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1. Welkom en Opening 
Jan van Kessel, voorzitter van de KIVI afdeling Offshore Techniek, opent de vergadering en heet 

iedereen welkom. Ongeveer 50 leden zijn aanwezig. De voorzitter geeft aan dat alle documenten op 

de KIVI website te vinden zijn. De agenda wordt goedgekeurd. 

2. Notulen van 50e Algemene Ledenvergadering d.d. 18 mei 2017 
De notulen van vorig jaar worden goedgekeurd. Er zijn geen verdere vragen. 

3. Jaarverslag over 2017 van de Secretaris 
De secretaris presenteert het jaarverslag. Het verslag wordt, met dank aan de secretaris, zonder 

opmerkingen goedgekeurd. 

4. Jaarverslag over 2017 van de Penningmeester 
De penningmeester presenteert het financieel Jaarverslag. Zijn dank gaat uit naar de leden van de 

kascommissie, die tijd hebben vrijgemaakt om de stukken na te kijken.  

Financieel gaat het goed met KIVI afdeling Offshore Techniek. Er is 4000 euro gereserveerd voor het 

50 jarige lustrum. Aandachtspunt blijft zoals altijd de sponsoring. Hier is KIVI OT altijd sterk van 

afhankelijk en daarvoor een dankwoord aan alle sponsors die hebben bijgedragen aan de activiteiten 

van het afgelopen jaar. 

Het jaarverslag wordt, met dank aan de penningmeester, zonder opmerkingen goedgekeurd.  

Dick de Jong treedt af als penningmeester en Jan van Kessel biedt hem een kistje wijn aan als dank. 

De nieuwe penningmeester zal nog aangesteld worden. 

Uit het publiek komt de vraag of er een verslag van de kascommissie is, antwoord: ja zeker. Door 

naar het volgende punt waar dit besproken wordt. 

5. Goedkeuringsverklaring Kascommissie 2017 
De heren Ir. Timmermans en Ir. H. De Lange 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. De goedkeuring wordt verleend. 

6. Benoeming Kascommissie 2018 
De nieuwe kascommissie wordt benoemd bestaande uit Ir. Timmermans en de heer Ir. Martijn van 

Wijngaarden. 



 

7. Begroting voor 2018 
De penningmeester presenteert de begroting voor het jaar 2018-2019. Hij licht toe dat de meeste 

lezingen worden bekostigd door de bedrijven die de lezingen geven en dat afhankelijk van het aantal 

betalende leden. Volgend seizoen staan er maar liefst 10 activiteiten op de planning. Er is 1000 euro 

geserveerd voor de HBO afstudeerprijs, 2000 euro voor de WO afstudeerprijs. 2500 euro is 

gereserveerd voor onvoorziene kosten. De begroting wordt goedgekeurd. 

8. Bestuurswisselingen 
Noëlle Stolk-Fierloos wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. 

Luuk Vliegen verzoekt verlenging van zijn termijn. 

Bart Westerveld wordt voorgedragen als DOT vertegenwoordiger. 

Er zijn geen andere kandidaten voorgedragen. Noelle, Luuk en Bart worden (her)benoemd tot 

bestuurslid. 

9. Programma 2018-2019 
De voorzitter geeft aan dat er voor volgend seizoen weer gewerkt wordt aan een interessant 

lezingenprogramma. Het bestuur zal de komende tijd de verdere organisatie van de lezingen 

afronden zodat het definitieve jaarprogramma begin september kan worden gepubliceerd.  

10. Rondvraag 
Hans de Boer heeft een vraag over de inschrijvingen van vanavond. Hij geeft aan veel niet-Kivi leden 

op de lijst te hebben zien staan en dat er leden hierdoor niet aanwezig konden zijn. Hij geeft aan het 

vervelend te vinden dat Kivi leden geen voorrang krijgen. Jan van Kessel reageert hier op dat het nog 

nooit is voorgekomen dat Kivi leden niet aanwezig konden zijn, ook vanavond niet. Het probleem zit 

hem meer in dat mensen zich niet afmelden. Dat terzijde is het wel een belangrijk punt en is het ook 

meegenomen voor komend seizoen: Komend seizoen is inschrijven alleen mogelijk voor Kivi leden tot 

2 weken voor de lezing. Daarna kunnen ook niet-leden zich inschrijven. Tevens zal het niet meer 

mogelijk zijn om in het begin van het jaar voor alle lezingen in te schrijven. Hiermee hoopt het 

bestuur minder afmeldingen te krijgen. 

11. Sluiting 
Met dank voor ieders aanwezigheid sluit de nieuwe voorzitter de vergadering en wenst iedereen een 

goede lezing toe. 


