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AGENDA ALV 2021 

1. Opening en welkom 

2. Notulen 2020 (en slides ALV 2020) 

3. Jaarverslag 2020 

4. Financieel Jaarverslag 2020 

5. KNCV – DCS (update ontwikkelingen reglement en financiën) 

6. DZA (DZA-DCS) 

7. EFCATS en IACS (board en council, EuropaCat 2021 en ICC 2024) 

8.  Activiteiten 2021 

o NCCC 2021 en 2022 

o Prijzen (2021 DCS Thesis Award) 

o Workshop(s) 

o Mentoring program 

9. AOB 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

 

 

Verslag ALV 2021 

 

1. Opening en welkom 

Digitale vergadering; 19 members present: 16.34 openingen 

 

2. Notulen 2020 (en slides ALV 2020) 

Geen op/aanmerkingen 

 

3. Jaarverslag 2020 

Moniek verwijst naar het jaarverslag en stipt een aantal punten in detail aan. 

o Het ledental lijkt met 33 gedaald.  De grootste afname is bij de leden onder de 24 jaar. 

In 2021 worden geen nieuwe studentenleden verwacht omdat N3C online heeft 

https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:fd9d02f2-b978-4a8e-b3c3-efa9a355a654/concept+verslag+alv+mrt+2020.pdf?format=save_to_disk
https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:81c95b9d-15a8-4d0c-b06d-3ff4c279f17b/20200303+alv+2020+dcs.pdf?format=save_to_disk
https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:51832dc7-3710-4781-98a1-2579b8f9b368/2021+jaarverslag+dcs+2020.pdf?format=save_to_disk
https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:fd9d02f2-b978-4a8e-b3c3-efa9a355a654/concept+verslag+alv+mrt+2020.pdf?format=save_to_disk
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plaatsgevonden. Het zou belangrijk zijn om uit te zoeken waarom we jonge leden 

verliezen. 

o Er vonden geen nieuwe activiteiten plaats als gevolg van de Covid-beperkingen. 

o Er werden extra nieuwsbrieven verstuurd. In memoriam: Prof. Paul Kramer, Prof. 

Herman van Bekkum (erelid), Prof. Sir John Thomas. 

o DCS Focussessie tijdens Chains 2020: “Catalysis research – Successful collaborations 

between industry and academia” (K. P. de Jong, L. van Haandel, Jingxiu Xie) 

 

4. Financieel Jaarverslag 2020 

Jim loopt door de jaarrekening heen en geeft toelichting op een aantal punten. 

o Uitgaven in 2020: speakers inschrijfgeld focussessie CHAINS,  bankkosten en 

aflossen crediteuren (reisbeurs, catering DCS workshop, Catalysis Connected 

Conferentie) 

o Het eigen vermogen is nauwelijks afgenomen (nauwelijks inkosten/uitgaven in 2020). 

Deel was al opgenomen in 2019 als crediteuren.  

o Peter Witte en Robert Terorde hebben de kas gecontrolleerd en in orde bevonden.  

o In 2021: overdragen van financiële DCS administratie naar KNCV. Dat geld komt bij 

het bedrag dat nu al bij KNCV oormerk DCD staat. Geld blijft beschikbaar voor DCS 

(oormerk DCS). 

 

5. KNCV – DCS (update ontwikkelingen reglement en financiën) 

o Reglement vorig jaar besproken en met opmerkingen goedgekeurd. Het is ondertekend 

door KNCV en DCS voorzitters. 

o Ondersteuning KNCV buro voor activiteiten, administratie en financiën. 75% van de 

contributie is geoormerkt voor DCS. Het is vergelijkbaar met wat we vroeger 

betaalden.  

o Het is mogelijk om via de DCS voorzitter schriftelijk extra financiele steun voor 

activiteiten aan te vragen bij het KS-fonds, KNCV-Sectiefonds, (geld dat niet door 

andere secties wordt gebruikt). 

o Geld van St. Katalyse Roermond staat hier los van. 

 

6. DZA (DZA-DCS) 

Paolo rapport over de DZA vergadering van DZA bestuur. DZA is vanaf nu voor KNCV 

onderdeel van DCS (geen separate contributie). Nieuwe leden kunnen DZA-lid worden 

zonder DCS-lidmaatschap. 

Beperkte activiteiten dit jaar met oog op Covid. 

FEZA conferentie zal in 2021 online plaatsvinden.  

 

7. EFCATS en IACS (board en council, EuropaCat 2021 en ICC 2024) 

Bert (voorzitter)/Harry (bestuur) bij EFCATS. Aangekondigd wordt dat Bert en Harry op 

termijn uit het bestuur zullen treden. Voorstel om het met een jaar te verlengen. Nog geen 

officieel antwoord (er kunnen kandidaten worden voorgedragen). 

EFCATS heft besloten Europacat 2021 uit te stellen tot 2023. 

EFCATS thesis award is uitgereikt aan Dr. Carlos Hernández Mejía (tevens Winnaar van de 

DCS Thesis Award). 

ICC 2023 wordt gehouden in Lyon. 

 

8.  Activiteiten 2021 

o NCCC 2021 en 2022: 

N3C 2021: online bijeenkomst van één dag met rond 400 deelnemers. Er is goede 

feedback ontvangen op de opzet van de Q&A sessies na de plenary lectures.  

N3C 2022: voorbereidingen zijn gestart. Data worden besproken met NH.  



 

 

o Prijzen (2021 DCS Thesis Award) 

Dr. Carlos Hernández Mejía van Universiteit Utrecht (Promotor: Prof. Krijn de Jong) 

ontvangt de 2021 DCS Thesis Award 

o IUPAC 2023: Deelname aan organisatie: Petra/Moniek. Petra is voorzitter van de 

Scientific Program Committee en zij zal daar de katalyse gemeenschap 

vertegenwoordingen. Voorstellen voor keynote/plenary speakers staan open. 

o Workshop(s): Niet uit te voeren in 2021. Beter uit te stellen tot het live kan. De 

workshop vergt nogal wat voorbereiding, dus het is noodzakelijk om met voldoende 

tijd vooraf te beginnen.   

o Mentoring program: Focus on MSc and PhDs. Het idee is om jonge DCS-leden te 

voorzien van sparringpartners met betrekking tot professionele ontwikkeling en 

loopbaankeuzes. Het verzoek is aan de huidige DCS leden om te helpen als mentoren 

en het mentorprogramma via de PI’s onder de aandacht te brengen bij de studenten. 

Tijdens de vergadering werd opgemerkt dat het ideaal zou zijn om de mentorsessies 

live te doen, maar met de huidige situatie bevorderen we dat de interacties online 

plaatsvinden.  

 

9. AOB 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 

- 


