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Notulen van de 43ste Algemene Ledenvergadering 

 
 

29 November 2016, 19:00-20.00 
Faculeit 3mE,  TU Delft 

 
 
 

1. Opening 
Ben-Jaap Pielage opent de vergadering. Hij verwelkomt de 10 aanwezige leden van de 
Afdeling TRL. 

 
2. Mededelingen 

De agendastukken worden ter plekke uitgedeeld. 
 

3. Notulen 42ste ALV 
Deze worden zonder commentaar geaccepteerd door de vergadering. 

 
4. Activiteiten 2016 

Ben-Jaap Pielage gaat in op de activiteiten die door het bestuur in 2016 zijn verzorgd: 
 

- Huisman metaalconstructies 14-01-16 Schiedam 

- Breman Machinery Monopile gripper frame 10-03-16 IJmuiden 

- Suez plastic recycling 28-06-16 Rotterdam 

- Lezing Gabriel ALV 29-11-16 

Dit zijn er minder dan gepland. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen: veel 
bedrijven worden ook door andere Kivi afdelingen bezocht. Anderen wijzen ons af vanwege 
gewijzigd toegangsbeleid of geheimhoudingsplicht. Ook is het bestuur vrij klein en zijn twee 
bestuursleden voornamelijk buiten Nederland actief. Vandaar dat wij aan uitbreiding van het 
bestuur werken. 

 
5. Financieën 

Bij afwezigheid van penningmeester Bert de Groot licht Jaap Vleugel de stukken toe: 
- De realisatie zit duidelijk onder de begroting. Dit is te verklaren uit lagere uitgaven voor 

bestuur, activiteiten en ledenwerving dan begroot. 
- Onze kascommissaris Bastiaan de Bruin heeft de door Jaap ontvangen financiële 

documenten gecontroleerd. Omdat onze penningmeester in het buitenland zat waren de 
documenten niet compleet en getekend. Inmiddels (30-1-2017) is dat wel het geval. Alle 
documenten zijn nu op de TRL website geplaatst. 

- De dechargering van de penningmeester kan hiermee hopelijk doorgang vinden. 
 

6. Activiteiten 2017 (wensenlijst) 

- Nemag – grijpers. 
- Schipholgroep – strategische visie. 
- Automatisch transport in de Rotterdamse haven. 
- Tata - gietmachine. In voorbereiding. 
- TBA – automatisering en simulatie. Hopelijk kan dit al in januari. 
- Wehkamp – herhaling, nu met werkend systeem. 
- Lezing gezamenlijk met Pandora. Eindedagborrel met Kivi, lunchlezing, borrellezing? 
- Post.nl. 
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- Strukton rail - onderhoudstreinen big data. 
- Simag. 
- Bol.com. 

7. Bestuurssamenstelling 
Gabriël Lodewijks treedt na ruim 3 termijnen af als bestuurslid. Ben-Jaap Pielage bedankt  
hem voor zijn inzet en geeft hem namens de afdeling een passend afscheidscadeau. 
Theo Dusseldorp wordt aanvaard als nieuw bestuurslid. 

 
8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
 

9. Sluiting 
De vergadering wordt om 20.00 gesloten. 

 
[JMV] 


