereizen georganiseerd, allen
buiten Europa. 190 Studenten hebben op deze manier
een internationale oriëntatie gehad. De bijdrage van
het Universiteitsfonds Twente bedroeg €135 euro per
persoon.
De totale bijdrage van het fonds bedroeg €25.650. In
2017 gaan naar verwachting zo’n 200 studenten op
studiereis.

Studiereizen in 2016:
Study tour name

Bestemming

Association

Study

Pengaruh Study Tour

Indonesië

Alembic

Chemische Technologie

20

American Ambitions

Verenigde Staten van Amerika

ConcepT

Civiele Techniek

24

Tai Nawi

Taiwan, Hongkong & Shenzhen

Daedalus

Industrieel Ontwerpen

27

MISC 2016

Maleisië, Indonesië, Singapore

Inter-Actief

Informatica & BIT

28

Studytrip Europe

Verenigd Koninkrijk

Newton

Werktuigbouwkunde

18

Wu Xing

China

Paradoks

TG & BMT

30

Beyond Frontiers

VS & Canada

Scintilla

Elektrotechniek

24

Studytrip Europe

Zwitserland

Abacus

Wiskunde

19

Totaal
De studiereiscommissie bestond in 2016 uit de studenten:

Rowan de Vries
Electrical Engineering

Jeroen Monteban
Business Information Technology

Hidde Kats
Civil Engineering and Management (sinds september)

Participants

190
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Pengaruh Study Tour C.T.S.G. Alembic

Medio 2016 gingen twintig studenten via C.T.S.G.
Alembic op studiereis naar Indonesië. Een grondige
voorbereiding ging aan de reis vooraf. Naast enkele
studiemiddagen is een partnership gestart met een
aantal chemische bedrijven in Nederland.
Via deze partnerships konden de studenten contract
research doen onder begeleiding van een hoogleraar.

Op deze wijze werd tevens de reis mede gefinancierd.
In Indonesië werden diverse universiteiten en
bedrijven op Sumatra en Java bezocht.
Onder meer een rubberplantage, de grootste
kunstmest productielocatie van Zuidoost-Azië,
diverse productiebedrijven op het gebied van staal,
polymeren en chloorhoudende chemicaliën en
verschillende grote internationale bedrijven.

Study Tour Tai Nawi van Daedalus

27 Studenten Industrieel Ontwerpen gingen in 2016
naar Taiwan, Hong Kong en Shenzhen onder de vlag
van Study Tour Tai Nawi. Doel was bedrijven,
universiteiten, organisaties en design studio’s te
bezoeken.
Vooraf werd een intensief onderzoeksprogramma
opgezet. Hoofddoel was de studenten een
waardevolle en leerzame aanvulling op hun officiële

curriculum te geven en een impressie van de
internationale ontwikkelingen van Industrial Design.
Thema voor de studiereis was: ‘De vergelijking tussen
Taiwan, Hong Kong, Shenzhen en Nederland met
betrekking tot de invloed van maatschappelijke
aspecten op industrieel design.’
De reis is afgesloten met een groot symposium op 7
oktober op de campus van de UT.
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Studytour American Ambitions van ConcepT

In oktober 2016 vertrokken 18 studenten Civiele
Techniek met Studievereniging ConceptT naar de
Verenigde Staten voor de drie weken lange studiereis
‘American Ambitions: modern methods in today’s
challenges’.
Deze reis bracht de leden van Studievereniging
ConcepT in New York, New Orleans en San Francisco.
Als onderdeel van de studiereis, moesten de studenten
deelnemen aan een uitgebreid opleidingsprogramma
waarin de studenten verschillende onderzoeken deden
om inzicht te krijgen in de sociaal-economische
ontwikkelingen in de Verenigde Staten. Daarbij kon
gekozen worden uit verschillende subthema’s zoals

Bouwprojecten in complexe situaties, Omgaan met
onstabiele bodems, Integratie van vervoer in stedelijke
ontwikkelingen en Deltamanagement.
Los van de inhoud bracht deze reis natuurlijk ook
culturele verdieping voor de studenten. Zowel over het
wonen als het werken in deze grote steden. Uiteraard
werd in New York ook de indrukwekkende 9/11
Memorial bezocht. De tour door het museum was een
leerzame maar ook een heftige ervaring.
De reis is afgesloten met een groot symposium op 10
februari 2017 op de campus van de UT waar de
onderzoeksresultaten en ervaringen zijn gedeeld.
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BIJZONDER HOOGLERAREN
BEGIN 2016 HEEFT RECTOR MAGNIFICUS PROF.DR. ED BRINKSMA NA OVERLEG
MET HET BESTUUR VAN HET UNIVERSITEITSFONDS BESLOTEN HET FENOMEEN
BIJZONDERE LEERSTOELEN TE BEPERKEN TOT LEERSTOELEN MET EEN IDEËLE OF
RELIGIEUZE GRONDSLAG.
Op deze manier wil de rector meer eenduidigheid en
transparantie creëren in het woud van leerstoelen.
Aangezien geen van de bijzondere leerstoelen van
het Universiteitsfonds een ideële of religieuze
grondslag heeft, is afgesproken de bijzondere

leerstoelen zo spoedig mogelijk om te zetten in een
reguliere leerstoel dan wel te herbenoemen c.q. te
beëindigen na het aflopen van de lopende termijn.
Het resultaat is dat in 2016 alle bijzondere
leerstoelen zijn beëindigd.

Industriële Toepassing van
Supergeleiding (TNW)
Prof.dr.ir. H.H.J. ten Kate

Innovatie en Implementatie van
Waterbeleid (BMS)
Prof.dr. S.M.M. Kuks

Financier: diverse bedrijven

Financier: Twente Centrum voor
Studies in Technologie en
Duurzame ontwikkeling (CSTM)

Herbenoemd per 1 mei 2016
als reguliere leerstoel

Telemedicine (mr. J.L.M.
Niers-leerstoel) (EWI)
Prof.dr.ir. H.J. Hermens
Financier: mr. J.L.M. Niersfonds/
Universiteitsfonds Twente
Omgezet in reguliere leerstoel
per 1 juli 2016
De Commissie van Toezicht blijft
gehandhaafd vanwege de financiering
vanuit het mr. J.L.M. Niersfonds

Technology Supported Cognitive
Training for Rehabilitation (EWI)
Prof.dr. M.M.R. VollenbroekHutten
Financier: Roessingh Research &
Development

Omgezet in reguliere leerstoel
per 1 juli 2016

Economische & Maatschappelijke
Aspecten van Laboratorium
Diagnostiek (BMS)
Prof.dr. G.C.M. Kusters
Financier: Nederlandse Vereniging
voor Klinische Chemie
Herbenoemd per 1 januari 2017
als reguliere leerstoel

Industriële Natuurkunde NNV-leerstoel (TNW)
Prof.dr.ir. J.P.H. Benschop
Financier: ASML
Herbenoemd per 1 april 2016
als reguliere leerstoel

Omgezet in reguliere leerstoel
per 1 juli 2016

afkortingen

EWI Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
BMS Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences
TNW Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Talentontwikkeling, Wetenschap
en Techniek (BMS)
Prof.dr. J.H. Walma van der
Molen
Financier: Regio Twente,
Gemeente Enschede, Onderwijs
uit de regio Twente
Omgezet in reguliere leerstoel
per 1 juli 2016

