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1. Opening en welkom 
Aantal aanwezige leden 24. 
Thomas Weber opent de vergadering om 18.00 uur. 
 
 
2. Notulen ALV 2015 
 
Het aktiepunt “Europacat” is opgenomen als agendapunt voor de huidige ALV 
 
3. Jaarverslag 2015 
Het jaarverslag wordt kort toegelicht. Een aantal specifieke punten zijn 
 
Het leden aantal is iets afgenomen (13) dit valt in de ruis. Rond het einde van het jaar worden er een 
aantal studenten lid ivm met de poster awards op het NCCC. Het is niet altijd duidelijk of deze 
studenten net voor of net na 1 januari lid worden.  
 
DCS Workshop (HBO workshop) 
Jaap Bergwerff geeft aan dat er gewerkt wordt aan een workshop in 2016. In een vorige ALV was 
afgesproken deze worshop eens in de twee jaar te organiseren ivm teruglopende deelnemers 
aantallen. Bij de brainstorm over de workshop 2016 kwam het idee naar boven om toch jaarlijks een 
workshop te organiseren, het ene jaar specifiek voor HBO-ers (de orginele doelgroep) en het andere 
jaar voor een breder publiek. Dat laatste was de opzet van de workshop in 2014 en was goed 
bevallen. Dit idee wordt in het komende jaar verder besproken en uitgewerkt in het DCS bestuur.  
 
DCS-DZA. 
De DZA heeft tijdens het NCCC een bestuursvergadering gehouden. Het DZA bestuur wil met met 
een vernieuwd bestuur en vernieuwde visie verder gaan. Het komende jaar draagt Patricia haar 
taken als voorzitter over aan Paolo Pescarmona. Shiju (UvA) en Jorge Gascon (TUD) hebben 
aangegeven tot het DZA bestuur te willen toetreden.  
De relatie met het Vlaamse veld is een van de onderwerpen waar het nieuwe bestuur zich over moet 
buigen.  
 
Europacat 
Thomas en Harry gaan op korte termijn (weken) inventariseren of er genoeg draagvlak en 
commitment (‘handen’) om een nieuw bod op Europacat uit te brengen. 
Er moet een commissie van 10 personen komen van mensen met voldoende senioriteit en gemixed 
uit bedrijfsleven en academia. Hieruit wordt een kerncommissie samengesteld die het bidbook gaat 
maken. 
Specifieke aandachtspunten zijn (als we een bid gaan uitbrengen), lokatie, programma, motto, doel. 
Er zijn de komende jaren verschillende congressen in Nederlands (homogeen 2x Amsterdam, MOFs 
Delft) waar inspiratie uitgehaald kan worden.  
 
 
4. Financieel Jaarverslag 
Robert geeft een toelichting op de jaarrekening. 
Het saldo op de bankrekening is gedaald. De oorzaak hiervan is het feit dat de KNCV haar bijdrage 
aan de DCS van de afgelopen twee jaar nog niet overgemaakt heeft.  
Het eigenvermogen is iets terug gelopen door uitkering van prijzen en reisbeurzen voor studenten in 
2015. 
De kascontrole commissie bestaande uit Peter Berben en Peter van de Brink heeft geconstateerd dat 
de gepresenteerde gegevens overeenkomen met de feiten. 
De ALV verleent decharge aan de penningmeester middels een applaus. 



 
Thomas geeft aan dat er op de rekening van de stichting Roermond ongeveer 11 kEuro geparkeerd 
staat van het particle size control congres van Shell. Shell heeft besloten dat geld te doneren aan de 
DCS mits er een congres of vergelijkbaar mee georganiseerd wordt. In het komende jaar wil de 
DCS een Faraday-achtig congres organiseren met dit geld.  
 
5. Recente ontwikkelingen 
Eelco Vogt, voorzitter van Viran. Geeft een toelichting op de verschillende roadmaps in Nederland 
waar katalyse een rol speelt. Zijn presentatie is als bijlage bijgevoegd bij dit verslag. 
 
 
6.Rondvraag 
Herman van Bekkum geeft aan dat katalyse Nederland ‘grote voorvaderen’ heeft. Wellicht kan daar 
wat mee gedaan worden in een symposium. Dit zal in overweging genomen worden bij het 
organiseren van bv de Faraday discussies of in een overleg met chemie historische groep. 
 
Peter vd Brink geeft aan dat de wetten voor nanomaterialen gaan veranderen. Moeten wij daar als 
vereniging wat mee? Wellicht kunnen we daar samen werk aan doen. De vraag is echter of dit niet 
meer iets voor de VNCI is. 
Delft (Freek) heeft hier in het verleden wel naar gekeken, flow sheet gemaakt. Er zijn veel 
rapporten maar een praktische handleiding ontbreekt nog. 
De DCS kan hier wel een rol spelen als forum. John Geus levert relevante literatuur aan Peter vd 
Brink. 
 
7. Sluiting 
 
Om 19.10 sluit Thomas Weber de vergadering. 

  


