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De Stichting 3E heeft het doel het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de Elektrische Energietechniek en de Techniek 
van de Elektriciteitsvoorziening  en de uitwisseling van kennis en ervaring op dat gebied te stimuleren en te ondersteunen. 

  
                   

  

Bestuursverslag 2018 
 
 
1. Doel en werkwijze van Stichting 3 E 
 
Stichting 3E heeft statutair ten doel:  
 
“De bevordering en ondersteuning van het technisch wetenschappelijk onderwijs, wat betreft kwaliteit 
en aantal studenten, de beroepsmatige ontwikkeling van jeugdige wetenschappers, het onderzoek en 
de toepassing van kennis en innovatie op het 3 E vakgebied, zijnde Elektrische Energietechniek en 
technieken van Elektriciteitsvoorziening in Nederland en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 
woord.” 
    
De stichting verwezenlijkt haar doel door financiële ondersteuning, aanmoediging en facilitering van: 
 
1. Individuele bachelor-afstudeerders en master-studenten, jonge masters en promovendi, 
die actief zijn in het 3 E vakgebied, in Nederland gevestigd zijn en bij een Nederlandse onderwijsinstelling 
zijn ingeschreven of afgestudeerd:    
 

a) Zij kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage in de dekking van kosten, die voor 
hen verbonden zijn aan activiteiten, in Nederland en/of het buitenland, die zij, buiten hun eigen 
universiteit of technische hogeschool, willen ondernemen ter vergroting van hun kennis en inzicht 
binnen het 3 E-vakgebied. Daarvoor kunnen zij individueel een 3 E-Royal SMIT stipendium (beurs) 
aanvragen bij de Stichting 3 E (zie website:  www.stichting3e.nl). 
b) Zij kunnen door hun  universiteit of hogeschool worden genomineerd als deelnemer in 
de jaarlijkse nationale competitie om de 3 E-Royal SMIT BSc prijzen.  
Dat zijn geldprijzen voor de beste BSc afstudeerders in het 3 E-vakgebied, zowel van 
universiteiten als van hogescholen. Er zijn jaarlijks acht prijzen beschikbaar (zie website: 
www.stichting3e.nl). 
c) Zij worden door 3 E aangemoedigd tot deelneming aan bijeenkomsten in Nederland, die op 
uitwisseling van kennis en ervaring zijn gericht, zoals symposia en andere bijeenkomsten, van 
groeperingen van vakgenoten uit bedrijfsleven en wetenschap, in het bijzonder CIGRE, 
CIRED en Dutch Power. 
d) Zij kunnen steun aanvragen voor productontwikkelingswerk bij een startende 
ondernemening. 
 

2. De studieverenigingen ETV en Thor en haar disputen SSD en SEA (TUD) en Waldur (TU/e) ontvangen 
financiële steun voor de organisatie van contactbijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten van hun leden 
betreffende het 3 E vakgebied, waarbij 3 E een extra aanmoedigingspremie aanbiedt voor gezamenlijke 
activiteiten van SSD en Waldur,   ter versterking van de band tussen vakgenoten in Nederland; 
  
3. Nederlandse instellingen en verenigingen kunnen gesteund worden in hun activiteiten om bij 
potentiële studenten en studenten belangstelling te wekken voor het 3 E-vakgebied;   
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4. Nederlandse Technische Universiteiten worden gesteund door subsidies en co-financiering van 
projecten betreffende onderwijsvernieuwing en onderzoek, met een duidelijk element van 
onderwijsvernieuwing.   
 
Over de toekenning van, al dan niet financiële, ondersteuning beslist het bestuur, met inachtneming van 
hetgeen is opgenomen in het bestuursreglement en eerdere en nadere bestuursbesluiten van de 
stichting. 
 
Zie verder ook paragraaf 8 van dit verslag over overwegingen betreffende nieuw beleid. 

 
 
2. Bestuur en administratie 

 
Het bestuur bestond bij de aanvang van het verslagjaar uit Ir. Theo Ykema, voorzitter, Ir. Erik H. 
Backer van Ommeren, secretaris, Ir. Roel Th. Overakker, penningmeester en Ir. Martin Binnendijk, 
Prof. Dr. Ing. Guus Pemen en Prof. Ir. Lou van der Sluis, leden. 
 
Op 8 mei 2018 zijn de volgende wijzigingen in de samenstelling van het bestuur opgetreden: 
Ir. Erik H. Backer van Ommeren is decharge verleend als bestuurslid/secretaris en Ir. Roel Th. 
Overakker is benoemd als interim-secretaris/penningmeester. 
Per 21 mei zijn Ir. Theo Ykema en Prof. Ir. Lou van der Sluis herbenoemd voor een periode eindigend 
in de maand november 2020. Tevens is Ir. Martin Binnendijk herbenoemd voor een periode eindigend 
in de maand februari 2021. 
Op 30 november 2018 is Ir. Constant L. C. van Kretschmar van Veen benoemd tot 
bestuurslid/secretaris en is Ir. R.Th.Overakker decharge verleend als interim-secretaris. 
 
