
 
          
 
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021 KIVI AFDELING OT 
 
 
Het totaal aan bezittingen van de afdeling bedraagt per 31 december 2021  
€  97.997 Daarnaast zijn er 4 erepenningen, deze zijn in gezamenlijk bezit van 
de afdelingen  KIVI OT en KIVI Martec. 
 
In 2021 werd een nadelig resultaat van € 4041 geboekt.  
Dit nadelige resultaat is volledig toe te rekenen aan 1 enkele debiteur die de 
rekening voor sponsoring van het MOST symposium niet heeft betaald en niet 
meer bereikbaar was voor verdere afhandeling. Dat betreft een 
sponsorbedrag van € 4235 dat voorlopig als verlies is genomen. 
 
Ondanks de COVID pandemie zijn er in 2021 diverse activiteiten 
georganiseerd die digitaal plaatsgevonden hebben.  
Deze maandelijkse lezingen zijn volledig georganiseerd door de bedrijven die 
de lezingen verzorgden. Deze sponsorbijdragen zijn daardoor niet op de 
jaarrekening terug te zien. Wel zijn er tijdens 2 lezingen attenties verzorgd 
voor KIVI OT leden, om het gemis van de sociale interactie een beetje goed te 
maken. Deze kosten zijn door KIVI OT gedragen en wel op de jaarrekening 
terug te vinden.  
 
Met de baten van het OMAE congres (2011) heeft KIVI OT een reservering 
gemaakt voor het jaarlijks toekennen van een prijs voor de beste 
offshore/bagger afstudeerder van de TU Delft. Ook dit jaar is de afstudeerprijs 
van 1500 euro weer uitgereikt aan 2 afstudeerders. 
Deze reservering bedraagt per 31 december 2021 € 36,624. 
 
Met de baten van het Moving Away From Fossil Fuel symposium (MAFFF 
2018) heeft KIVI OT een reservering gemaakt om een KIVI breed 
MAFFF/klimaatrapport te maken. Dit is een KIVI Future Society project onder 
leiding van KIVI offshore techniek waarvoor de reservering per 31 december 
2021 € 13,292 bedraagt. 
 
Het KIVI MOST symposium “The Future of the North Sea” (2019) was een 
groot success. Van het positieve resultaat vanuit sponsoring is destijds een 
reservering van € 35.000 gemaakt voor toekomstige activiteiten rondom het 
thema “Maritime Offshore Sustainable Technology” en het KIVI Offshore 
jubileumboek. Deze reservering is in 2021 niet aangesproken vanwege 
beperkingen door de COVID situatie. Vanuit deze reservering zal begin 2023 
grotendeels het volgende KIVI OT symposium worden bekostigd. 
 
Terugkoppeling begroting: 
 
Onderstaande punten geven een verdere toelichting op de belangrijkste 
punten van de jaarrekening en de begroting voor het jaar 2021 
 



 
 Dit jaar zijn de afstudeerprijzen voor het WO en het HBO weer 

uitgereikt. De WO prijs van €1500 en de HBO prijs van €1500 zijn uit 
de reservering voor Promotie OT Onderwijs en Onderzoek betaald.  

 De activiteiten in 2021 waren op beperkte administratieve lasten en de 
genoemde attenties voor KIVI OT leden na, volledig door de bedrijven 
digitaal verzorgd.  

 Er is een reservering van € 35.000 gemaakt voor toekomstige MOST 
activiteiten en het KIVI Offshore jubileumboek. In 2021 is deze niet 
aangesproken voor activiteiten 

 Er is een verlies van € 4235 genomen vanwege het niet betalen van de 
rekening voor sponsoring van het MOST symposium door 1 van de 
sponsoren 

 Per 31 dec 2018 was het plan om in de nabije toekomst een MAFFF 
rapport te publiceren. De baten van het symposium werden hiertoe als 
kosten vooruitgeboekt. Echter, publicatie van het MAFFF rapport heeft 
vertraging opgelopen waardoor deze post nu als een reserve van  
€ 13,292 geboekt wordt. 
 

Normaalgesproken zou nu een vergelijk volgen tussen de baten en lasten 
zoals begroot en zoals uiteindelijk gerealiseerd. Omdat dit jaar anders is 
gelopen dan oorspronkelijk gepland, is deze balans moeilijk op te maken en 
zou dit weinig toevoegen. Zo waren een aantal activiteiten gepland vanuit 
onze reserveringen maar die hebben door COVID geen doorgang gevonden. 
De werkelijke baten en lasten in 2021 zijn gepubliceerd met dit jaarverslag op 
onze website.  
 
KIVI OT is financieel gezond. Er zal groot worden ingezet op het betrekken 
van meer jonge ingenieurs bij onze activiteiten en het slaan van bruggen 
tussen ingenieurs van alle leeftijden door diverse (netwerk)activiteiten, 
symposia en excursies. De komende jaren zullen meerdere activiteiten vanuit 
het thema Maritime Offshore Sustainable Technology (MOST) georganiseerd 
gaan worden en zal het Offshore jubileumboek actief ingezet gaan worden om 
nieuwe leden onder afstudeerders en studenten te werven. 
 
In 2019 is een reservering van € 5,000 euro gemaakt voor het lustrum van 
2024 vanuit het positieve resultaat van het MOST symposium. Dit heeft het 
mogelijk gemaakt tijdig voorbereidingen te treffen voor het volgende lustrum 
en financiële risico’s af te dekken.  
 
Een woord van dank naar iedereen die ervoor heeft gezorgd dat in tijden van 
thuiswerken en sociale afstand er toch een jaar met interessante activiteiten 
heeft kunnen plaatsvinden. Op naar een jaar waarin we elkaar weer in 
levende lijven mogen treffen op diverse activiteiten en excursies. 
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