Innovation and Regional
Governance (BMS)
Prof.dr. M.J.G.J.A. Boogers
Financier: BMC
Omgezet in reguliere leerstoel
per 1 juli 2016
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Studentenhuis OD308, Oldenzaalsestraat

foto: Rikkert Harink
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Alumninetwerk
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ALUMNIBELEID
HET BELEID VAN HET ALUMNIBUREAU IS ER OP GERICHT OM DE BAND TUSSEN
ALUMNI EN DE UNIVERSITEIT, STUDENTEN EN ONDERZOEKERS, TE VERSTERKEN
TOT WEDERZIJDS VOORDEEL.
Onze alumni zijn belangrijke UT-ambassadeurs in binnen- en buitenland. Daarnaast draagt een goed contact
met onze alumni bij aan onze kennis van ontwikkelingen in de maatschappij en dat is van wezenlijk belang
voor de ontwikkeling van ons onderwijs en onderzoek. Als Alma Mater wil de Universiteit Twente van
blijvende betekenis zijn voor haar alumni: daarom stimuleren wij de onderlinge contacten en
kennisuitwisseling, informeren wij alumni over de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied en bieden wij
mogelijkheden voor life long learning.
Hoe doen wij dit?
Dé alumnus bestaat niet. Dus maatwerk is
noodzakelijk. Naast de algemene informatie die het
alumnibureau naar alle alumni ‘zendt’ via het
alumnimagazine, e-mailnieuwsbrief, website en social
media, kiest het alumnibureau vier invalshoeken voor
het benaderen van alumni: opleiding, sociale
omgeving, woon- en werkplaats en generaties.

Opleiding.
Alumni hebben, zo wijzen enquêtes uit, een sterke
behoefte aan de meest recente inzichten op hun
vakgebied. Die denken ze, terecht, bij hun opleiding te
kunnen krijgen. Concreet: nieuwsbrieven, lezingen,
labrondleidingen, symposia etc. Andersom heeft de
opleiding behoefte aan de inzichten uit het werkveld
bij het evalueren en door ontwikkelen van het
curriculum en aan de mogelijkheid om ervaringen van
alumni te delen met de studenten. Concreet: stages,
studieopdrachten, gastcolleges en
werkveldcommissies. Het alumnibureau ondersteunt
per opleiding de opleidingsstaf, de studievereniging en
de alumnivereniging om dit in samenhang invulling te
geven.

Sociale omgeving.
Alumni hebben vooral ook een sterke band met hun
voormalige studentenhuis, sport- of culturele
vereniging. Het zijn, zo wordt ons steeds verteld, juist
deze sociale omgevingen die een sterke

VOOR MEER INFORMATIE OVER ALUMNIBELEID:
Joe Laufer, relatiemanager Alumni
053 – 4894706
j.laufer@utwente.nl

aantrekkingskracht uitoefenen op alumni. Daarom
werkt het alumnibureau nauw samen met meer dan
100 UT-verenigingen en studentenhuizen om in
contact te komen met hun oud-leden en de band met
deze alumni te verstevigen.

Woon- en werkplaats.
Kijken we naar de plekken waar alumni wonen en
werken dan vinden we over de hele wereld
concentraties van alumni. Waar deze concentraties
zijn, zijn er vanzelfsprekend ook inhoudelijke
raakvlakken met het werkveld. Het is dan evident dat
daar mogelijkheden liggen voor events en activiteiten.
Dat kan variëren van een netwerkborrel en een lezing
tot een conferentie en een bedrijfsbezoek. Via
alumnikringen en –chapters ondersteunt het
alumnibureau alumni die zich als vrijwilliger willen
inzetten om zo’n lokaal netwerk te faciliteren.

Generaties.
Omdat alumni het ook altijd prettig vinden om
studiegenoten te ontmoeten én omdat verschillende
generaties alumni verschillende behoeften kunnen
hebben, onderscheiden we verschillende generaties.
Voorbeelden zijn de THT-generaties van 1964 tot en
met 1986 en de Young Alumni, de alumni in de eerste
jaren na hun afstuderen. Voor eerste groep
organiseren we jaarlijks een THT-reünie, voor de
tweede groep is onlangs het Young Alumni Network
opgericht.

KEEP IN TOUCH
d

Facebook Alumni
9.000 likes en 2091 volgers in
2016 (1380 volgers eind 2015)

Facebook Universiteitsfonds
538 likes en 177 volgers in
2016 (128 volgers eind 2015)

e

Relatiemagazine

Websites

Gedrukt (Nederlandstalig)

utwente.nl/alumni

2 keer per jaar in een oplage
van 36.000 stuks en verstuurd
naar 32.100 adressen in
Nederland en de grensstreken
van België, Luxemburg en
Duitsland

16.414 unieke bezoekers in
2016 (53.2% terugkeer
bezoekers)

Online (Nederlands- en
Engelstalig): beschikbaar via
de website en gemaild naar
het alumni-emailadres van
37.100 alumni

Twitter
708 volgers in 2016
(628 eind 2015)

utwente.nl/ufonds
3.349 unieke bezoekers in 2016
(30.3% terugkeer bezoekers)

steunutwente.nl
1.615 unieke bezoekers in 2016

Online nieuwsbrief
Bereikbaarheid

Huisadres NL/INTL

10 Keer per jaar verstuurd
(Nederlands- en Engelstalig)
naar 37.100 alumni

30460/7942 (85%)

1

Linkedin
49.909 volgers en de UT Linkedin groep telt 13.596 leden in
2016 (resp. 45.194 en 13.354
eind 2015)

Privé email adres
27388 (61%)

Alumni Forwarding
7840 (20%)

UT afgestudeerden komen goed terecht!
Bron: UT-relatiemagazine zomer 2016

De WO-monitor is een
tweejaarlijkse landelijk enquête
onder recent afgestudeerde
master- en doctoraalstudenten
aan de Nederlands
universiteiten. Sinds afgelopen
jaar heet deze WO-monitor de
‘Nationale Alumni Enquête’. De
respons van UT afgestudeerden
was bovengemiddeld hoog en

daarmee kwam de UT op de
vierde plek qua respons en ook
over de overige resultaten zijn
we zeer verheugd!
Uit de enquête bleek namelijk
dat afgestudeerden van de UT
20% sneller een baan vinden
dan het landelijk gemiddelde,
namelijk binnen twee en een

halve maand, en vaker aan de
slag in de eigen opleidingsrichting of een verwante richting.
Tevens blijkt dat UTers hun
vleugels spreiden en vaak aan de
slag gaan in een andere
provincie dan Overijssel.
Boven alles is het duidelijk dat
UT afgestudeerden goed terecht
komen!
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ALUMNIDAG 15 APRIL 2016
Bron: UT-magazine zomer 2016

ZO’N 750 ALUMNI WISTEN OP VRIJDAG 15 APRIL DE WEG TERUG TE VINDEN
NAAR HUN ALMA MATER.
De vijfjaarlijkse reünie van oud-studenten stond
ditmaal in het teken van de opleidingen. In het
Amphitheater was een reünie speciaal voor de
THT-alumni waar tweehonderd mensen op
afkwamen.

