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e
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Aanwezig KIVI OT Bestuur Afwezig KIVI OT Bestuur 

Hugo Romer Voorzitter 
Bertus Bernhard  Vice-voorzitter 
Martijn Meijer Penningmeester 
Hayo Hendrikse  Commissaris 
Sjoerd Meijer Commissaris 
Nina Beekmann  UNFC 
Tom de Geus  Kandidaat bestuurslid 

Luuk Vliegen  Secretaris 
Andreina Romero Commissaris 
Noëlle Stolk-Fierloos Commissaris 
Pieter Kingma                      DOT 
 
 

 

1 OPENING 

 De uitzonderlijke situatie wordt toegelicht:  
o In verband met de pandemie van COVID-19 is het dit jaar niet veilig om in grote 

groepen bij elkaar te komen 
o Daarom is in april besloten om geen ALV op locatie te houden waarbij iedereen 

in persoon aanwezig kan zijn 
o In plaats hiervan zijn in april alle relevante documenten geüpload naar een 

speciaal ingerichte pagina op de KIVI OT website.  
o Leden hebben tot 27 mei de mogelijkheid gekregen om te reageren op de 

stukken door een mail te sturen naar ot@kivi.nl 

 Leden zijn op de hoogte gebracht van deze werkwijze via mailings op 12 mei 2021 en ter 
herinnering is dit nogmaals genoemd tijden de activiteit op 20 mei 2021. Stukken zijn 
beschikbaar gesteld vanaf 12 mei op https://www.kivi.nl/afdelingen/offshore-
techniek/alv-2021  

 Tot aan deze vergadering (27 mei) zijn geen reacties op de ALV stukken ontvangen op 
ot@kivi.nl 

 

2 JAARVERSLAG OVER 2020 VAN DE SECRETARIS 

 Bertus Bernhard (vice-voorzitter) heeft een samenvatting van het jaar 2020 ter 
beschikking gesteld aan de leden, via de speciaal ingerichte ALV 2021 webpagina op de 
KIVI OT website 

 Geen commentaar ontvangen op ot@kivi.nl met betrekking tot dit stuk 

 Geen commentaar vanuit bestuur op dit stuk 

 Bijgaand aan dit verslag: jaarverslag van de Secretaris over 2020 
 

3 JAARVERSLAG OVER 2020 VAN DE PENNINGMEESTER 

 De Penningmeester heeft een samenvatting van de financiën over het jaar 2020 ter 
beschikking gesteld aan de leden, via de speciaal ingerichte ALV 2021 webpagina op de 
KIVI OT website 

 Geen commentaar ontvangen op ot@kivi.nl met betrekking tot dit stuk 

 Geen commentaar vanuit bestuur op dit stuk 

 Bijgaand aan dit verslag: financieel jaarverslag over 2020 
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4 FINANCIËLE BALANS OVER 2020 

 De Penningmeester heeft vanaf april de financiële balans voor 2020 ter beschikking 
gesteld aan de leden, via de speciaal ingerichte ALV 2021 webpagina op de KIVI OT 
website 

 De balans van 2020 wordt toegelicht. 

 Geen commentaar ontvangen op ot@kivi.nl met betrekking tot dit stuk 

 Opmerkingen mbt reserveringen: 
- Tot nu toe zijn reserveringen gemaakt (MAFF, MOST, lustrum 2024, onderwijs) 
- Uit contact met KIVI Bureau financiële administratie bleek dat deze 

reserveringen niet waren meegenomen in het afgelopen jaar 
- Bestuur KIVI OT geeft opdracht om deze reserveringen weer te herstellen, met 

looptijd van minimaal 5 jaar 

 Bijgaand aan dit verslag: financiële balans over 2020 
 
 

5 BEGROTING VOOR 2021 

 De Penningmeester heeft vanaf april de concept begroting voor 2021 ter beschikking 
gesteld aan de leden, via de speciaal ingerichte ALV 2020 webpagina op de KIVI OT 
website 

 De begroting voor 2021 wordt toegelicht. 

 Geen commentaar ontvangen op ot@kivi.nl met betrekking tot dit stuk 

 Geen commentaar vanuit bestuur op dit stuk 

 Bijgaand aan dit verslag: begroting voor 2021 
 

6 BESTUURSWISSELINGEN 

 Andreina Romero heeft besloten haar eerste termijn niet vol te maken en treedt af. 

Aan de beurt van aftreden zijn Noëlle Stolk-Fierloos (einde eerste termijn) en Luuk 

Vliegen (eind tweede termijn). 

Noëlle Stolk-Fierloos stelt zich beschikbaar voor een tweede termijn. 

Luuk Vliegen stelt zich niet beschikbaar voor een derde termijn en treedt af. 

 Het KIVI OT bestuur bedankt Andreina en Luuk voor hun inzet. Het is de intentie om 

tijdens het aankomende bestuurs uitje uitgebreider stil te staan bij afscheid van 

Andreina en Luuk.  

 Het KIVI OT bestuur heeft Tom de Geus in april voorgedragen als nieuwe bestuursleden. 

Er hebben zich verder geen kandidaten gemeld voor een bestuursfunctie. Tom de Geus 

is hierbij aangesteld als nieuwe bestuurslid. 

 Per december heeft het bestuur besloten om studievereniging UNFC een vaste zetel te 

bieden in het bestuur. Nina Beekmann is per december 2020 toegetreden tot het 

bestuur.  
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 Dispuut Offshore Technologie (DOT): Pieter Kingma volgt Rik Groenewegen op (jaarlijkse 

bestuurswisseling). 


