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1. Opening en welkom 

Om 17.34 uur opent Moniek de vergadering. Er zijn 30 leden aanwezig. 

 

2. Notulen ALV maart 2018 (en slides 2018) 

De notulen van 2018 zijn zonder aanpassing goedgekeurd 

 

https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:f902383a-bf2b-4058-9fb3-f31bad5c785b/20180502+concept+verslag+alv+mrt+2018.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:5f93eb7d-de47-477a-9f1f-ead6ea8ab9c7/alv+2018+dcs+slides.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:ef988fc2-0e94-4502-a98f-37f7eb082d6a/20190212+jaarverslag+dcs+2018.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf


 

 

3. Jaarverslag 2018 

Het verslag over 2018 is rondgestuurd. De slides die gebruikt zijn tijdens de toelichting op de 

ALV zijn bij dit verslag gevoegd. 

 

4. Financieel Jaarverslag 

Robert geeft een toelichting op de debiteuren en uitgekeerde reisbeurs. Verder is er niet veel 

gebeurd op financieel gebied. 

De kascommissie, Pieter Bruijnincx en Peter v.d. Brink geven aan dat de boekhouding in 

overeenstemming is met de werkelijkheid. De penningmeester wordt decharge verleend. 

 

Er wordt gevraagd of we niet wat meer geld moeten uitgeven. Dat zou wellicht kunnen bij de 

workshops die we organiseren. Volgend jaar komen er wat meer kosten want dan worden weer 

prijzen uitgekeerd (thesis award, NCCA).  

 

5. EFCATS 

Zie slides. Er is een succesvolle young scientist contest geweest in Wageningen 

De Europacat organisatie ligt op schema. 

Het idee om een post conference te organiseren na Europacat is er nog steeds. Dit is echter geen 

aktiviteit van de DCS. De activiteiten in dat opzicht zijn echter niet optimaal. De vraag is hoe 

zich dit verder gaat ontwikkelen. 

 

6. DZA 

De DZA heeft een succesvolle workshop georganiseerd. Twee aandachtspunten zijn de lage 

deelname van Nederlandse hoogleraren en lage industrie aanwezigheid. Aankondiging was 

redelijk last minute, dat kan volgende keer beter. 

 

7. KNCV – DCS 

Het contributie voorstel wat de KNCV vorig jaar gedaan heeft, en we toen besproken hebben, 

is weer van tafel. Nieuwe voorstel op de slides.  

De rechtspositie van de secties is nog niet duidelijk. Er komt waarschijnlijk een reglement 

tussen de sectie en de KNCV. 

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat het voorstel van de KNCV (10 euro voor secties 

lidmaatschap) een contributieverhoging van 30% inhoud, terwijl we nu ons geld al niet op 

krijgen [Toevoeging: 10 euro lidmaatschap sectie, maar 2.50 euro gaat daarvan naar de KNCV 

voor het voeren van de administratie. Geen verdere afdracht aan KNCV voor verleender 

diensten meer. De nieuwe regeling lijkt iets voordeliger voor de sectie]. De vergadering gaat 

akkoord met het contributievoorstel van de KNCV.  

Het bestuur krijgt toestemming van de ALV om in overleg met het KNCV-bestuur nieuwe 

regelementen te formuleren. Deze zullen, indien nodig, tijdens een extra ALV (wellicht tijdens 

Europacat) verder afgestemd worden met de leden. 

 

8. Activiteiten afgelopen jaar (zie slides) 

NCCC 

IUPAC 

Workshop(s) 

Prijzen 

Stamboom 

 

9. Bestuurssamenstelling en opvolging 

Ties Korstanje is voorgedragen door het bestuur als nieuw bestuurslid. De ALV gaat akkoord. 

Welkom in het bestuur Ties.  

Dit jaar moet opvolging gevonden worden voor Harry, Robert en Jaap. 



 

 

 

10. AOB 

Geen. 

 

11. Om 18.28 uur sluit Moniek de vergadering. 

 


