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Stellingen en vragen voor hoofdbestuur t.b.v. discussiebijeenkomst ledenraad op 17 april 2019  
 
 
1, Handleiding penningmeesters 2018 
De thans gebruikte nieuwe versie 2018 van de handleiding penningmeesters ter goedkeuring 
voorleggen aan de ledenraad. 
Er blijkt door het bureau een nieuwe handleiding penningmeesters dd. 15 aug 2018 te worden 
gehanteerd. Deze is echter nog niet voorgelegd aan de ledenraad en dus ook niet goedgekeurd. Dat geldt 
eveneens voor de notitie van de directeur van het ondersteunende bureau van een dag later 16 aug 2018. 
Wijzigingen ten opzichte van de laatste goedgekeurde versie moeten door de ledenraad zijn goedgekeurd 
voordat deze van kracht worden. 
 
2. Opheffen studentenafdelingen 
Het plan om de 3 studentenafdelingen bij de TU’s op te heffen en deze te op te laten gaan in één 
landelijke afdeling onderbouwd ter besluitvorming voorleggen aan de ledenraad. 
Uit de besturen-nieuwsbrief van 17 april blijkt dat het hoofdbestuur besloten heeft om de 3 afdelingen bij 
de TU’s op te heffen en te laten samengaan in één landelijke studentenraad met student-ambassadeurs. 
De bevoegdheid om te besluiten over opheffen en instellen van afdelingen ligt echter niet bij het 
hoofdbestuur, maar bij de ledenraad. 
Het is gewenst om een onderbouwd voorstel met daarin o.a. ook de rol van HBO studenten aan de 
ledenraad voor te leggen. Daarin zou ook aangegeven moeten worden hoe het hoofdbestuur hun - in de 
nieuwsbrief genoemde plan - denkt te realiseren dat studenten meer in afdelingsbesturen integreren. 
 
3. Bestuursvorming afdelingen zonder bestuur 
Het Hoofdbestuur zou cf. art. 10 lid 7 en art. 11 lid 3 van de statuten Ledenvergaderingen moeten 
organiseren bij afdelingen die geen bestuur meer hebben. Enig doel van deze ledenvergaderingen is 
bestuursvorming.  
Sinds begin 2018 hebben een aantal afdelingen geen bestuur meer. Toen zijn een groot aantal actieve 
bestuursleden door of namens het hoofdbestuur uit hun functie ontheven omdat zij deze al meer dan 9 
jaar vervulden. De betrokken afdelingen mogen vanaf dat moment geen activiteiten meer organiseren. 
Ook mogen zij geen ALV meer organiseren of een mailing naar hun leden meer versturen. Dat betekent 
dat bestuursvorming vanuit de leden van de afdeling feitelijk onmogelijk is. 
Door de directeur van het bureau worden pogingen tot bestuursvorming gedaan, die echter tot op heden 
weinig feitelijk positieve resultaten hebben opgeleverd. Er zijn steeds meer afdelingen bestuurloos, 
waaronder de afdeling BK. 
Bovendien lijken deze pogingen tot bestuursvorming zich thans vooral in achterkamertjes af te spelen 
waarbij de leden van de afdelingen niet worden betrokken. Daarbij wordt het in de wet en de statuten 
beschreven democratische proces wordt daarbij geweld aangedaan.  
 
4. Donateur lidmaatschap 25,- voor 2 maanden heroverwegen 
Heroverwegen van het 25 euro donateurslidmaatschap. Vervangen door een eenmalige bijdrage voor 
een activiteit waarvan de hoogte afhankelijk is van de kosten die de organiserende afdeling maakt. 
Het huidige voorstel van 25 euro voor deelname van niet-Leden van het KIVI kan afdelingen in de 
problemen brengen. Voor bepaalde activiteiten zal een bijdrage moeten worden gevraagd aan 
deelnemers (ook niet KIVI-leden), om uit de kosten te komen. De optelsom van dit bedrag bovenop de 25 
euro voor het tijdelijke KIVI lidmaatschap vormt momenteel een grote drempel, vooral bij de wat kleinere 
activiteiten. Ook het probleem van partners van leden wordt genoemd. Vooral in de regionale afdelingen 
komen ook partners van leden naar activiteiten. Deze personen zijn vaak niet geïnteresseerd in een 
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lidmaatschap. Door een relatief hoge prijs te vragen, zullen de partners niet komen en de leden zelf ook 
afhaken. Hier is helaas al ervaring mee binnen afdelingen.  
Gebaseerd op deze informatie stellen we voor een model te ontwerpen waarbij 2/3 van de prijs voor een 
activiteit voor de organiserende afdeling is en 1/3 voor de vereniging als geheel. Op deze manier kan de 
afdeling uit de kosten komen en heeft de vereniging ook een bijdrage en directe link met een persoon 
voor een eventueel lidmaatschap. Het idee is om prijzen aan te passen aan het type activiteit dat wordt 
georganiseerd, met een startprijs van 6 euro. De prijs van een evenement zal worden bepaald door de 
vakafdeling. 
  
