
 

KIVI Afdeling voor Offshore Techniek 

Notulen van de 49e Algemene Ledenvergadering 

Gehouden op donderdag 21 april 2016 om 19.00 uur  
Shell, Kesslerpark 1, Rijswijk 

 
 

1. OPENING 
 
De OT voorzitter ir. Pieter Swart is afwezig en de vergadering wordt voorgezeten door OT vice-voorzitter 
ir. Jan van Kessel. Hij opent de vergadering, heet een ieder welkom en begint met een safety 
introduction. Ongeveer 100 leden zijn aanwezig. De voorzitter geeft aan dat alle documenten op de KIVI 
website te vinden waren. De agenda wordt goedgekeurd.  
 

2. NOTULEN VAN DE 48E ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Deze vergadering vond plaats op donderdag 21 mei 2015. De notulen van deze vergadering worden 
zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

3. JAARVERSLAG OVER 2015 VAN DE SECRETARIS  
  
De secretaris geeft een korte toelichting. De negen reguliere lezingen zijn goed bezocht, met gemiddeld 
110 personen, en activiteiten op locatie trokken doorgaans meer mensen. Daarnaast werd in 
samenwerking met KIVI Martec het Energizing Fatigue symposium georganiseerd in Delft, als onderdeel 
van de FPSO JIP-week. Een ander hoogtepunt van dit jaar was het bezoek aan de Pioneering Spirit, 
waar maar liefst 300 KIVI leden op af kwamen. Allseas en in het bijzonder Edward Heerema worden 
hartelijk bedankt voor een geweldige middag. Dit jaar werd de Afstudeerprijs Offshore Techniek uitgereikt 
aan Arjan Schipaanboord tijdens een TU Delft-Arctisch onderzoek thema avond. Voor het eerst werd de 
wisselprijs (voormalig Prins Friso Ingenieursprijs) uitgereikt aan de beste hoogleraar, dit jaar prof. Andrei 
Metrikine.   
 
Het afgelopen jaar is er ook druk gewerkt aan het opzetten van een nieuwe website voor KIVI en de 
afdeling Offshore Techniek, en er is een nieuw logo ontworpen dat ook dit jaar in gebruik is genomen. Dit 
verslag wordt, met dank aan de secretaris, zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

4. JAARVERSLAG OVER 2015 VAN DE PENNINGMEESTER  
 
De penningmeester, ir. Nhut Nguyen, geeft een korte toelichting. Zijn dank gaat uit naar de leden van de 
kascommissie, die tijd hebben vrijgemaakt om de stukken na te kijken. Het saldo van eind 2015 is voor 
het grootste deel gereserveerd om de afstudeerprijs mee te financieren, daarnaast krijgen de 
genomineerden een jaar KIVI lidmaatschap. Dankzij sponsoring van bedrijven worden de lezingen 
(maaltijd en borrel) gefinancierd. Dit jaar is er € 2600 meer uitgegeven dan er is binnengekomen. Dit 
verschil komt tot stand door de organisatie van het diner voor de Captains of Industry en door uitgaven 
aan ontwerpen van het nieuwe logo. De bijdrage van leden gaat naar overige kosten die er voor de 
organisatie van lezingen worden gemaakt en naar de subsidie die gegeven wordt aan offshore studenten 
die KIVI lid worden.  
 
Tot slot richt de penningmeester een dankwoord aan alle sponsors die hebben bijgedragen aan de 
activiteiten van het afgelopen jaar. Dit verslag wordt, met dank aan de penningmeester, zonder 
opmerkingen goedgekeurd. 
 

http://www.kivi.nl/


 

5. VERSLAG VAN DE KAS VERIFICATIECOMMISSIE 2015 
 
De commissie bestond uit de heren ir. D.J. Zwart en ir. H.P. de Boer. Zij hebben de financiële zaken, na 
controle van het jaarverslag van de penningmeester, de balans en de bankrekeningen, in orde bevonden. 
Tijdens de vergadering wordt hier door de leden van de kas verificatiecommissie verslag van gedaan 
waarbij wordt aangegeven dat de boeken en getrouw en volledig beeld geven van de financiële stand van 
zaken.  
 

6. BENOEMING VAN DE VERIFICATIECOMMISSIE 2016 
 
De heer ir. D.J. Zwart treedt, na een periode van twee jaar, uit de verificatiecommissie. De heer ir. H.P. 
de Boer blijft nog een jaar lid. Er wordt aan de vergadering gevraagd of er personen zijn die interesse 
zouden hebben om plaats te nemen in de verificatiecommissie. De heer ir. Hendrik de Lange geeft aan 
graag lid van de verificatiecommissie te worden voor het komende jaar.  
 

7. BEGROTING 2016 
 
De penningmeester presenteerd een sluitende begroting voor het jaar 2016. Hij licht toe dat de meeste 
lezingen worden bekostigd door de bedrijven die de lezingen geven. Daarnaast zijn de belangrijkste 
uitgaven voor de afstudeerprijs, voor studentlidmaatschappen en voor overige bestuurskosten.  
 

8. BESTUURSWISSELINGEN 
 
De heren ir. Coen Friederich en ir. Wouter Slob, en mevrouw ir. Solange van der Werff worden, na een 
eerste termijn van drie jaar, door het bestuur voorgedragen voor een tweede termijn. De heer ir. Nhut 
Nguyen heeft aangegeven af te treden als penningmeester binnen het KIVI OT bestuur om activiteiten 
elders binnen KIVI te gaan beoefenen. Het bestuur draagt de heer ir. Dick de Jong, werkzaam bij DMC, 
voor als zijn opvolger. Er zijn bij aanvang van de ledenvergadering geen tegenkandidaten ingediend.  
 
In verband met het aanvaarden van een functie buiten de offshore industrie heeft ir. Charlotte van de 
Kerk aangegeven te zullen aftreden als commissielid. De voorzitter legt uit dat dit een recent besluit was 
en het bestuur heeft besloten deze positie voorlopig niet in te vullen en verder te gaan in de vanouds 
vertrouwde grootte van 10 bestuursleden, inclusief DOT vertegenwoordiger. Ir. Nhut Nguyen en ir. 
Charlotte van de Kerk worden bedankt voor hun inzet en gedechargeerd van hun taken.  
 
De vertegenwoordiger van DOT was tot 1 oktober 2015 de heer F. Holtkamp en is sindsdien de heer J. 
van der Helm. 
 

9. PROGRAMMA 2016-2017 
 
De voorzitter geeft aan dat er voor volgend seizoen weer gewerkt wordt aan een interessant 
lezingenprogramma. Eventuele suggesties voor onderwerpen of bedrijven die een lezing zouden kunnen  
geven zijn op korte termijn nog van harte welkom. Het bestuur zal de komende tijd de verdere organisatie 
van de lezingen afronden zodat het definitieve jaarprogramma begin september kan worden 
gepubliceerd.  
 

10. RONDVRAAG 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen uit de zaal.  
 
 

11. SLUITING 
 
Met dank voor ieders aanwezigheid sluit de voorzitter de vergadering. 

http://www.kivi.nl/