foto: Rikkert Harink

foto: Rikkert Harink

In de ochtend waren er rondleidingen over de
campus met onder andere een bezoek aan de
diverse laboratoria, zoals het nanolab, het robotlab,
de windtunnel en was er een demonstratie in het
Design Lab. Na de lunch volgde het centraal
programma onder leiding van moderator en
UT-alumnus Diederik Jekel, TN’08. Daarna
brachten de alumni de middag door bij hun ‘oude’
opleiding en ontmoeten ze de huidige studenten.
’s Avonds was er uiteraard ruimte voor feest.

foto: Gijs van Ouwerkerk
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ALUMNIVERENIGINGEN

A mygdala (PSY)
Jochem Goldberg, Marie-Louise ter
Horst, Melle Koedijk,
Niels van Leuteren

Bekader (TBK / BK)
Danny Kappen, Job Jabroer,
Felix Jan van den Bos

ConcepT/ConcreeT (CiT)
Daan Kampherbeek, Dieuwert
Blomjous, Martijn Peters,
Bas van Haaren

Elysium (EL)
Freek Bomhof, Ben Gijsen,
Frits Markerink

ENIAC (INF / TEL / BIT)
Sandra Drenthen, Ralph Broenink,
Evenynke Terpstra, Nils van Kleef,
Jarmo van Lenthe

Impuls (onderdeel van
studievereniging Arago, TN)
Hans van Oosten,
Ramon van den Berg,
Marcel Hoek, Albert Oortgiesen,
Thomas van der Meer

Komma
(OWK / EST
/ EDMM / TO)
Jet Verbeeten,
Tom Berendsen,
Pieter J. Smits

Wij danken de
vrijwilligers voor
hun inzet!

Kwadrant (TW)

Quirites Paradoksae
(BMT/TG) (onderdeel
van studievereniging
S.V. Paradoks)

Joost Herijgers, Kees
Wieriks, Tom van Iddekinge,
Roderik Stoffels, Hein Rödel

Richard Boucherie,
Diana Dalenoord,
Jan Willem Polderman

VTB (BSK)

Onwijs (ELAN)

VWI Nestorix (WWTS)

Bas Huisman, Annelieke de Vos,
Bernike Rijksen, Daan Geijs,
Frank Berndsen

Janneke Hoedemaekers,
Bram Hendriks, Tom Kruijsen,
Ceciel Kempers

Pheidippus (CW/TCW)
Maartje Ahne, Ratna Toering

Principia (WB)
Jan Kees te Riet Scholten,
Anne van der Meer, Henk Braam,
Steven Olthof, Geert Hidding,
Dorien van de Belt,
Leo Koekenberg

Bestuur Komma: Gaby Somers, Pieter J. Smits, Tessa Voerman

Wouter Kegel, Mart oude Egbrink,
Bart van Oort

nieuw S.A. Atlantis Alumni
Committee (University College
Twente ATLAS)

Vivianne Dirven, Bart Bussmann
and Hette de Vlieger
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Alumnivereniging ENIAC: meer dan gezelligheid
Bron: UT-magazine winter 2016/2017

Tijdens hun studie aan de UT
sluiten veel studenten zich aan
bij een van de vele studie- of
studentenverenigingen. Na het
behalen van hun diploma
verspreiden ze zich echter over
het hele land. Dat betekent niet
dat ze het contact met hun
voormalige studiegenoten
hoeven te missen: ze kunnen
zich aansluiten bij hun
alumnivereniging.
Sandra Drenthen is voorzitter
van ENIAC, de alumnivereniging
van Informatica en Business & IT
en de bijbehorende masters. Ze
is drie jaar geleden afgestudeerd
en werkt nu als consultant bij
Alten Nederland. ‘ENIAC is een
leuke vereniging met gezellige
mensen en werkt nauw samen
met studievereniging
Inter-Actief. Ik ging vaak naar
activiteiten van ENIAC toe. En
omdat ik het leuk vindt om
dingen te organiseren ben ik zelf
actief geworden in het bestuur.
Datzelfde geldt ook voor de
secretaris van ENIAC, Ralph
Broenink, en penningmeester,
Evenynke Terpstra. Broenink is
als IT Security Consultant
werkzaam bij Defensie. Zijn
bestuursfunctie bij ENIAC kan hij
goed met zijn werk combineren.
‘Het is een leuke manier om

binding te houden met andere
alumni, en het kost slechts een
paar uur per maand. We
vergaderen eens in de drie, vier
weken een uurtje, en daar
plakken we dan nog een uurtje
aan vast voor de gezelligheid.
Rondom een event kost het net
iets meer tijd.’ Terpstra volgt de
masteropleiding Computer
Science. ‘Je bent al alumnus als
je je bachelor hebt gehaald, dus
dan kun je lid worden van
ENIAC,’ licht ze toe.
Speeddate voor een afstudeerplek
ENIAC organiseert niet alleen
evenementen voor alumni, de
vereniging probeert die alumni
ook in contact te brengen met
de huidige generatie studenten,
en andersom. ‘Een voorbeeld
daarvan is de afstudeer-speeddate die we hebben
georganiseerd voor
masterstudenten en bedrijven,’
vertelt Broenink. Het was een
groot succes, aldus Drenthen:
‘De bedrijven stonden te
springen om mee te doen, het
zat al heel snel vol. En er zijn een
paar mooie matches uit

“Bedrijven stonden
te springen om
mee te doen”
voortgekomen.’ Terpstra: ‘De
groep alumni die op de borrels
verschijnt is erg enthousiast, en
omdat zoveel alumni bij
interessante bedrijven werken,
bouw je een goed netwerk op.
Het lukt vaak nog wel om
contact te houden met
studiegenoten uit je eigen jaar,

maar via de borrels en
activiteiten van ENIAC blijf je ook
alumni uit eerdere en latere jaren
met regelmaat zien. Daarnaast
hebben degenen die al langer
zijn afgestudeerd vaak gave
verhalen over hun werk.’
Terpstra raadt iedereen aan om
actief te worden bij een
alumnivereniging: ‘Het is een
heel leuke manier om contacten
te onderhouden, en je haalt er
veel voldoening uit. Bovendien
kost het weinig tijd – het is een
relatief kleine investering voor
alle connecties die je eraan
overhoudt.’
Symposium
Vier à vijf keer per jaar
organiseert ENIAC een borrel op
wisselende locaties door het
hele land. Activiteiten - zoals
blokarten, schapen drijven,
zandkastelen bouwen of een
CSI-activiteit in de
Soesterduinen - vinden meestal
in de Randstad plaats, of in
Enschede, en worden betaald
van de contributie, met soms
een kleine eigen bijdrage. Het
bestuur streeft ernaar om de
leden naast ontspanning en
plezier ook meer inhoudelijke
activiteiten te gaan bieden.
Drenthen: ‘Komend jaar willen
we een mini-symposium
organiseren voor de alumni. We
zijn nu op zoek naar mensen die
op een mooie positie zitten bij
een interessant bedrijf en die
komend jaar op ons symposium
over hun ervaringen willen
vertellen. Zo hopen we ook
andere leden te bereiken dan de
vaste groep die nu naar borrels
en activiteiten komt. Mijn
droomactiviteit voor ENIAC zou
een tweedaags symposium zijn,
met overnachting en
verschillende cursussen.’
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ALUMNIKRINGEN & DUTCH ENGINEERS
ALUMNI NETWORKS
(binnen- en buitenland)

Alumnikring Amsterdam
Alumnikring Arnhem-Nijmegen
Carel Daams, Gerrit Woerts

Alumnikring Aruba
Victor Hunt

Dutch Engineers Alumni Network
Boston (USA)
Jos Scheffelaar

Dutch Engineers Alumni Network
Copenhagen (Denemarken)
Isja de Feijter, Benjamin Wohl,
Eric van der Helm

Alumnikring Den Haag
Alumnikring Eindhoven
Marc Buitenhuis

Alumnikring Enschede
Alumnikring Groningen

Alumnikring Utrecht op bezoek bij bol.com

Dutch
Engineers
Alumni Network
Helsinki (Finland)

Wij danken de
vrijwilligers voor
hun inzet!

