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1. Opening en welkom 
 
Aantal aanwezige leden 26. 
Thomas Weber opent de vergadering om 17.08 uur. 
 
2. Notulen ALV 2014  
 
Er zijn twee lopende acties van vorig jaar: 
 Europacat. Dit is een apart agendapunt van deze vergadering. 
 Missie en visie van de DSC. Dit agendapunt wordt nu besproken als agendapunt 2a. 
Een eerste start met de missie/visie was gemaakt in 2013. Deze discussie is voortgezet in 2014. Er 
zijn in 2014 een aantal gerelateerde zaken die invloed hebben op de missie/visie: roadmap katalyse, 
discussie N3C/Chains. Om slagvaardig te kunnen inspelen en een duidelijk(er) gezicht aan katalyse 
Nederland te geven overleggen Niok, Viran en DCS gezamenlijk hoe dat het beste te doen is en wat 
de rol van iedere partner daarin is. Een kick-off is gehouden op 3 maart tijdens het NCCC. 
T.a.v. Chains, de mening van de DCS is dat Chains en NCCC naast elkaar kunnen bestaan omdat ze 
verschillende doelgroepen bedienen. NCCC moet doorgang blijven vinden. 
 
 
3. Jaarverslag 2014 
Er wordt door Thomas Weber een toelichting gegeven op de activiteiten gemeld in het jaarverslag. 
Patricia geeft een toelichting op de activiteiten van de DZA. 
 
T.o.v. het jaarverslag wordt opgemerkt dat: 
- de ledenaantallen niet kloppen, Harry Bitter neemt hierover contact op met de ledenadministratie. 
- de LinkedIn groep heeft nu 1087 leden. Matthijs Ruitenbeek merkt op dat er weinig informatie 
door leden op gemeld wordt. Dit is eenvoudig te doen. Het DSC bestuur moedigt een ieder aan om 
inhoud op de LinkedIn site te zetten. 
- De NCCA prijs is inmiddels uitgereikt: de winnaar is Prof. Ben Feringa. 
 
4. Financieel jaarverslag 
Robert Terörde geeft een toelichting op de balans en de resultatenrekening. Er wordt opgemerkt dat 
de workshop dit jaar verlies gedraaid heeft. Dat is gebruikelijk in jaren waarin de workshop bij 
universiteiten gehouden wordt. Dit komt doordat er dan voor de lunches betaald moet worden, bij 
bedrijven is dat vaak een in-kind sponsoring. In de jaren dat de workshop bij een bedrijf is wordt 
winst gemaakt dat heft het verlies van de andere op. 
Matthijs Ruitenbeek en Peter Berben hebben de kascontrole uitgevoerd en geven aan dat de balans 
en verlies- en winstrekening overeenkomen met de werkelijkheid. 
De penningmeester wordt decharge verleend middels een applaus. 
 
5. Europacat  
Harry Bitter geeft een toelichting op de gang van zaken rond het bid voor Europacat.  
Er komen verschillende tips en suggesties uit de vergadering voor verbetering van het bid: 
- excursies plannen, de meeste deelnemers houden van een gestructureerde excursie 
- het motto en sessie moeten duidelijker verbonden zijn 
- maak gebruik van de unieke punten van de Nederlandse katalyse, verwerk dit in de sessie/thema’s 
- link met het NCCC niet te sterk aanzetten, niet iedereen kent het NCCC 
 
Er is besloten dat Nederland een nieuwe poging wil gaan doen, waarschijnlijk voor 2019. Daarvoor 
moet voorwerk gedaan worden om het politieke klimaat te peilen en te lobbyen. 
Trekkers om dit opnieuw op te starten zijn Harry Bitter en Thomas Weber met de Europacat 2017 
commissie. Dit onderwerp wordt meegenomen in de missie/visie gesprekken van 



 

 

NIOK/Viran/DCS. 
  
7. Rondvraag 
 
Moniek Tromp geeft aan dat het homogeen katalyse congres in Amsterdam gehouden wordt in juli 
2019. 
 
Herman van Bekkum geeft (na de vergadering) aan dat het wellicht interessant is om de volgende 
keer over onderwijs en ‘de nieuwe’ chemie te praten op de ALV. 
 
 
8. Sluiting 
Om 18.08 sluit Thomas Weber de vergadering. 

  