5. Besluiten van de ledenraad formeel communiceren 
Besluiten waaraan uitvoering moet worden gegeven door afdelingen effectiever communiceren naar de 
besturen. Het is nu niet duidelijk of het besluit om 5% van de afdelings-uitgaven te bezuinigen alle 
afdelingen heeft bereikt en ook wordt uitgevoerd. 
In de ledenraad genomen besluiten worden niet automatisch door alle afdelingen uitgevoerd. Veel 
afdelingen zijn niet eens op de hoogte van het besluit. De besturen-nieuwsbrief is geen adequaat middel 
om dit soort formele besluiten bekend te stellen. Daarvoor is een officiële mededeling van het 
hoofdbestuur en eventueel wijziging van de interne regelgeving noodzakelijk. 
 
6. Leden die lid zijn van geen enkele afdeling boeien en binden 
Onderzoeken welke categorie leden geen lid is van een afdeling en waarom. Deze leden actief 
aanmoedigen om lid te worden van een voor hen toepasselijke afdeling om daarmee aan alle aspecten 
van de vereniging te kunnen bijdragen.  
Er zijn op dit moment ongeveer 4000 leden niet verbonden aan een afdeling. Dat is meer dan 20% van het 
totaal. Het merendeel van de activiteiten van de vereniging speelt zich echter af in de afdelingen. Dat is 
statutair ook zo geregeld. Bij aanmelding via de website wordt nieuwe leden ook nadrukkelijk gevraagd 
aan te geven van welke afdeling(en) ze lid willen worden.  
De vraag is waarom dit forse aantal leden géén lid is van een afdeling en hoe we ze kunnen activeren zich 
toch bij een of meer afdelingen aan te sluiten.  
 
7. Collectieve lidmaatschappen zijn geen bedrijfslidmaatschappen 
Gebruik alleen de term collectieve lidmaatschappen en niet de informele term 
bedrijfslidmaatschappen. 
KIVI is een beroepsvereniging met individuele leden en niet een vereniging van bedrijven, een 
brancheorganisatie. Het KIVI moet zeker niet de concurrentie aangaan met brancheorganisaties maar kan 
daarmee samenwerken.  
 
8. Collectieve lidmaatschap TU hoogleraren  
Activeer de collectieve lidmaatschappen van alle TU hoogleraren en stimuleer een actieve bijdrage aan 
de vereniging. 
Vastgesteld is dat vele TU hoogleraren zich er niet van bewust zijn dat ze lid zijn van KIVI. Ze zijn ook niet 
vindbaar in de ledendatabase. Dit is een grote gemiste kans en schiet het doel van het collectieve 
lidmaatschap voorbij. Deze prominente leden zouden juist moeten worden gestimuleerd om het doel en 
nut van onze beroepsvereniging naar hun studenten te communiceren. 
 
9. Hoogleraren Wageningen Universiteit & Research (WUR) 
Ontwikkel (ook) een collectief lidmaatschap van de WUR hoogleraren. 
De Wageningen Universiteit heeft voor de vereniging dezelfde status als de 3 TU’s. Dat zou ook moeten 
gelden voor de hoogleraren, die daarmee een intensievere bijdrage kunnen leveren aan de vereniging. 
Schakel de besturen van de regionale afdeling Gelderland en andere relevante afdeling(en) daarbij actief 
in. Die kennen de hoogleraren en het universiteitsbestuur beter dan het bureau. 
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10. Werving bedrijven en hogescholen voor collectief lidmaatschap. 
Verminder de omvangrijke tijdbesteding van het bureau aan werving bedrijven en hogescholen voor 
collectief lidmaatschap. Schakel de besturen van de afdelingen hierbij in. Maak een helder 
marketingpakket voor collectieve lidmaatschappen. 
Na langdurige en kostbare inzet zijn er maar 5 collectieve ledengroepen van bedrijven  (TMC Mechanical, 
Yacht,  Brunel, ProRail (nieuw 2019), Royal Haskoning (nieuw 2019) met een lidmaatschapsbijdrage tussen 
de nog geen 1.000 en 30.000 per jaar. Deze opbrengst is te gering om de inspanning van één of meer 
FTE’s te rechtvaardigen.  
De afdelingsbesturen wonen en werken in de regio. Zij hebben vaak directe toegang tot de betreffende 
bedrijven en hogescholen of werken daar zelfs. Biedt een helder collectief pakket aan dat de 
afdelingsbesturen kunnen bespreken met in aanmerking komende bedrijven en hogescholen. 
 