Dutch Engineers Alumni
Network Houston (USA)
Myrte van de Ree, Joerik Minnebo,
Daniel Ortiz Rubio, Christian van
Maaren, Christiaan Huizer,
Mark Moll

Dutch Engineers Alumni Network
Melbourne (Australië)
Dutch Engineers Alumni Network
New York (USA)
Haiko Cornelissen, Willem
Sutherland, Pim Rothweiler,
Marij Kouwenhoven, Ed Jonker

Dutch Engineers Alumni Network
Oslo (Noorwegen)

Alumnikring Rotterdam
Dutch Engineers Alumni
Network San Francisco

(USA)

Dutch Engineers Alumni Network
Seattle (USA)
Dutch Engineers Alumni Network
Stockholm (Zweden)
Björn Koop

Alumnikring Utrecht
Marcel van den Elst,
Martijn van der Veen

Alumnikring Zwolle
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Alumnikringen zorgen voor mooie dwarsverbanden
Bron: UT-magazine zomer 2016

Na het voltooien van hun studie
waaieren alumni van de UT uit
over het hele land. Wie het leuk
vindt om in contact te komen of
blijven met andere oudstudenten van de UT, kan zich
aansluiten bij een alumnikring.
Voor veel oud-studenten ligt
Enschede niet om de hoek, en
dan is een alumnikring een
laagdrempelige manier om
andere oud-studenten te
ontmoeten en een netwerk op
te bouwen dat breder is dan het
netwerk dat je opdoet in je
werk of bijvoorbeeld bij een
vakvereniging.
Martijn van der Veen
(Bestuurskunde ’04) is oprichter
en eigenaar van Procis, een organisatie-adviesbureau
gespecialiseerd in privacyvraagstukken. Hij is al een aantal jaar
actief betrokken bij de
alumnikring in Utrecht. ‘Alumni
in een bepaalde regio vormen
de alumnikring. Je hoeft je niet
aan te melden, je bent al lid. We
hebben een gedeelde
achtergrond, maar natuurlijk
heeft iedereen na zijn studie een
eigen pad gevolgd. Die mensen
kunnen elkaar via de
alumnikring ontmoeten, of weer
met elkaar in contact komen.’
Van der Veen heeft bij het
organiseren van de activiteiten
hulp gekregen van Marcel van
den Elst (Elektrotechniek ’03),
die sinds 1999 ondernemer is op
het gebied van internettechnologie gericht op het verbetering
van processen in organisaties.
Van den Elst: ‘Omdat je allemaal
in Twente hebt gestudeerd, heb
je ook met mensen die je niet
kent meteen een gesprek.
Zakelijk gezien zijn de
bijeenkomsten ook interessant,
er ontstaan regelmatig mooie

dwarsverbanden.’
Activiteiten
In Utrecht melden zich voor een
activiteit soms twintig mensen
aan, maar het zijn er ook
weleens honderdvijftig. Van der
Veen: ‘We proberen vooral een
platform voor ontmoetingen te
zijn. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld een
alumnivereniging, die activiteiten
organiseert die in het verlengde
liggen van een bepaalde
studierichting, zijn onze
evenementen breed
georiënteerd. Soms hebben ze
een werkinhoudelijk karakter. Zo
hebben we eens een Coach Café
georganiseerd voor iedereen die
graag een stap wilde zetten in
zijn carrière, of zich afvroeg of hij

“Het was heel tof
om binnen te kijken
bij zo’n hightech
internetbedrijf, daar
heb je normaal
geen toegang”
op de juiste weg zat. Maar vaak
zijn onze activiteiten ook juist
ontspannend. Zo organiseren we
regelmatig borrels,
wijnproeverijen en
stadswandelingen door Utrecht.’
Van den Elst is nog altijd
enthousiast over het
bedrijfsbezoek aan bol.com. ‘Het
was heel tof om binnen te kijken
bij zo’n hightech internetbedrijf,
daar heb je normaal geen

toegang. UT-alumna Frederieke
Ubbels is Director IT bij bol.com
en zij had ervoor gezorgd dat we
vier zeer boeiende presentaties
kregen van enkele andere alumni
die er werken, en een borrel na
afloop. Het was zo’n succes dat
we in juni weer gaan.’
Initiatief
Het initiatief voor de activiteiten
komt van de alumnikring zelf.
Van der Veen: ‘In het ideale
geval neemt steeds iemand
anders de organisatie op zich,
dan valt het heel erg mee met
hoeveel tijd je eraan kwijt bent.
Bovendien: we zijn allemaal
professionals. Zo’n
stadswandeling regel je met
twee telefoontjes in je eentje. Bij
een groter event werk je samen.
We hebben als alumnikring
bijvoorbeeld de voorrondes voor
TEDxTwenteU gehouden, dat
kostte natuurlijk iets meer tijd.
Maar het was zeer de moeite
waard!’ Het UT-alumnibureau
ondersteunt bij de organisatie en
communicatie van de
activiteiten, vertelt Van der Veen.
‘Je staat er dus niet alleen voor.
Dat is wel zo prettig.’
Ervaringen uitwisselen
Van der Veen: ‘Een alumnikring is
een toevallige doorsnede van
mensen met gelijke interesses en
opleidingsniveau. Iedereen maakt
na zijn studietijd ontwikkelingen
door en doet nieuwe inzichten op,
je groeit als persoon. Dat maakt
het heel interessant om met
elkaar ervaringen uit te wisselen.’
Van den Elst: ‘Bovendien ontmoet
je alumni van alle leeftijden.
Sommige zijn net afgestudeerd,
andere zitten op hoge posities bij
uiteenlopende bedrijven. Ik houd
aan elke bijeenkomst weer leuke
nieuwe contacten over.’
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ITC ALUMNI ASSOCIATIONS WORLDWIDE
Op alle continenten bestaan landelijke ITC Alumni Associations

HET ITC ALUMNI BUREAU HEEFT DE VERANTWOORDELIJKHEID
OM HET ITC ALUMNI NETWERK OP EEN DUURZAME MANIER
TOEGANKELIJK TE MAKEN VOOR ITC, ZIJN PARTNERS,
STUDENTEN EN NATUURLIJK ALUMNI. KENNIS OVERDRACHT IS
HIERBIJ HET BELANGRIJKSTE ASPECT.
Al meer dan 65 jaar maakt de faculteit ITC gebruik van
het wereldwijde alumni netwerk. Doordat de faculteit
bijna alleen maar uit internationale studenten bestaat,
is het alumnibeleid volledig ingericht om deze
doelgroep te dienen. Al sinds de beginjaren
ontwikkelen wij diensten en producten om het
internationale netwerk op te bouwen en sterk te

maken en zodoende de vruchten te plukken van een
groot internationaal alumninetwerk. Enkele onderdelen
van dit internationaal alumnibeleid zijn: een goede
database; continuïteit van de diensten; en voordelen
voor alle stakeholders (alumni, organisaties zoals bv
werkgevers, en de faculteit zelf).

