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AGENDA ALV2020 

1. Opening en welkom 

2. Notulen 2019 (en slides ALV 2019) 

3. Jaarverslag 2019 

4. Financieel Jaarverslag 2019 

5. KNCV - DCS 

o Update ontwikkelingen 

o Ter info: protocol KNCV-secties 

o Bespreking en goedkeuring reglement  

6. DZA (DZA-DCS) 

7. EFCATS 

o Board and council 

o EuropaCat 2019 en 2021 

8.  Activiteiten 

o NCCC 

o IUPAC 

o Workshop(s) 

o Prijzen 

o Stamboom 

9. Bestuurssamenstelling en opvolging 

o Aftredend: Harry Bitter (WUR), Robert Teroerde (BASF), Jaap Bergwerff 

(Albemarle) 

o Nieuwe voordrachten: Irene Groot (UL), Jim Brandts (BASF), Hirsa Torres Galvis 

(Albemarle), evt. andere kandidaten 

o Reglementen: "De kandidaatstelling voor het sectiebestuur geschiedt op voordracht 

van het sectiebestuur. Aan een dergelijke voordracht kan een extra kandidaat 

toegevoegd worden mits deze door minimaal 5 leden wordt voorgedragen. Daartoe 

zijn per kandidaat de handtekeningen vereist van ten minste 5 leden van de sectie. 

Benoeming geschiedt door de ledenvergadering van de sectie nadat zij – indien er 

meer kandidaten dan vacatures zijn – eerste een keuze heeft gemaakt." 

10. AOB 

11. Rondvraag 

https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:5667a98a-37f2-4516-9b06-c414fb4f4991/20200215+concept+verslag+alv+mrt+2019.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:ca3780cf-1d44-491a-952d-d4b0cfda6c8e/20190303+alv+2019+dcs.pptx?format=save_to_disk&ext=.pptx
https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:fc32bac6-2c79-42fe-b09d-5c9c7676dd03/20200211+jaarverslag+dcs+2019+final.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:eb401a23-cf78-4811-8b02-ef2a2a8b5bfc/protocol+kncv.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:a75214f3-b725-41e5-994f-96a437427f2f/20200211_standaard_reglement_secties_voorstel_dcsvooralv.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf


 

 

12. Sluiting 

 

 

 

Verslag ALV2020 

1. Opening en welkom 

25 members present: 17.35 openingen 

 

2. Notulen 2019 (en slides ALV 2019) 

Geen op/aanmerkingen. 

 

3. Jaarverslag 2019 

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

o Het ledental lijkt met 10 gedaald maar de studenten van NCCC zijn nog niet in deze 

getallen verwerkt. 

o Rond IUPAC/CHAINS speelt een discussie rond samenvoegen van deze twee 

congressen. Moniek zit in de organisatie van IUPAC en in het ENW bestuur, om 

belangenverstrengeling rond deze discussie te voorkomen heeft ze haar taken voor 

IUPAC (tijdelijk) neergelegd.  

 

4. Financieel Jaarverslag 2019 

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

o Er waren een paar meevallers. Voor de workshop was geen zaalhuur verschuldigd (de 

zaal was door Proton geregeld, waarvoor dank). De kosten voor Catalysis connected 

vielen mee € 4311 ipv van de 6500 die begroot was. 

Het eigen vermogen is afgenomen doordat de vordering op debiteuren die er nog stond 

niet ontvangen gaat worden door a) de nieuwe financiele structuur van de KNCV (en 

secties), ncca is betaald, b) uitkeren van de PhD award and c) bijdrage aan catalysis 

connected. Dit alles is inlijn met de afspraken op de vorige ALV. 

o Matthieu Ahr en Jim Brands hebben de kas gecontrolleerd en in orde bevonden.  

o De penningmeester wordt decharge verleend middels een applaus. 

 

5. KNCV - DCS 

o Update ontwikkelingen 

o Ter info: protocol KNCV-secties 

o Bespreking en goedkeuring reglement  

 

Moniek wil volgende week contract met KNCV tekenen. (Tekst zat bij de stukken).  