11. Contributie en fiscus 
Onderzoek welke fiscale opties er zijn om de kosten van het lidmaatschap voor de leden te beperken. 
Promoot deze opties onder nieuwe en bestaande leden. 
Het jaarlijkse bedrag van de contributie wordt door diverse categorieën leden als hoog ervaren. Andere 
groepen vinden het bedrag niet relevant. Deze laatste zijn echter de leden die de contributie bij hun 
werkgever kunnen declareren. Volgens de werkkostenregeling is vergoeding van het lidmaatschap van 
een beroepsvereniging onder bepaalde voorwaarden gericht vrijgesteld boven het drempel-percentage. 
KIVI kan aan die voorwaarden voldoen. Eventueel mogen werkgevers het netto bedrag met de 
medewerker verrekenen. Hiervoor is géén collectief lidmaatschap noodzakelijk. 
Voor andere leden lijkt het mogelijk en gebruikelijk het lidmaatschap als studiekosten af te trekken van de 
inkomstenbelasting. 
Lidmaatschap van KIVI zou aanzienlijk aantrekkelijke kunnen worden als de fiscus 30%-50% van de kosten 
voor haar rekening neemt. 
 
12. Beschikbaarheid ledeninformatie voor besturen 
Contact en opleidingsgegevens van leden structureel beschikbaar maken voor afdelingsbesturen. 
Waar nodig het Algemeen Reglement Afdelingen aanpassen zodat besturen binnen de regels van de 
AVG tot geheimhouding verplicht zijn. 
Na de introductie van de nieuwe database en (mede) door de invoering van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming kunnen besturen geen gericht contact meer maken met hun leden. Alleen door het 
verzonden mailings aan alle leden zijn nog mogelijk. Het doel van leden van de vereniging is echter om op 
basis van hun achtergrond een goede bijdrage te kunnen leveren. Voor besturen is het gewenst om 
selecties te kunnen maken op basis van opleiding, leeftijd en woonplaats, en leden gericht te kunnen 
benaderen. Dat is óók in het belang van die leden. Het privacyreglement van KIVI is hiervoor al afdoende 
ingericht.  
 
13. Student-lidmaatschap 
De verlaging van de contributie voor het student lidmaatschap verlagen naar € 25,00 per jaar 
doorvoeren of intrekken.  
In de ledenraad van 14 december 2017 is op voorstel van de penningmeester van het hoofdbestuur 
besloten de besloten de contributie voor studenten te verlagen naar € 25,00. Dit besluit is echter niet 
uitgevoerd. Het student-lidmaatschap wordt nu nog steeds aangeboden voor € 44,00 per jaar.  
Als het hoofdbestuur op het voorstel terug wenst te komen dient dit volgens de statuten te worden 
voorgelegd aan de ledenraad. 
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14. Stage- en afstudeerplaatsen voor student-leden HBO en WO 
Onderzoeken of KIVI als aanbod-platform gebruikt kan worden om stage- en afstudeerplaatsen 
beschikbaar te stellen respectievelijk te verkrijgen. 
De vereniging heeft een brede toegang tot ingenieurs bij technische bedrijven en instellingen. Deze 
kunnen soms stagiairs en afstudeerders plaatsen. KIVI zou een extra waarde voor student-leden kunnen 
hebben als zij via KIVI een zo’n plaats kunnen bemachtigen. Het het OPD-tool zou speciaal geschikt 
kunnen zijn om deze feitelijke meerwaarde te bieden. De website en KIVI app natuurlijk ook. 
 
15. Mandateringsegeling 
Op zeer korte termijn een mandateringsregeling voor de afdelingen ontwerpen en deze opnemen in het 
reglement penningmeesters. 
In de ledenraad van juni 2017 is in het kader van de goedkeuring van het Algemeen Reglement afdelingen 
besloten dat het HB een mandateringsregeling voor de afdelingen zou ontwerpen. In december 2017 
heeft het hoofdbestuur deze toezegging uitgesteld en toegezegd dat deze wordt meegenomen bij de 
herziening bestuursstructuur.  Dit is echter niet uitgevoerd: in het nu voorliggende voorstel staat niets 
over mandatering. 
 
16. Voortgang en vooruitzichten Chartered Engineer project 
Tijdig voor de ledenraad van 20 juni een gecorrigeerde en door het hoofdbestuur geaccordeerde update 
van de business case Chartered Engineer project voorleggen, aangezien de rapportage per eind 2018 
onjuist blijkt te zijn. 
Bij de stukken voor de ledenraadvergadering van 17-12-2018 is een notitie verstrekt d.d. 3 december 
2018 (“update business case chartered engineer project”, opgesteld door Micaela dos Ramos). Hierin 
wordt op bladzijde 4 aangegeven, welke opbrengsten en uitgaven over de periode 2015-2020 werden 
verwacht.  
De penningmeester heeft een recapitulatie verstrekt (opgesteld door Peter Marris d.d. 5-2-2019), die niet 
in overeenstemming is met de eerder genoemde voortgangsrapportage. Deze recapitulatie laat een 
beduidend somberder beeld van het project zien.  
Tevens blijken er nog andere kostenposten ten onrechte niet aan het project te zijn toegerekend. Dat 
verslechtert de vooruitzichten voor dit project verder.  
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