2

Team up for Talent!
Wilma van Ingen
Voorzitter Stichting Universiteitsfonds Twente

Als voorzitter van Universiteitsfonds Twente ben ik
trots op de impact van de Universiteit Twente op de
samenleving, niet alleen in Twente, maar over de
hele wereld. Met haar onderwijs, onderzoek en
innovatie draagt de universiteit bij aan een betere
en schonere wereld voor toekomstige generaties.
Onze betrokken UT-gemeenschap van alumni, studenten,
medewerkers en relaties is onmisbaar in het vergroten van de
impact die de universiteit kan hebben. Via deze ‘community-for-life’
is de universiteit verbonden met de samenleving en stroomt kennis
van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Zo staat de
universiteit in contact met het bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties, overheden en de samenleving in de meest brede zin
van haar betekenis.
Universiteitsfonds Twente stond aan de basis van de Universiteit
Twente. Wat begon als een actiecomité van bedrijfsleven en
decentrale overheden werd later een steuncomité en uiteindelijk
een fonds. Samen maakten we de Technische Hogeschool Twente
mogelijk. Samen kunnen we nog veel meer bereiken!
Met uw steun kunnen we investeren waar nodig om het onderwijs,
onderzoek en innovatie van de Universiteit Twente te versterken.
Dat is goed voor Nederland, dat is goed voor de wereld, dat is goed
voor de volgende generaties. Team up for Talent!
Meer weten over de Stichting Universiteitsfonds Twente?
Neem contact met ons op:
universiteitsfonds@utwente.nl of 053-489 2104

Universiteit
Twente
Door bij te dragen aan de Sustainable
Development Goals van de verenigde
Naties zet de Universiteit Twente zich
in voor de volgende generaties.
Technologische innovaties veranderen
de maatschappij in hoog tempo.
Anders dan vele andere technische
universiteiten stelt de Universiteit
Twente de mens centraal. Zo draagt de
universiteit bij aan een samenleving
waar de menselijke maat voorop staat.
Vandaar ons motto ‘High Tech, Human
Touch’.
Als eerste ondernemende universiteit
van Nederland en als Nederlands enige
echte campusuniversiteit heeft de
Universiteit Twente een uniek profiel.
Ruim 12.000 studenten, 3.000
medewerkers, zo’n 50.000 alumni en
talloze relaties dragen dit motto en
profiel in woord en daad uit, ‘all over
the world’. Dat heeft impact!
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Aanjagen en
verbinden
Doelstelling
Universiteitsfonds Twente draagt dankzij bijdragen
van donateurs bij aan de groei en bloei van de
Universiteit Twente en haar academische
gemeenschap van studenten, alumni en
medewerkers.
Het gaat om het aanjagen van nieuwe ontwikkelingen én de
bekostiging van voorzieningen waarin de overheid of het
bedrijfsleven niet voorziet. Dit doet het fonds in nauwe afstemming
en samenwerking met het bestuur van de Universiteit Twente.

Vier rollen
Aanjager van nieuwe ontwikkelingen
Investeringen in nieuwe ontwikkelingen die zonder startfinanciering
door het fonds niet of te laat in gang kunnen worden gezet.
Aanjager van de academische gemeenschap
Investeringen in de persoonlijke vorming en de community van
studenten, alumni en medewerkers.

Aanjager van excellentie
Het bevorderen van de excellentie van studenten, alumni en
medewerkers.
Aanjager van contacten tussen externe
stakeholders en universiteit
Het stimuleren van de relaties tussen het bedrijfsleven,
maatschappelijke instellingen enerzijds en de Universiteit Twente,
studenten, alumni en medewerkers anderzijds.
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Studiereizen

Beurzen en prijzen

Donateursontvangst
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Uw bijdrage is
onmisbaar!
De overheid financiert een belangrijk deel van het
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Maar
niet alles! Alternatieve inkomsten zijn daarom van
groot belang voor de Universiteit Twente! Om haar
unieke karakter als Nederlands enige echte
campusuniversiteit te behouden maar ook om haar
ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek en
innovatie kracht bij te zetten. Bijdragen van
bedrijven en particulieren zijn daarbij onmisbaar.