KNCV buro heeft Frank Sekeris in dienst om de secties te ondersteunen. 

Moniek bespreekt de financiele regelingen van de KNCV (zie slides). 

Voor DCS staan specifieke bedragen voor onze core uitgaven genoemd, dit om een 

jaarlijkse discussie met de KNCV te voorkomen. 

Voor de workshop staat geen bedrag genoemd, dat moet nog wel. 

 

 

6. DZA (DZA-DCS) 

Paolo rapport over de DZA vergadering van DZA bestuur. 

Besluit is om als DZA onder de DCS verder te gaan, dit is een gevolg van de nieuwe 

structuur van de KNCV. De DZA zal wel telkens afzonderlijk genoemd worden wanneer 

relevant. Wellicht moet nog wel formeel geregeld worden dat de DCS de representant van 

de DZA is.  

https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:5667a98a-37f2-4516-9b06-c414fb4f4991/20200215+concept+verslag+alv+mrt+2019.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:ca3780cf-1d44-491a-952d-d4b0cfda6c8e/20190303+alv+2019+dcs.pptx?format=save_to_disk&ext=.pptx
https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:fc32bac6-2c79-42fe-b09d-5c9c7676dd03/20200211+jaarverslag+dcs+2019+final.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:eb401a23-cf78-4811-8b02-ef2a2a8b5bfc/protocol+kncv.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
https://katalyse.kncv.nl/l/library/download/urn:uuid:a75214f3-b725-41e5-994f-96a437427f2f/20200211_standaard_reglement_secties_voorstel_dcsvooralv.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf


 

 

 

 

7. EFCATS 

o Board and council 

o EuropaCat 2019 en 2021 

 

Geen nieuwe ontwikkeling t.o.v. het jaarverslag 

o  

8.  Activiteiten 

o NCCC 

o IUPAC 

o Workshop(s) 

o Prijzen 

o Stamboom. 

Stamboom hopelijk integreren met eigen website, loopt via KNCV met Frank 

Sekeris 

Goede ideeen voor aktiviteiten zijn welkom voor komend jaar. Voor de reeds 

geplande aktiviteiten zie slides. 

 

 

9. Bestuurssamenstelling en opvolging 

o Aftredend: Harry Bitter (WUR), Robert Teroerde (BASF), Jaap Bergwerff 

(Albemarle) 

o Nieuwe voordrachten: Irene Groot (UL), Jim Brandts (BASF), Hirsa Torres Galvis 

(Albemarle), evt. andere kandidaten 

o Reglementen: "De kandidaatstelling voor het sectiebestuur geschiedt op voordracht 

van het sectiebestuur. Aan een dergelijke voordracht kan een extra kandidaat 

toegevoegd worden mits deze door minimaal 5 leden wordt voorgedragen. Daartoe 

zijn per kandidaat de handtekeningen vereist van ten minste 5 leden van de sectie. 

Benoeming geschiedt door de ledenvergadering van de sectie nadat zij – indien er 

meer kandidaten dan vacatures zijn – eerste een keuze heeft gemaakt." 

 

Het bestuur stelt: Irene Groot, Jim Brands en Hirsa Torres Galvis voor als nieuwe 

bestuursleden. Dit voorstel wordt gesteund door de ALV. Welkom aan de nieuwe 

bestuursleden. 

Wie de nieuwe secretaris en penningmeester worden zal door het bestuur besloten 

worden. Ter overweging geeft de ALV mee dat nu de voorzitter uit de academische 

wereld komt het goed is dat de secretaris uit de industrie komt. 

 

10. AOB 

Voor de aftrap van de COI katalyse is een dag georganiseerd op 8 mei in Utrecht Utrecht. 

Opgemerkt wordt het in het COI bestuur (NIOK/VIRAN) veel mensen al lang zitting 

hebben. Is vernieuwing niet nodig? 

 

De DCS bestond op 21 augustus 50 jaar. Is er geen ruimte voor een feestje?  

 

11. Rondvraag 

- 


