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Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs 

 
Datum 12 oktober te Veenendaal in de cultuurfabriek 
 
Genodigden:  
Alle leden 
Bestuur: Saskia Blom, Annemoon Timmerman, Sonja Romijn, Dorien Staal, Johanna Peeters, Heleen te 
Morsche-ten Cate 
 
Aanwezigen: 
Bestuur: Saskia Blom, Annemoon Timmerman, Sonja Romijn, Dorien Staal, Johanna Peeters, Heleen te 
Morsche-ten Cate 
Leden: Minke Pronker, Antoinette Vietsch, Sanna Langeveld,  
Overige aanwezigen: Eveline de Kruif 
 

Afwezig met bericht: 
Saskia Blom 
 
 
1. Opening van de vergadering 

Annemoon opent de agenda om half 7. 
 

2. Notulen ALV 2010 
De locatie en aanwezigen staan niet vermeld op de notulen. 
 

3. Jaarverslag mei 2011-oktober 2011. 
Wordt toegelicht door de voorzitter. 
Ten aanzien van activiteiten vraagt de voorzitter feed back. Er wordt aangegeven dat de reistijd best 
lang is voor relatief korte activiteit. Suggestie om meer activiteiten te combineren waardoor er meer 
evenwicht tussen reistijd en activiteiten tijd ontstaat. Spreiding naar regio’s. 
 

4. Bestuur 
Het bestuur bestaat uit Annemoon als voorzitter, Johanna als secretaris (neemt afscheid), Sonja 
Romijn, penningmeester, Saskia Blom lid, Nadia Oudjana voorlopig afscheid. Dorien Staal neemt 
afscheid. Heleen treedt toe tot het bestuur. 
Omdat Dorien en Johanna aftreden wordt een oproep gedaan tot toetreding tot het bestuur. 
Voorstel bestuur te machtigen tot aanvullen bestuur tot 5 mensen. Alle aanwezigen stemmen in.  De 
kandidaat leden dienen in de volgende ALV bestendigd te worden. 
 

5. Financieel jaarverslag 
Sonja geeft een toelichting op het jaarverslag. 
Vraag van Antoinette Vietsch of er een eerste en tweede gemachtigde is van de NVI-rekening. Dat is 
geregeld door middel van het Kivi Niria bestuur. Zij zijn dus de achtervang. Kas commissie geeft haar 
complimenten aan de penningmeester voor het goede verslag. Kascommissie wordt gevraagd om het 
nogmaals te doen. Sanne Langeveld zal het volgend jaar samen met Antoinette.  
 
Begroting 2012 t.a.v. de activiteiten wordt toegelicht door Sonja. 
 

6. Toekomstige activiteiten 
Reeds gepland zijn de volgende activiteiten: 
- Workshop edelsmeden 
- Mediatraining 

Notulen 
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Het bestuurs is voornemens een bijdrage te leveren aan het jaarcongres (thema gezondheidszorg). 
Daarnaast wordt gevraagd aan de leden om ideeën voor activiteiten per mail te richten aan het 
bestuur. 

 
7. Sluiting vergadering 
 Vergadering sluit om half 8.  