De administratie- en archieffunctie werd ook in 2018 uitgevoerd door DVE-accountants. 

 
Het bestuur heeft fysieke vergaderingen gehad op 21 maart 2018 bij DVE te Arnhem en op 30 
november 2018 bij de TU Delft, Faculteit EWI-ESE. Daarnaast hebben vele mondelinge en e-mail 
contacten plaats gevonden binnen het bestuur en met DVE. 

 

 
3. Lopende en/of verleende 3 E subsidies, stipendia (beurzen) en 
ontwikkelingen in 2018 
 
Subsidies aan TU Delft, faculteit EWI en TU Eindhoven, faculteit EE 
 
Het bestuur heeft eind november 2017 besloten het budget voor onderwijsontwikkelingsprojecten 
subsidies aanzienlijk te verhogen en de twee TU’s ook gelegenheid te geven subsidies aan te vragen 
voor gezamenlijke projecten. 
 
In 2018 is een co-financieringsaanvraag ingediend door TU Delft-EWI-ESE voor het project PAMELA. Het 
bestuur van Stichting 3 E heeft een intentieverklaring voor co-financiering afgegeven ten aanzien van dit 
project. Helaas heeft het PAMELA-project de volgende subsidieronde niet gehaald.    
In 2019 zal besloten worden over de dan van de TU’s verwachte subsidieaanvragen en co-
financieringsvoorstellen. 
 

Subsidies aan Studieverenigingen en Disputen 
 

a) Jaarlijkse subsidies aan de disputen SSD en Waldur en aan het nieuwe dispuut SEA. 
 
In principe worden jaarlijks aan het dispuut Waldur van de Elektrotechnische Studievereniging Thor bij de 
TU/e en het Sterkstroomdispuut (SSD) van de studievereniging Elektrotechnische Vereeniging (ETV) bij 
de TUD beide een subsidie van 2.500 Euro toegekend als bijdrage in de kosten, op basis van de 
activiteitenprogramma’s en de begrotingen van baten en lasten voor de komende bestuursperiode en de 
verslagen van activiteiten en financiën in de afgelopen bestuursperiode. 
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SSD heeft medio februari de subsidie voor het bestuursjaar 2018 gekregen. 
Waldur heeft de subsidie voor het jaar 2018 niet aangevraagd. Dit heeft te maken met het feit, dat er 
geen kandidaten voor het bestuur van Waldur zijn gevonden. 
Eind 2018 heeft het bestuur van Stichting 3 E besloten ook een sponsorbijdrage (van 1.500 euro) te 
verlenen aan het masterdispuut SEA (Sustainable Energy Technology) van TU Delft ter ondersteuning 
van hun activiteiten. 

 
b) Incidentele subsidies aan de studieverenigingen ETV en Thor en de disputen SSD en 
Waldur 
 
In het jaar 2018 zijn er geen incidentele subsidies verleend aan de studieverenigingen ETV, Thor en hun 

disputen SSD en Waldur. 

 
3 E-Royal SMIT stipendia (beurzen) 

 
Deze stipendia (beurzen) zijn een vorm van financiële ondersteuning voor: 

1. TU studenten die zich kort voor of na het behalen van hun bachelorsdiploma buiten hun eigen 
universiteit willen oriënteren op onderwerpen, die zij tijdens hun masterstudie (willen) bestuderen; 

2. TU studenten die in het kader van hun masterstudie buiten de eigen universiteit kennis en 
ervaring willen opdoen die hun masterstudie ten goede komt; 

3. jonge masters die buiten hun eigen universiteit hun kennis en ervaring willen verbreden of 
verdiepen, en jonge masters die een onderneming willen starten; 

4. promovendi die buiten hun eigen universteit kennis en ervaring willen opdoen, die hun 
promotiewerk ten goede komt.  
 

De stipendia (beurzen) worden o.a. toegekend voor gedeeltelijke dekking van de kosten van stages, 
bijzondere cursussen en conferenties in binnen- en buitenland. 
 
Royal SMIT Transformers B.V., internationaal gerenommeerde Nederlandse fabrikant van 
transformatoren voor zeer hoge elektrische vermogens, stelt Stichting 3 E in de gelegenheid deze 
stipendia (beurzen) toe te kennen.  
 
De begunstigden nemen door de aanvaarding van zo’n stipendium (beurs) geen verplichtingen aan Royal 
SMIT op zich. 
 