ITC ALUMNI & SOCIAL MEDIA

ITC ALUMNI FEITEN
ITC Alumni Netwerk

d

e

22.000 alumni in 170 countries

12.047 leden

676 volgers

Maandelijkse Nieuwsbrief

Facebook (open)group

ITC Alumni Twitter

12.000 subscribers

Facebook (like) page
9.353 likes

1

6.000 subscribers

2.250 leden

ITC Alumni Email account

ITC Alumni LinkedIn group

ITC News Magazine (4*jaar)

5.000

VOOR MEER INFORMATIE OVER ITC ALUMNIBELEID:
Jorien Terlouw, ITC alumni officer
053 - 489 3265
j.terlouw@utwente.nl
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In verschillende landen heeft het ITC actieve alumni
verenigingen die regelmatig contact onderhouden met
de faculteit en/of bijeenkomsten organiseren voor de
lokale alumni. Op dit moment zijn er actieve alumni
verenigingen in de volgende landen:

Bangladesh

Ethiopia

Mongolia

Bolivia

Indonesia

Nepal

Canada

Kenya

Thailand

Ecuador

Macedonia

Vietnam

In de volgende landen zijn er alumni netwerken
aanwezig, maar deze hebben geen officiële status als
vereniging:

Burkina Faso

India

Cameroon

New Zealand

Egypt

Nicaragua

Fiji

Niger

Ghana
Voor meer informatie over het wereldwijde
ITC Alumni Netwerk:
www.itc.nl/alumni

ITC Alumni Meet Namibia, February 2016

Nigeria

Surinam

Pakistan

Tanzania

Peru

Uganda

Philippines

Zimbabwe
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ALUMNI ACTIVITEITEN IN 2016

Lijst met alumnimeetings, lezingen, symposia, borrels etc

Dimensie symposium: Gestoord!
(9 feb)

UT Alumnikring Utrecht, Wil jij
spreken op TEDxTwenteU?
(10 feb)

ITC Alumni Meet Windhoek
Namibia (12 feb)
Sirius symposium:
Integration of Migrants
(24 feb)

ITC Alumni Meet Dhaka
Bangladesh (4 maart)
UT Alumnikring Arnhem-Nijmegen,Social Learning en MOOC’s
(8 maart)

ConcepT symposium:
High Tech Civil Engineering
(16 maart)

Paradoks symposium:
The Next Regeneration
(23 maart)

Bekader: Ben Tiggelaar - Leiding
geven aan verandering
(30 maart)

Dutch Engineers Alumni Network
Paasborrel
Kopenhagen (31 maart)
Komma & Amygdala:
ONDERNEMEN!?

ENIAC Algemene Leden
Vergadering en Workshop
Schapendrijven
(28 mei)

(31 maart)

ITC Alumni Meet Nairobi
Kenya (8 juni)

Principia Algemene Leden
Vergadering

Amygdala: (Ham)burgers met
burgers

(31 maart)

(23 juni)

UT Alumnikring Eindhoven,
Lezingensessie: IT & The Internet
of Things

ITC Alumni Meet San Diego
USA (29 juni)

(7 april)

Holland Alumni Meet Teheran
Iran (12 april)
UT-ITC Alumni Meet Beijing
China (13 april)
UT Alumnidag

UT-Alumnikring Utrecht,
Bedrijfsbezoek bol.com
(30 juni)

UT-ambassadeursnetwerk
bijeenkomst: Amsterdam
(4 juli)

ITC Alumni Meet Prague
Czech Republic (17 juli)

(15 april)

Dutch Engineers Alumni Network
Bijeenkomst,
New York (6 mei)

ENIAC Algemene Leden
Vergadering en CSI activiteit

Principiadag

OD308 Bijeenkomst

(6 mei)

(2 sep)

Principia: Master Lunchlezing

41ste THT Beker

(11 mei)

(17 sep)

Alumni Network Drink Dutch Design Week - Mind the Step, 25 oktober

(13 aug)

UT ITC Alumni Meet Beijing, 13 april

UNIVERSITEITSFONDS TWENTE
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ITC Alumni Meet Nairobi, 8 juni

ENIAC afstudeerspeeddate
(22 sep)

ABN AMRO Bijeenkomst
(23 sep)

Universiteitsfonds Twente Donateursontvangst
(27 sep)

Kronosdag
(2 okt)

Komma Studiereis: London
Calling

Twente Bestuurskunde 40 jaar
jubilee

(5 okt)

(21 okt)

Komma: Kennismaking met TOM
(6 okt)

ITC Alumni Meet Kampala
Uganda (25 okt)

Studieverenigingen Alumniconferenctie

Dutch Design Week Mind the
Step 4TU Alumnireceptie

(18 okt)

(25 okt)

Global Dutch Alumni Cafe Quito
Ecuador (20 okt)

Komma Algemene Leden
Vergadering
(28 okt)

ENIAC Afstudeerspeeddate, 22 september

40 jaar bestuurskunde Grenzeloos Bestuur, 21 oktober
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ITC Alumni Meet Kigali
Rwanda (5 nov)

Holland Alumni Meet Bogota
Columbia (24 nov)

NFP/NICHE Alumni Event Havana
Cuba (8 dec)

UT-ambassadeursnetwerk
Bijeenkomst Enschede

Universiteitsfonds Twente
Diëslunch

Arago symposium:
A new dawn of Electronics

(8 nov)

(25 nov)

(13 dec)

Holland Alumni Meet Lagos
Nigeria (9 nov)

Holland Alumni Event Mumbai
India (25 nov)

Isaac Newton symposium:
Get Higher 2016

Arago Bijeenkomst out-bestuur

Dutch Engineers Alumni Network,
Sinterklaas-borrel Kopenhagen
Denmark (2 dec)

(12 nov)

UT-ambassadeursnetwerk
Bijeenkomst Amsterdam
(17 nov)

Holland Alumni Meet Jakarta
Indonesia (22 nov)
UT Alumnikring Aruba
bijeenkomst
Curacao (23 nov)
ITC Alumni Meet Pretoria
South Africa (24 nov)

ITC Alumni Meet Namibia, 12 februari

Dutch Engineers Alumni Network,
Sinterklaas –borrel Boston
USA (5 dec)
UT Alumnikring Eindhoven,
Visit to the Singularity University
(8 dec)

Principiadag
(8 dec)

(14 dec)

ASML Homecoming Day UT/
MESA+
(20 dec)
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JAARVERSLAG 2016

ASML ‘Homecoming day’
Bron: UT-website, 23 december

verbeteren, zegt Hoedemaekers.
“Met het NanoLab en de kennis
van verschillende onderzoeksgroepen kunnen we veel bieden
om ASML in haar technische
uitdagingen te helpen. Maar ook
hightechbedrijven op het
Kennispark - zoals Demcon - zijn
belangrijk in onze relatie met
ASML, een van onze
belangrijkste partners uit het
bedrijfsleven.”

