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Agenda 

 

    1.    Opening 

    2.    Notulen ALV 2017 

    3.    Jaarverslag 2017 

    4.    Financieel Jaarverslag 2017 

    5.    EFCATS 

    6.    KNCV 

    7.    DZA 

    8.    Bestuurssamenstelling 2017/18  

    9.    Activiteiten 

    10.  Rondvraag 

 

 

 

1. Opening 

Om 17.32 uur opent Thomas de vergadering. Er zijn 25 leden aanwezig. 

 

2. Notulen ALV 2017 

Naar aanleiding van de notulen. 

Er zijn in het afgelopen jaar niet veel acties geweest rond DCS-NIOK-VIRAN interactie. Dit 

punt staat op de agenda. 

In de naam van Bart Zwijnenburg staat een fout, dit is gecorrigeerd. 

 

3. Jaarverslag 2017 

Thomas Weber loopt kort het jaarverslag door (slide bijgevoegd). Over de ledenaantallen 

wordt gediscussieerd. 

Deze lijken de afgelopen jaren langzaam terug te lopen. De DCS heeft relatief veel leden 

(10%) die alleen lid zijn van de DCS (niet van de KNCV). 

Om ledenaantallen weer te laten toenemen lijken de jonge leden een belangrijke rol te spelen 

– hoe kan de DCS voor jonge academici van meerwaarde zijn. Het bestuur gaat hier het 

komende jaar (wederom) over nadenken in combinatie met de activiteiten die we als DCS 



 

 

organiseren en de interactie met NIOK (bijvoorbeeld via PhD-platform) en VIRAN. Het is 

zowiezo belangrijk om de discipline ‘katalyse’ in het algemeen zichtbaar te laten zijn en 

blijven in Nederland: de DCS kan en moet daar misschien een grotere rol spelen aangezien 

het er nu op lijkt dat binnen NWO katalyse als zodanig niet zichtbaar zal blijven (huidige 

reorganisatie van Studiegroepen). 

 

 

4. Financieel Jaarverslag 2017 

Robert Terorde geeft een toelichting op het financieel jaarverslag.  

Peter Berben en Ludo Boot hebben de kascontrole uitgevoerd en hebben geconstateerd dat de 

financiële stukken overeenkomen met de werkelijkheid. De penningmeester wordt decharge 

verleend middels een applaus. 

 

    5.     EFCATS 

Harry Bitter geeft een toelichting op de stand van zaken (slide bijgevoegd). Bert 

Weckhuysen is voorzitter van EFCATS geworden. Harry zit als bestuurslid in het EFCATS 

bestuur.  

De organisatie van Europacat heeft een voorstel gedaan voor plenary en keynote speakers. 

Dit ligt nu bij het EFCATS bestuur. 

Bert Weckhuysen en Harry Bitter hebben het initiatief genomen om een post conference 

school in Nederland te organiseren. De verschillende comités daarvoor moeten nu opgericht 

worden. 

 

    6.     KNCV 

Ook de KNCV heeft last van een teruglopend ledenaantal. Moniek Tromp, Harry Bitter en 

Thomas Weber hebben met Jan Willem Toering van de KNCV gesproken. De KNCV wil 

naar een nieuwe structuur. Hierover zal de KNCV een enquête houden. Het basisidee is dat 

er maar 1 lidmaatschap is (voor een vast bedrag) en dat iedereen dan lid kan worden van 1 

of 2 secties van keuze (gratis). 

Als DCS staan we hiervoor open. Maar er blijven nog wel vragen rond het vermogen en de 

financien van de DCS en de zichtbaarheid van de DCS. De DCS blijft in nauw contact met 

de KNCV hierover. 

 

 

    7.     DZA 

Paolo stelt de nieuwe namen van het DZA bestuur voor: Michiel Dusselier als nieuwe 

secretatris en Evgeny Pikdo als nieuw lid. 

De DZA wil een database maken met alle relevante proefschriften. Peter v.d. Brink vraagt 

zich af of er ook niet zoiets moet komen voor katalyse. 

 

 

    8.     Bestuurssamenstelling 2017/18 

Er zijn een aantal bestuurswijzigingen geaccepteerd. 

Paolo Pescarmona is unaniem geaccepteerd als bestuurslid. 

Thomas Weber treedt af als voorzitter.  

Moniek Tromp is unaniem als nieuwe voorzitter gekozen. 

Erik Zuidema is unaniem gekozen als nieuw bestuurslid. 

De ALV gaat akkoord om Harry Bitter als secretaris te behouden (ondanks overschrijden 

van maximale termijn), in ieder geval tot en met Europacat.  

Robert Terorde heeft zijn maximale termijn in het bestuur overschreden. In de komende 

twee jaar wordt er naar een opvolger gezocht.  

Moniek Tromp is benoemd als voorzitter van de stichting Roermond. 



 

 

Paolo Pescarmona is benoemd als secretaris van de stichting Roermond. 

Robert Terorde blijft penningmeester van de stichting Roermond. 

 

Moniek Tromp neemt afscheid van Thomas Weber en bedankt hem voor zijn inzet. 

 

9.     Activiteiten 2018  

Moniek Tromp presenteert een aantal slides met plannen voor het komende jaar (bijgaand). 

 

 

    10.   Rondvraag 

Er wordt opgemerkt dat de discussies tijdens het NCCC wel erg lauw zijn. Wellicht goed 

om na te denken over een echte discussie sessie. Moniek Tromp neemt dit mee het NCCC 

bestuur in.  

 

Om 18.40 uur sluit Moniek de vergadering. 