In 2018 zijn stipendia (beurzen) van ieder enige duizenden Euros uitgekeerd aan: 

 

1. een MSc-student van de TU Delft 

Doel van de beurs: 
Uitwisseling van kennis en onderzoeksresultaten met Professor Pawel Rozga (Insitute of 
Electrical Power Engineering of the Lodz University of Technology) 
 

2. een MSc- student van de TU Delft  
Het presenteren van een paper over zijn MSc studie tijdens de Wind Integration 
Workshop in Zweden (Stockholm) 
 

3. een promovendus aan de TU Delft 
Het presenteren van twee papers over DC Grids for Smart Buildings tijdens de ICDCM 2019 
(Matsue, Japan) en de ECCE 2019 (Busan, Zuid Korea) 
 

4. een promovendus aan de TU Delft 
Het presenteren van twee papers over DC Distribution Grids tijdens de ICDCM 2019 
(Matsue, Japan) en de ECCE 2019 (Busan, Zuid Korea) 
 

5. een MSc-student van de TU Delft 
Het presenteren van een paper over “DC characterization of Silicon Insulation material” 
tijdens de IEEE/ICDL 2019 Conference in Rome (Italië) 
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6. een MSc-student van de TU Delft 
Het volgen van een cursus (HVDC Facts) van DIGISILENT Power Factory (University of 
Duisburg-Essen) 

 
7. een MSC-student van de TU Delft. 

Financiële ondersteuning tbv de combinatie van een project bij DNV GL KEMA (Arnhem) en 
tegelijkertijd een Testbed bij TU Delft’s High Voltage Lab 

 
8. een promovendus aan de TU Delft 

Het presenteren van een paper over Modular Power Electronic Devices for Low Voltage DC 
Grids tijdens de IEEE International Conference on DC Microgrids – ICDCM 2019 (Matue, 
Japan) 

 
9. een MSc-student van de TU Delft 

Het presenteren van een paper Medium Voltage Distribution Grids tijdens de IEEE 
International Conference on DC Microgrids – ICDCM 2019 (Matsue, Japan) en twee papers 
tijdens de ECCE 2019 (Busan, Zuid Korea) 

 
Aan het einde van 2018 kon het bestuur uit de tot op dat moment ontvangen rapporten constateren dat 
de stipendia (beurzen) uitstekend zijn besteed aan activiteiten overeenkomstig de doelstellingen van de 
stichting.  
 
Het bestuur streeft in de komende jaren naar meer beursaanvragen van masterstudenten en jonge 
masters. In 2019 zullen ook studenten van de Technische Hogescholen een beurs kunnen aanvragen. 
Ook voor activiteiten, waarvoor relatief bescheiden beurzen benodigd zijn.  
 
 

4. 3 E-Royal SMIT BSc prijzen 2018 
 
De nationale competitie om de 3 E-Royal SMIT BSc prijzen 2017 is uitstekend verlopen.  De finales en 
prijzenuitreiking hebben in maart 2018 te Nijmegen plaats gevonden. 
De prijzen zijn bestemd voor de de beste BSc afstudeerders op het vakgebied elektrische 
energietechniek en technieken van de electriciteitsvoorziening van de TU Delft, de TU Eindhoven en de 
Nederlandse Hogescholen. 
Die universiteiten en hogescholen zijn in het voorjaar van 2017 uitgenodigd hun beste BSc 
gediplomeerden van 2017 in januari 2018 te nomineren als deelnemer aan de competitie. 
Voor de winnaars van de nationale competitie om de 3 E-Royal SMIT BSC prijzen 2017 zijn zowel in de 
categorie Hogescholen als in de categorie Universiteiten een eerste, een tweede en twee derde prijzen 
beschikbaar. 
De openbare finales (d.m.v. presentaties van door een deskundige jury uitverkozen finalisten voor de 
eerste en tweede prijzen) en de uitreiking van de eerste, tweede en derde prijzen hebben op 16 maart 
2018 plaatsgevonden.  
 
 

5. Contacten met CIGRE en CIRED Nederland en Dutch Power 
 
Het bestuur van stichting 3 E onderhoudt goede contacten met CIGRE en CIRED en met de Nederlandse 
vakgenotenorganisatie Dutch Power. 
Dit leidt tot interessante initiatieven, waaraan stichting 3 E graag meewerkt.  
 
 

6. Overwegingen betreffende nieuw beleid 
 
Er is een pilot project gestart om, in samenwerking met andere deskundigen, de toegang tot 
internationale kennis in het 3 E vakgebied te faciliteren. Bestuurslid Lou van der Sluis is de projectleider 
van dit pilot project. 
Voor dit doel is inmiddels een website ontworpen met de naam: www.electricalpowerengineering.nl. 
In 2019 zal deze website verder met content en verwijzingen gevuld gaan worden. 
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7. Financiën 

 
Voor de financiële resultaten over het jaar 2018 wordt verwezen naar de aangehechte jaarrekening 2018 
met toelichting. 
 
 
 
Arnhem, April 2019  
         
Ir. Theo Ykema   voorzitter 
Ir. Constant van Kretschmar secretaris             
Ir. Roel Overakker  penningmeester  