Hoe u kunt bijdragen
Donaties tot 2.500 euro per jaar
Met een donatie tot 2.500 euro per jaar kunt u geoormerkt een
project steunen via onze jaarcampagne. U heeft dan elk jaar de
keuze uit vier projecten. Dit kan uiteraard ook in de vorm van een
jaarlijkse of periodieke gift. U wordt dan uitgenodigd voor de
jaarlijkse donateursontvangst en Alumni Talks.
Donaties vanaf 2.500 euro per jaar
Met een donatie vanaf 2.500 euro per jaar kunt u geoormerkt een
project steunen dat we in overleg kiezen. Dit kan uiteraard ook in de
vorm van een jaarlijkse of periodieke gift. U wordt dan uitgenodigd
voor de jaarlijkse donateursontvangst en Alumni Talks alsook voor
de jaarlijkse Dieslunch van het Universiteitsfonds.

Fonds op Naam
U kunt een Fonds op Naam instellen vanaf een jaarlijkse bijdrage
van 10.000 euro of een eenmalige bijdrage van 50.000 euro. In
overleg met het fonds bepaalt u de naam, de doelstelling en de
start- en einddatum van het fonds. De toekenning, administratie en
verantwoording van de bestedingen besteedt u uit aan het
Universiteitsfonds.
Nalatenschap
U kunt het Universiteitsfonds ook opnemen in uw testament. Bij
uitstek dé manier om iets bijzonders achter te laten voor de
volgende generatie studenten. Dit kan door middel van een legaat,
een duidelijk omschreven gift of geldbedrag, of door een erfstelling.
Daarbij benoemt u het Universiteitsfonds als (mede-)erfgenaam
naast bijvoorbeeld uw kinderen, familieleden of andere goede doelen.
Beschermer
Wij bieden bedrijven de mogelijkheid om beschermer te worden van
het Universiteitsfonds door middel van een jaarlijkse donatie vanaf
5.000 euro. Omdat u de universiteit belangrijk vindt voor uw bedrijf,
u de huidige studenten een bijzondere studietijd gunt of met uw
bedrijf onderdeel wilt worden van ons netwerk van beschermers.
De Stichting Universiteitsfonds Twente is een door de
Belastingdienst officieel erkend goed doel. De
Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties aan het fonds onder
voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting en het
Universiteitsfonds betaalt geen belasting over ontvangen giften.
Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
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Cultuur

Sport

Stichters

Dieslunch
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Bestuur & Contact
Bestuur van de Stichting
Universiteitsfonds Twente
Wilma van Ingen voorzitter
Elling de Lange penningmeester
Ilonka de Beer secretaris
Gé Klein Wolterink lid
Victor van der Chijs lid
Maurice Essers directeur

Contact

Maurice Essers
Stichting Universiteitsfonds Twente
Gebouw Spiegel, kamer 109
Postbus 217, 7500 AE Enschede
053 489 3993
universiteitsfonds@utwente.nl

Bezoekadres
Stichting Universiteitsfonds Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Gebouw Spiegel, Kamer 109

Bankrelatie
ABN AMRO: NL 09 ABNA 0592 7191 89
t.n.v. Stichting Universiteitsfonds Twente, Enschede

Website
www.utwente.nl/ufonds

Crowdfunding
www.steunutwente.nl
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Universiteitsfonds
Twente, aanjager
sinds 1948
Dat er in Twente een universiteit is gevestigd, is te danken aan de
visionaire blik van een groot aantal Twentse industriëlen en
bestuurders en aan hun intensieve lobby. Op 17 december 1948
richtten zij de ‘Stichting Technisch Hoger Onderwijs voor Noord- en
Oost Nederland’ op, het huidige Universiteitsfonds Twente, en
voerden ruim 12 jaar actie voor een Technische Hogeschool.
De lobby slaagde, mede dankzij een aanzienlijk bedrag dat ruim
vijftig veelal Twentse bedrijven eind jaren vijftig bijeen brachten om
de hogeschool een vliegende start te geven. Het fonds gebruikte
deze middelen onder meer om te investeren in de
studentenvoorzieningen op de campus en in huisvesting voor het
onderwijzend personeel. Sindsdien heeft het fonds de universiteit
en haar academische gemeenschap immer ondersteund. Dat is
mogelijk dankzij vele donaties jaar in en jaar uit van het
bedrijfsleven, alumni en relaties.
www.utwente.nl/ufonds