De Universiteit Twente ontving
op dinsdag 20 december 35
alumni die bij ASML werken
voor een hernieuwde
kennismaking met hun Alma
Mater.
In totaal werken er meer dan 300
UT-afgestudeerden bij ASM,
wereldmarktleider in machines
voor de fabricage van
halfgeleiderchips. Ze hebben
allemaal een uitnodiging
ontvangen voor deze
‘homecoming day’: een mooie
manier om de banden aan te
halen en kennis uit te wisselen.
MESA+-zakelijk directeur
Janneke Hoedemaekers, die
deze dag samen met het
Alumnibureau organiseerde:
“We willen graag in gesprek met
de vele oud-studenten die nu bij
ASML werken. We zijn
benieuwd hoe ze vanuit hun
huidige positie de UT zien en
waar de nieuwe mogelijkheden

van ASML liggen.”
Volgens Hoedemaekers zijn er
genoeg kansen om de relatie
tussen beide partijen te
versterken. Bijvoorbeeld op het
gebied van onderwijs.
“Studenten zijn er zich
bijvoorbeeld nog niet goed
genoeg van bewust wat voor
vaardigheden je nodig hebt en
op wat voor functies je kunt
solliciteren.”

“Twente is voor ons
een belangrijke
partner”
Maar ook onderzoek en het
Twentse bedrijfsleven kunnen
een rol spelen om de relatie
tussen UT en ASML te

De relatie met de UT bestaat al
sinds de oprichting van ASML in
1984, vult ASML-talentmanager
Arianne Bijma aan. “Op allerlei
manieren vindt samenwerking
plaats. Twente is voor ons een
belangrijke partner.” Volgens
Bijma komen de UT-alumni
werkzaam bij ASML graag terug
naar Twente. Tegelijkertijd zou ze
graag meer UT’ers verwelkomen
bij het hightechbedrijf. ”Ja, de
vraag is echt heel erg groot.
Jaarlijks hebben we zo’n duizend
vacatures. We zouden graag nog
meer studenten aan ons willen
binden.”
Tijdens de homecoming day
hebben de ASML’ers kunnen
kennismaken met de laatste
stand van zaken in het
onderzoek en was er ook volop
gelegenheid nieuwe
mogelijkheden voor
samenwerking te verkennen.
Daarnaast maakten de alumni
kennis met onder meer het
MESA+ NanoLab, het in 2014
geopende DesignLab en het
solar team. De high tech
onderneming uit Veldhoven,
waar wereldwijd 15.000 mensen
werken, biedt veel mogelijkheden voor afgestudeerden van
vrijwel alle UT-richtingen.
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YOUNG ALUMNI NETWORK
De Universiteit Twente is sinds eind 2016 een netwerk rijker.
Bron: UT-magazine winter 2016/2017

Vanaf links: Ivo ten Brinck, Anke Renkens, Pedro Meyer, Ugur Bagci

Universiteit Twente is sinds eind 2016 een netwerk
rijker: het Young Alumni Network. Dit nieuwe
netwerk wil recent afgestudeerde UT’ers over het
hele land verbinden en steunen in het zoeken naar
een eerste baan of juist een springplank bieden voor
een nieuwe uitdaging.

mijn eerste huis’, of ‘hoe onderhandel ik voor de beste
voorwaarden voor mijn eerste baan’. Deze
evenementen organiseren we op bijzondere locaties
waar je zonder de kracht van het netwerk niet zomaar
binnenkomt. En omdat we allemaal oud-studenten zijn,
sluiten we natuurlijk af met een goede borrel.”

Bestuurslid Ivo ten Brinck (IO’16) doet de plannen uit
de doeken. “Samen met Anke Renkens, Ugur Bagci en
Pedro Bernardo Meyer vorm ik het bestuur. Ik denk dat
ik bij uitstek een voorbeeld ben van iemand die profijt
kan hebben bij een netwerk als dit. Via een netwerk
van UT-alumni kan ik hopelijk contacten leggen om
een mooie uitdaging als milieubewuste ontwerper te
vinden. Het Young Alumni Network is vooral in het
leven geroepen om vers afgestudeerden verder te
helpen in het zoeken naar een eerste baan of juist een
springplank te zijn voor een nieuwe uitdaging. Dit
willen we doen door alumni samen te brengen op
evenementen zoals lezingen en workshops.”

Op het moment zijn we druk bezig met het plannen
van het kick-off event, zegt Ten Brinck. “We hebben
hiervoor een gave, toepasselijke locatie op het oog en
we hopen veel jonge alumni te ontmoeten. Naast de
evenementen die we zelf organiseren, geven we
informatie over alumniverenigingen en alumnikringen
van de UT.” Ten Brinck: ”Voor het nieuwe jaar zijn we
op zoek naar een viertal enthousiaste, nieuwe
bestuurders. Bij voorkeur met werkervaring, onder de
35 jaar, met een UT bachelor of masterdiploma op zak.
Bestuurservaring op de UT is een pre, maar geen
vereiste.”

Waarom moet er naast de alumniverenigingen en
alumnikringen nog een nieuw netwerk komen? Ten
Brinck: “Jonge afgestudeerden hebben andere
behoeften dan bijvoorbeeld gepensioneerde UT’ers.
Daarom heeft het Young Alumni Network een
leeftijdsgrens van 35 jaar. Het nieuwe netwerk biedt
evenementen die relevant zijn voor jonge
afgestudeerden. Denk aan een workshop ‘hoe koop ik

Anke Renkens (IDE ‘12)

Profielen:

Portfolio and Innovations planner - Unilever
Pedro Bernardo Meyer (BA ‘11)
Country Manager - Optimizely
Ugur Bagci (EE ‘12)
Analog Electronics Design - ASML
Ivo ten Brinck (IDE ‘16)
Op zoek naar een nieuwe uitdaging!
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UT-AMBASSADEURSNETWERK
“Minder vrijblijvendheid, meer commitment.”
Onder die noemer heeft het Ambassadeursnetwerk
van de Universiteit Twente zich in 2016 gebogen over
haar eigen rol en bijdrage aan de groei en bloei van
de universiteit. “Je moet doelstellingen hebben. Dan
weet je waar je tijd insteekt!”, aldus Ambassadeur
Bert Hesselink.
Netwerk: Het UT-Ambassadeursnetwerk bestaat uit
alumni en relaties van de UT die topposities bekleden
in het bedrijfsleven, bij UT-spinoffs in het bijzonder, bij
kennisinstellingen en bij de overheid. Deze
ambassadeurs zijn rolmodellen voor onze studenten en
alumni, en kunne een belangrijke rol vervullen in het
behouden en verder ontwikkelen van de reputatie van
de universiteit. Ook houdt de universiteit via haar
contacten met het ambassadeursnetwerk voeling met
ontwikkelingen in de maatschappij en kan de
universiteit putten uit een breed arsenaal van expertise.
Het College van Bestuur nodigt de ambassadeurs
meerdere malen per jaar uit om strategische
onderwerpen te bespreken en voeling te houden met
de ontwikkelingen aan de universiteit.

