
 
          
 
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 KIVI AFDELING OT 
 
 
Het aantal leden van de afdeling Offshore Technology  bedroeg op 1 januari 
1125, op 31 december was dit aantal gegroeid tot 1160.  
 
Het totaal aan bezittingen bedraagt per 31 december 2016 €  61763,61. In 
2016 werd een positief resultaat van €  5030,48 geboekt.  
Dit komt met name door het positieve resultaat van het symposium  “Space 
for subsea”  Het symposium was volledig gesponsord met een positief 
resultaat van €4500. 
 
Ook zijn de maandelijkse lezingen voor een groot deel gesponsord door de 
bedrijven die de lezingen verzorgden. Een klein deel komt voor rekening van 
KIVI OT. Daarbij gaat het om de zaalhuur en een enkele broodmaaltijd / borrel 
die niet gesponsord werd. In 2016 zijn er 9 lezingen en een symposium 
georganiseerd.  1 lezing was niet gesponsord, 3 gedeeltelijk  en de rest 
volledig. Het merendeel van de lezingen in 2016 vond plaats op locatie, 
waarbij het gastbedrijf alle kosten voor zijn rekening nam. Deze 
sponsorbijdragen zijn daardoor niet op de jaarrekening terug te zien. 
 
Met de baten van het OMAE congres (2011) heeft KIVI OT een reservering 
gemaakt voor het jaarlijks toekennen van de prijs van € 2000 voor de beste 
offshore/bagger afstudeerder van de TU Delft. Deze reservering bedraagt per 
31 december 2016 € 47.386,49. 
De reservering voor het lustrum in 2019 bedraagt op 31 december 2016 in 
totaal € 3000 
 
Terugkoppeling begroting: 
De bestuurskosten zijn lager uitgevallen: 
Begroot was €1900, de daadwerkelijke kosten waren €953,76. 
Hiervoor waren de volgende redenen: 

 Het symposium is samen met de afdeling MARTEC en DOT 
georganiseerd, er heeft een gecombineerd uitje plaatsgevonden, de 
kosten zijn onder het symposium ondergebracht. Er is dit jaar geen 
bestuursuitje voor alleen KIVI OT geweest. 

 Mailing en vergaderkosten zijn iets lager uitgevallen. 
 
De bijdrage aan studentlidmaatschappen was begroot op  €2975, deze kosten 
zijn lager uitgevallen,  €930. 
 
Bankkosten waren niet expliciet begroot deze bedragen €153,89. 
 
Kosten voor wijn niet expliciet begroot de kosten waren €747,89. 
 
 
 



 
 
 
KIVI OT is financieel gezond. Belangrijk aandachtspunt is wel dat de 
inkomsten beperkt zijn, m.n. in een jaar waarin geen symposium of congres 
wordt georganiseerd. De kosten moeten dan bijna volledig door de sponsors 
gedragen worden. Het betalen van enkele activiteiten uit eigen middelen, leidt 
al snel tot een negatief boeksaldo. 
 
Bovenstaande bevestigt nogmaals hoe belangrijk onze sponsors voor ons 
zijn. Een woord van dank is hier zeker niet misplaatst. 
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Penningmeester KIVI afd. OT 


