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1. Opening en welkom 
Aantal aanwezige leden 22. 
Thomas Weber opent de vergadering om 18 uur. 
 
 
2. Notulen ALV 2016 
Naar aanleiding van de discussie op de ALV 2016  over mogelijke nieuwe wetgeving over nano 
deeltje heeft Harry dit onderwerp bij VNCI aangekaart.  
 
3. Jaarverslag 2016 
Het jaarverslag wordt kort toegelicht. Een aantal specifieke punten zijn 
 
Ledenaantal. Het leden aantal is weer iets afgenomen (10). Dit lijkt niet significant maar deze trend 
is er nu al jaren. Duidelijke oplossingen hiervoor zijn er niet. De KNCV worstelt met hetzelfde 
probleem.  
De LinkedIn groep loopt wel goed daar zijn 1000+ leden. 
De vergadering constateert dat het absolute ledental niet het belangrijkste is, als er maar een kern is 
van aktive leden die de DCS draagt. 
 
Bestuur: Bart Zwijneburg neemt afscheid als bestuurslid. Thomas bedankt hem voor zijn inzet met 
een presentje. 
 
DCS thesis award: Er waren 18 inzendingen uit Nederland en Belgie. Opvallend is dat er geen 
vrouwelijke inzendingen waren. 
Om meer duidelijkheid te geven rond de procedures en criteria, staan deze nu op de website 
vermeld. 
 
DCS Workshop (HBO workshop): De workshop (bij AKZO) is met 80 deelnemers en goede 
sprekers (Annemarie Beers, Jorge Gascon, Bert Sels, Eelco Vogt) een succes.  
 
DCS-VIRAN-NIOK: 
Het overleg tussen deze drie organisaties laat een wens zien om  

• gemeenschappelijke structuren te verversen 
• katalyse nederland (weer) meer samen te brengen 

Dit moet verder opgepakt worden door de drie organisaties. 
 
COI aanvraag: De NIOK-VIRAN COI (community of innovation) is helaas afgewezen op basis 
van technische argumenten. Er is geen juridisch stuk wat de samenwerking/relatie tussen deze twee 
organisaties beschrijft.  
 
DCS-DZA: De DZA is gerevitaliseerd met als nieuwe voorzitter Paolo Pescarmona. Poalo heeft 
zichzelf voorgesteld en initiële plannen besproken. De verdere samenwerking tussen DCS en DZA 
wordt uitgewerkt in 2017. 
 
Europacat 2019: Harry geeft een korte toelichting over de stand van zaken. Het zwaartepunt, 
programma samenstellen, zal in 2017 liggen.  
 
Website: Moniek geeft een toelichting op de nieuw structuur van de website. We hebben nu meer 
controle over de website. Het aantrekkelijker maken is nu volgende stap. Input van de leden is 
welkom. 
 
 



IUPAC 2023: De KNCV gaat een bid uitbrengen op dit congres. Het organiserend comite zal 
bestaan uit: Jan Willem Toering, Floris Rutjes, Herman Overkleeft, Jan van Esch, Moniek Tromp. 
Katalyse wordt een pijler. 
 
4. Financieel Jaarverslag 
 
De kascontrole commissie bestaande uit Ludo Boot en Annemarie Beers heeft geconstateerd dat de 
gepresenteerde gegevens overeenkomen met de feiten. Robert loopt door de jaarstukken heen en 
geeft een toelichting. 
De ALV verleent decharge aan de penningmeester middels een applaus. 
Een aantal punten wordt n.a.v. vragen besproken 

- Reisbeurzen, we doen geen check om te zien of de studenten andere inkomsten hebben. 
Wellicht gaan we om een begroting vragen bij een aanvraag. 

- Wat staat er nog op de Roermond rekening? 80kEuros, wat gebruikt wordt voor 
garantstellingen van meetings/workshops/congresse. 
 

5. Recente ontwikkelingen 
 
De KNCV is een discussie gestart over nieuwe contributie structuren en nieuwe structuren voor de 
relatie tussen KNCV en secties. Deze discussie loopt voorlopig nog door.  
 
6.Rondvraag 
 
Geen vragen 
 
7. Sluiting 
 
Om 19.05 uur sluit Thomas Weber de vergadering. 

  