Activering: Afgelopen zomer constateerden de
ambassadeurs dat de bijeenkomsten van het
ambassadeursnetwerk de betrokkenheid van de
ambassadeurs bij de UT hebben vergroot, maar dat
men nu ook wel de behoefte voelt om iets concreets te
kunnen betekenen voor de UT. Niet alleen om de UT te
plezieren, maar ook om de eigen tijd nuttig te
besteden. Uiteraard promoten de ambassadeurs de UT
in hun netwerken en zijn ze voor advies beschikbaar,
maar ze willen nog veel liever concrete bijdragen
leveren op het niveau van de toekomstvisie van de UT
(Vision 2020). Alexander Belderok, WB’93, Nienke
Boersma,TN’97, Bert Hesselink, WB’70, Dick
Okhuijsen, TW’88, en Frank Schreve, oud-voorzitter
Universiteitsfonds, hebben min of meer een petit
comité gevormd om de discussie op te pakken en twee
bijeenkomsten te organiseren om handen en voeten te
geven aan een actievere rol voor de ambassadeurs. In
deze bijeenkomsten is met CvB-voorzitter Victor van
der Chijs gesproken over waar de ambassadeurs een
concrete bijdrage zouden kunnen leveren.

Voorlopige conclusie: De discussie is eind 2016 nog
niet afgerond, maar het lijkt erop dat het in de richting
gaat van fondsenwerving, zowel charitatief als in de

Skyboxlunch

vorm van investeringen en participaties vanuit
bedrijven, voor zowel onderzoek als profilerende
studenten-activiteiten. Onduidelijk is vooral nog voor
welk concrete onderzoeken of projecten de
ambassadeurs de boer op zullen gaan. Dat ligt voor
een groot deel aan de prioriteiten van de UT, maar
binnen die prioriteiten natuurlijk ook aan de affiniteit en
netwerken van de ambassadeurs.

Leadership: Tot slot willen de ambassadeurs ook
‘leaderschip’ tonen in het eigen netwerk en dit netwerk
zelf gaan ‘runnen’. Uiteraard met ondersteuning van
het Alumni & Development Office. Dit betekent dat de
ambassadeurs zelf gaan bepalen wie een uitnodiging
voor het netwerk ontvangt en welke eisen er aan het
lidmaatschap worden gesteld. Ook zullen ze zelf de
programmering van de activiteiten bepalen. Bert
Hesselink, WB’70, en Dick Okhuijsen, TW’88, nemen
hierin het voortouw.
Nieuwe ambassadeurs:
In 2016 hebben we de volgende nieuwe ambassadeurs
mogen verwelkomen:
alumnus Peter Blauwhoff CT’78
alumnus Boet Kreiken BSK’84
oud-student Helgert van Raamt WB’74
alumnus Dirk van Slooten TBK’79

“

Studentenhuis CAST, Boddenkampsingel

foto: Arjan Reef
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ALUMNI & DEVELOPMENT OFFICE
Het Alumni & Development Office is een personele
unie van het alumnibureau van de Universiteit
Twente en de directie van het Universiteitsfonds
Twente. Maurice Essers, de manager van het Alumni
& Development Office, is tevens directeur van het
Universiteitsfonds Twente.
De samenwerking tussen de onafhankelijke Stichting
Universiteitsfonds Twente en de Universiteit Twente is

hecht, temeer omdat UT-collegevoorzitter Victor van
der Chijs lid is van het UF-bestuur en Rector
Magnificus Ed Brinksma lid is van de Commissie
Algemene Middelen van het Universiteitsfonds.
Het alumnibeleid en de fondsenwerving zijn
wederzijds afhankelijke activiteiten. Vandaar ook dit
gezamenlijke jaarverslag.

Vaste kern (4.5 fte)

Flexibele schil (1,0)

Maurice Essers

Leontien Kalverda

manager/directeur Universiteitsfonds communicatiemedewerker
(tot 1 april)

Joe Laufer

relatiemanager / UT-alumni officer

Astrid de Graaf

Alfred Stobbelaar

communicatiemedewerker /
eventscoördinator (vanaf 1 mei)

relatiemanager charitatief

Jorien Terlouw
ITC-alumni officer

Karin Lienesch
office-manager

Josine Meerburg
coördinator jaarcampagne

Loes Pikkemaat

Student-assistenten (1,0 fte)

Bram van den Bekerom
Maaike Groot Dengerink
(tot 1 juli)

Karel Kroonen
Jeroen Monteban
Marc Vroling
(tot 1 mei)

trainee/medewerker jaarcampagne
(tot 1 mei)

Thomas Hogema

Jeroen Meijaard

Vera Korblet

trainee / medewerker
jaarcampagne (vanaf 12
september)

(vanaf 13 december)

(vanaf 5 september)
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SAMENSTELLING BESTUUR
Bestuur

De heer
H.J. Hazewinkel
voorzitter RA
(non-executive board
member diverse profit
and not-for-profit
organisaties)

Mevrouw ir.
I.M. de Beer

De heer mr.
V. van der Chijs

secretaris
(directeur/eigenaar
Sandalfon Sustainability)

lid
(voorzitter College van
Bestuur, Universiteit
Twente)

Mevrouw ir.
W. Toering-Keen

De heer ir.
G.J. Klein Wolterink

penningmeester
(directeur/bestuurder
KienhuisHoving advocaten
en notarissen)

lid
(management
professional en
consultant)

Nieuw bestuurslid: Ilonka de Beer
Per 1 januari 2016 is mevrouw ir.
Ilonka de Beer de heer Van
Buchem opgevolgd als secretaris
van het Universiteitsfondsbestuur.
Mevrouw De Beer is alumna van de Universiteit
Twente. Ze studeerde Technische Bedrijfskunde, een
combinatie van chemische technologie en
bedrijfskunde, van 1985 tot 1991. In haar studententijd
was ze onder meer actief bij de studievereniging
Stress ( bestuur en organisatie van studiereis naar
Brazilië) en bij Euros Zeilen. Na haar afstuderen trad ze

in dienst bij AkzoNobel. Tot 2010 heeft ze daar
verschillende strategische advies- en vooral
business-to-business commerciële functies vervuld,
met nationale en internationale verantwoordelijkheid.
Vanuit haar commerciële rol was ze intensief in contact
met andere ondernemingen en werkte ze aan de
optimalisatie van processen, produktstromen en
samenwerking in de keten. In 2010 heeft ze haar
bedrijf Sandalfon Sustainability opgericht om bedrijven
en organisaties te adviseren en ondersteunen op de
route naar verduurzaming.

