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Notulen ledenvergadering 9-3-2017 te Leiden 
 
Aanwezig vanuit bestuur KIVI Geotechniek 
Mandy Korff (VZ) 
Maarten Profittlich 
Almer van der Stoel 
Bart van Paassen 
Bas Vos 
Patrick IJnsen 
Arjan Grashuis 
Arny Lengkeek 
Eelco van der Velde 
Roel Brouwer 
Rodriaan Spruit 
Femke van Overstraten Kruijsse 
Steven Delfgaauw 
Joris van Ruijven 
Ilse Hergarden (notulist) 
 
Overige aanwezigen: ca 35 
 
1. Opening 
Mandy opent de vergadering om 13:30hr. 
 
2. Presentatie 
Zie PDF 
 
3. Rondvraag/opmerkingen nav presentatie 

 
1. Rente inkomsten KIVI: ooit is afgesproken dat winst/kosten/verlies voor rekening van KIVI Den 

Haag is. Dit zo laten. 
 

2. Waar staat het Geofonds voor? 
Antwoord: doelstelling waarmaken. Aantal jaar geleden zijn activiteiten/doelstellingen 
gedefinieerd. Deze zijn opgevolgd. Aan het nieuwe bestuur de taak om nieuwe doelstellingen te 
formuleren welke passen in het beleidsplan. Geld uit Geofonds dient voor realisatie van deze 
doelstellingen. 
Ook oproep aan leden om over doelstellingen na te denken. Suggestie is om minimaal doel op 
te nemen om jongeren te bereiken. 

 
3. Moet KIVI toestemming geven voor onze investeringen? 

antwoord: nee 
 

4. Is het niet beter verschillende bankrekeningen te gebruiken, waar steeds maximaal €100.000,- 
op staat? 
antwoord: nee, regel geldt niet voor stichtingen 

 
5. Is Depositie bij KIVI met bepaalde looptijd? 

antwoord: nee 
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6. Hebben wij inzicht in resultaat van controle kascommissie KIVI? 
antwoord: ja, wij krijgen die stukken ook. 

 
7. Kascommissie heeft controle uitgevoerd. Voorstel voor decharge: vergadering is akkoord. Dank 

aan Harro en Erik. Harro treedt terug, Erik wil komend jaar nogmaals lid zijn van Kascommissie. 
vragen vanuit Kascommissie: 

• Waar gaat geld in Geotechniekfonds aan worden besteed? Hier komend jaar (veel) 
aandacht voor hebben! (zie ook vraag 2) 

• Bij doorgeven van aantal leden van KIVI Geotechniek aan ISSMGE: verschil zit in aantal 
seniorleden; 

• Wie wil Harro opvolgen? Oproep aan leden, eventueel wil Eelco vd Velde dit op zich 
nemen. 

 
8. Jurjen van Deen bedankt voor inzet voor overgang Geonet naar website KIVI; 
 
9. ISSMGE: op dit moment via website survey gaande, relevant en interessant. Is email over 

gestuurd, graag aan deelnemen! 
 

10. In 2018: 100 jaar geleden treinramp Weesp. 
Oproep aan leden om na te denken over mogelijke activiteiten om hier aandacht aan te geven. 

 
4. Einde vergadering en start programma over Parkeergarage Lammermarkt 
 


