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VISIE  

Stichting EMMET Energy (STEE) heeft als doel het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe 
energieopslag en conversiesystemen en toepassingen. Dit ten behoeve van het algemene nut van het 
terugdringen van de CO2 uitstoot in de wereld en Nederland in het bijzonder. 

MISSIE  

Stichting EMMET Energy wil in samenwerking met onderzoeksinstellingen en het 
bedrijfsleven een oplossing realiseren voor de seizoensgebonden opslag van duurzaam 
opgewekte energie.  

Het streven is om een systeem te ontwikkelen om elektrische energie m.b.v. een membraan 
reactor opslaan in Methaan bij overschot en bij te kort met dezelfde membraan reactor 
weer elektrische energie maken uit datzelfde Methaan. 

Dit moet leiden tot een economisch haalbare Grootschalige (1GW-schaal) opslag van 
elektrische energie om seizoen fluctuaties in duurzame energieproductie (Wind en Zon) op 
te vangen, op een economisch haalbare wijze. 

Daarnaast deelt EMMET Energy haar onderzoeksresultaten en kennis om de ontwikkeling 
van dergelijke systemen door andere partijen te ondersteunen. 

BELEID  

Stichting EMMET Energy doet de volgende activiteiten: 

• Onderzoek i.s.m. de Technische Universiteit Eindhoven 
• Bouwen van proof-of-conceptsysteem 
• Delen van kennis middels publicatie 
• Fondsenwerving 
• Stimuleren van het commercieel beschikbaar maken van de ontwikkelde oplossingen 

Stichting EMMET Energy (STEE) ontvangt inkomsten van particulieren en bedrijven en 
stichtingen. STEE ziet erop toe dat vrijwel alle inkomsten ten goede komen aan de projecten 
waarvoor ze bestemd zijn. Enkel de kosten voor het gebruik van een bankrekening, notaris 
en de inschrijving van de KvK e.d., kunnen worden aangemerkt als kosten die niet direct 
betrekking hebben op onze projecten.  

Het afleggen van een goede verantwoording aan onze donateurs is derhalve van cruciaal 
belang en volledige transparantie wordt dan ook nagestreefd. Tevens worden, door middel 
van duidelijke informatie op onze website en, zo mogelijk, door foto’s van de activiteiten, de 
donateurs geïnformeerd over de ontwikkelingen op onze projecten.  



De financiële middelen die ons zijn aangereikt worden binnen een afzienbare termijn ingezet 
voor de projecten.  

STRUCTUUR  

Stichting EMMET Energy is een stichting, opgericht bij notariële akte op 10 september 2018 
in Helmond. 

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, dat momenteel bestaat uit drie 
bestuursleden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris. 

Naast het bestuur zijn er diverse vrijwilligers die actief zijn voor STEE. Globaal betreft het 
hier 2 groepen van activiteiten die worden uitgevoerd: 

1. Kennisinhoudelijke vrijwilligers 
2. Vrijwilliger t.b.v. fondsenwerving en netwerkverbreding 

WERKGEBIED  

STEE richt zich op Europa, maar grotendeels Nederland, voor fondsenwerving, en het 
werven van vrijwilligers.  

BELONINGSBELEID  
 
Bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning van STEE. 
Vrijwilligers die onkosten hebben gemaakt voor STEE kunnen na toestemming deze 
declareren. Vooralsnog indien deze declaratie wordt omgezet in een gift. Het bestuur houdt 
een lijst bij van vrijwilligers aan wie deze toestemming is verleend. 