Afscheid van Michel van Buchem
Per 1 januari 2016 heeft de heer ir.
Michel van Buchem zijn taken als
bestuurslid neergelegd vanwege
privé-omstandigheden.
Van Buchem was ruim 14 jaar bestuurslid
waarvan de laatste 12 jaar als secretaris. Het bestuur
heeft al die jaren geprofiteerd van Van Buchems
kennis op het gebied van hoger onderwijs en in het
bijzonder van zijn kennis van de UT-organisatie. Van
Buchem was van 1977 tot 2000 in dienst bij de
Universiteit Twente waar hij zich opwerkte tot hoofd

beleidsbureau van het College van Bestuur en
plaatsvervangend Secretaris van de Universiteit. Van
2000 tot 2006 was hij hoofd beleidsbureau van
Hogeschool Enschede en Secretaris van de Stichting
HON, de bestuurskoepel van de samenwerkende
hbo-instellingen HE in Enschede en IJsselland in
Deventer.
Het bestuur en de directie van het Universiteitsfonds,
alsook het College van Bestuur van de Universiteit
Twente, zijn de heer van Buchem zeer erkentelijk voor
zijn jarenlange inzet.
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SAMENSTELLING COMMISSIES
Toekenningsadviescommissie

Toekenningsadviescommisie

Toekenningsadviescommissie

Marina van Damme-Beurs

De Breed Kreiken-Beurs

De Winter-Prijs

Mevrouw ir. W. Toering-Keen

De heer ir. K. Eijkel

De heer prof.dr. H. Brinksma

voorzitter, namens
Universiteitsfonds Twente

voorzitter

voorzitter

Mevrouw prof.dr. M. Junger

De heer ir. L. de Breed

De heer prof.dr.ir. A. van den Berg

namens De Breed & Partners

namens Universiteit Twente

Mevrouw H. Zevenbergen RA
extern lid

Mevrouw dr. S. Roelofs
Namens Marina van Damme
netwerk

Toekenningsadviescommisie
Van den Kroonenberg-Prijs

De heer ir. G.J. Klein Wolterink
voorzitter, namens
Universiteitsfonds Twente

De heer prof.dr.ir.
F.J.A.M. van Houten
namens Universiteit Twente

De heer dr.ir. D.A. Schipper
namens het bedrijfsleven

Mevrouw ir. I.M. de Beer
namens Universiteitsfonds Twente

De heer T. Wisse
namens Student Union

Bestuur
Kipaji Scholarschip Fund

De heer dr. J. Elders
voorzitter

De heer ir. C. Peeters
De heer dr. L. Ferreira Pires

De heer prof.dr. G.P.M.R. Dewulf
Mevrouw prof.dr. E. Giebels
De heer prof.dr.ir. J.W.M.
Hilgenkamp
Mevrouw prof.dr. M. Junger
De heer prof.dr.ir. M.R. van Steen

Commissie Algemene Middelen
De heer H.J. Hazewinkel RA
Mevrouw ir. W. Toering-Keen

namens Universiteit Twente

Mevrouw ir. I.M. de Beer

De heer ir. G.J. Klein Wolterink

De heer ir. G.J. Klein Wolterink

namens Universiteitsfonds Twente

De heer prof.dr. H. Brinksma
Rector Magnificus UT (tot 28 nov)

De heer prof.dr. T.T.M. Palstra
Rector Magnificus UT
(m.i.v. 28 nov)
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STICHTERS
ONDERSTAANDE BEDRIJVEN, ONZE STICHTERS, HEBBEN HET INITIATIEF
GENOMEN OM IN TWENTE EEN TECHNISCHE HOGESCHOOL (NU: UNIVERSITEIT)
TE REALISEREN. STICHTERS ZIJN DIE ORGANISATIES DIE VOOR 1 JULI 1964 EEN
BEDRAG VAN TENMINSTE 10.000 GULDEN HEBBEN BIJGEDRAGEN AAN DE
TOENMALIGE STICHTING HOGESCHOOLFONDS TWENTE
(NU: UNIVERSITEITSFONDS TWENTE).
Algemene Kunstzijde Unie N.V.

N.V. Heemaf

N.J. Menko N.V.

De Amsterdamsche Bank N.V.

N.V. Hollandse Signaalapparaten

Bendien’s Confectiefabriek N.V.

Hollandsch Zwitsersche
Borduurfabriek Egger N.V.

Nederlandse Aardolie
Maatschappij N.V.

N.V. Raadgevend Bureau voor
bedrijfsorganisatie

N.V. ter Horst en Co., Jutefabriek

Ir. B.W. Berenschot

Gerh. Jannink en Zn. N.V.

Blydenstein - Willink N.V.

Jansen en Tilanus N.V.

N.V. Boekelosche Stoombleekerij

N.V. Katoenspinnerij Bamshoeve

Bolletje Eierbeschuitfabriek

Kledingindustrie H. Smits en Co.
N.V.

G. Dikkers en Co. N.V.
Enschedesche Katoenspinnerij
N.V.
H.P. Gelderman en Zn.
Gezamenlijke Metaalindustrie
Enschede
Grolsche Bierbrouwerij N.V.
N.V. Hazemeyer, fabriek v.
Elektrische Apparaten
N.V. tot Exploitatie van
H. Hedeman jr’s Fabriek
Van Heek en Co. N.V.
N.V. Van Heek- Scholco

Koninklijke Machinefabriek Gebr.
Stork en Co. N.V.
Koninklijke Nederlandse
Katoenspinnerij N.V.
N.V. Koninklijke Nederlandse
Zoutindustrie
Koninklijke Textielfabrieken
Nijverdal ten Cate N.V.
Koninklijke Textielveredelingsindustrie v/h G.J. ten Cate en Zn.
N.V.
N.V. Koninklijke Twentse
Stoomblekerij
Leeuwarder Textiel Maatschappij
N.V.

Odink en Koenderink N.V.
Palthe’s Textielveredelingsbedrijven N.V.
N.V. Reading
N.V. Rigtersbleek
J.F. Scholten en Zn. N.V.
Spinnerij Oosterveld N.V.
N.V. Spinnerij Roombeek
Spinnerij Tubantia N.V.
Stoomspinnerij Twente N.V.
Thomassen en Drijver
Blikemballagefabriek N.V.
De Twentsche Bank N.V.
(hoofdkantoor)
Twentse Damast-Linnen-Katoenfabriek N.V.
N.V. Twentsche Kabelfabriek
Twentse Textielmaatschappij
TETEM N.V.
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(in euro’s na voorstel resultaatbestemming)

Studentenhuis Huize ’t Pott, Oldenzaalsestraat

foto: Gijs van Ouwerkerk

UNIVERSITEITSFONDS TWENTE
MAAKT HET VERSCHIL!
De geschiedenis van het Universiteitsfonds Twente
gaat terug tot 1948, toen ondernemers en overheden
zich verenigden in een stichting om gezamenlijk te
lobbyen voor een technische hogeschool in
Noord-Oost Nederland. Na oprichting van de
Technische Hogeschool Twente in 1961 zette de
stichting zich in om de universiteit en haar
academische gemeenschap financieel te
ondersteunen. Aanvankelijk dankzij onder meer
bijdragen van 47 ‘stichters’, overwegend bedrijven,
die tenminste 10.000 gulden in het fonds hadden
gestort. Het Universiteitsfonds draagt de universiteit
en haar academische gemeenschap ook 60 jaar later
nog steeds een warm hart toe. Waar de reguliere
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financieringsstromen ophouden, maakt het
Universiteitsfonds meer mogelijk. Waar nieuwe
ontwikkelingen nog een duwtje in de rug nodig
hebben, wil het Universiteitsfonds graag de aanjager
zijn. Samen met de universiteit zet het fonds zich in
om de band met de Twentse alumni te versterken.
Dit alles heeft uiteindelijk één doel: het in ere houden
van de onderscheidende positie van de Universiteit
Twente als technische research universiteit met oog
voor de maatschappelijke implicaties van
technologische ontwikkelingen én het in ere houden
van de door studenten gerunde
campusgemeenschap.

