
    

 

Alumnivereniging “Principia” 

Notulen ALV 2015 van 10-12-2015, 16.00-18:00 uur. 
Locatie: Universiteit Twente, CTW-gebouw Horst, zaal Z-203. 

Aanwezig:  JanCarel van der Valk, Anne van der Meer, Detmer Koppius, Dorien van de Belt, Leo 
Koekenberg, Geert Hidding, Henk Braam, Jan Kees te Riet Scholten, Steven Olthof. 

 Deelnemers van Isaac Newton: 
Wessel Pot, Rianne Swiersema, Thijs Masmeijer, Kevin Vervoort. 

 

Opening. 

 

De ALV wordt geopend met een welkomstwoord van JanCarel, die het voorzitterschap van deze 

vergadering op zich heeft genomen. 

Mededelingen/vaststelling agenda. 

 Op 4 februari 2016 zal er een bestuurswisseling bij Isaac Newton plaatsvinden. Het is de 

bedoeling dat de huidige voorzitter Wessel  Pot wordt opgevolgd door Thijs Masmeijer en de 

huidige vicevoorzitter Rianne Swiersema wordt opgevolgd door Kevin Vervoort. 

 De faculteit WB van de UT is beoordeeld als “Best in Category”  in de Nationale Studenten 

Enquête. 

 Het bestuur heeft een uitnodiging gehad van Joe Laufer (relatiemanager Alumni UT) i.v.m. 

deelname van Principia aan de organisatie van de UT-alumnidag, die op vrijdag 15 april 2016 

zal worden gehouden. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Verslag ALV 2014. 

Met dank aan Meinko Hoogerkamp is het is toch nog gelukt om de notulen van de vorige ALV  op te 

stellen. Deze worden  ongewijzigd vastgesteld. 

Jaarverslag Principia 2014. 

 – Verslag kascommissie. 

Geert leest het verslag van de kascommissie voor en vraagt de vergadering akkoord te gaan 

met het financieel jaaroverzicht 2014 en de penningmeester en het bestuur decharge te 

verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering stemt hiermee in. Detmer blijft 

nog een jaar zitten en Geert treedt reglementair af als lid van de kascommissie. Anne is 

bereid om toe te treden tot de kascommissie. 

 – Financieel jaarverslag 2014. 

JanCarel geeft een toelichting op de financiële positie van de vereniging. Het saldo is nog 

steeds ruim voldoende om nu en in de nabije toekomst aan alle verplichtingen te kunnen 



    

 

voldoen maar er wordt ingeteerd op de reserves.  

Er zijn nu 277 leden waarvan 203 leden ook daadwerkelijk hun contributie voldoen. Om 

allerlei redenen lukt het bij ruim 70 leden niet om de contributie te innen. Daarnaast zijn er 

nog 300 aspirant leden, die een gratis lidmaatschap hebben. De ledenadministratie verloopt 

via de database van het AlumniBuro. Bij het royeren van niet betalende leden hebben we het 

probleem dat deze dan ook uit het zicht van Principia verdwijnen, omdat ze dan worden 

afgevoerd van de Principia database. 

Voorstel nieuwe bestuurssamenstelling. 

Jan Kees krijgt het woord om het voorstel voor de nieuwe bestuurssamenstelling te presenteren.  

Dit voorstel  ziet er als volgt uit: 

 Voorzitter  :  Jan Kees te Riet Scholten 

 Penningmeester : Henk Braam 

 Secretaris  :  Steven Olthof 

 Leo Koekenberg blijft als bestuurslid belast met de organisatie van de MasterMeeloopdagen 

en de contacten met Isaac Newton. 

 Anne v.d. Meer blijft als bestuurslid de communicatie verzorgen. 

 Dorien v. d. Belt  blijft als bestuurslid verantwoordelijk voor de contacten met de UT. 

 Geert Hidding wordt de nieuwe voorzitter van de Senior Expert Support groep. 

De vergadering gaat akkoord met dit voorstel  en vervolgens neemt Jan Kees het voorzitterschap van 

de vergadering over van JanCarel. Hij bedankt JanCarel voor zijn uitstekende invulling van het 

penningmeesterschap en de algemene bestuurlijke taken die hij op zich genomen heeft. 

Jan Kees merkt op dat we het ledental van Principia alleen kunnen laten groeien als we bestaande 

leden weten vast te houden en nieuwe leden weten aan te trekken. Daartoe wil hij aansprekende 

zaken organiseren bv. Alumnidagen  met een aantrekkelijk programma. 

Jaarplan 2015/2016. 

 

Anne presenteert het nieuwe jaarplan voor 2016. Hierin zijn dezelfde  activiteiten opgenomen als in 

het jaarplan 2015. Newton heeft een probleem met de datum voor de Principiaprijs, omdat deze nu 

samenvalt met een tentamen week. Het enige alternatief is om de Principiaprijs samen te laten 

vallen met de Alumnidag. De aanwezigen zien dit als een goede mogelijkheid, die misschien zelfs 

extra belangstelling voor de Alumnidag genereert. 

Duurzaam Oost bestaat momenteel nog uit 3 personen maar probeert dit aantal weer uit te breiden 

tot 5 à 6 personen. 

Rondvraag. 

 



    

 

 

Anne: 

 Duurzaamheidsdag in Groningen was erg leuk. 

 Er is contact geweest met het Green Team betreffende het verbeteren van de prestatie, 

omdat op het cruciale ogenblik de auto steeds weer faalde. De evaluatie met drie alumni in 

een klankbordfunctie leidde tot een vruchtbaar gesprek. Deze sessie zal nog een keer worden 

herhaald. 

 Als communicatie  coördinator plaatst Anne regelmatig stukjes tekst op de website. Tot nu 

toe  verzorgde JanCarel dit met behulp van Google Sites. Er wordt overwogen om bij meer 

“content”  over te gaan naar een ander format (bv. het format dat Isaac Newton nu 

gebruikt). 

JanCarel: 

 Het verzoek aan het (nieuwe) bestuur van Isaac Newton is om aanvragen voor  

sponsorbijdragen tijdig schriftelijk bij het bestuur van Principia in te dienen. 

Dorien: 

 Uit aantekeningen van prof. André de Boer weet Dorien dat in Delft een avond met Alumni 

en studenten is georganiseerd. De bedoeling van de avond was studenten te koppelen aan 

jongere (30-45 jaar) alumni, zodat de studenten 's avond met minimaal 1 visitekaartje naar 

huis konden gaan. Dit initiatief zou misschien in Twente gekopieerd kunnen worden. 

Steven: 

 Hoe komen de nieuwe visitekaartjes van het bestuur en de SES leden er uit te zien? Het 

nieuwe bestuur zal een beslissing  nemen over de uitvoeringsvorm. 

Geert: 

 De ledenadministratie is nu ondergebracht bij JanCarel. Omdat dit goed en efficiënt blijkt te 

werken is de beslissing dat  de nieuwe penningmeester Henk Braam hiermee doorgaat. 

 Detmer heeft jarenlang het voorzitterschap van SES vervuld en heeft aangegeven dat hij het 

tijd vond voor een opvolger. Daarom is in de projectleidersvergadering van vanmiddag in 

onderling overleg afgesproken besloten om deze taak over te dragen aan Geert. 

 Tot nu toe zijn de bestuursvergaderingen van Principia openbaar geweest. Blijft dit zo? De 

aanwezigen vinden dat er geen reden is om dit te veranderen. 

Wessel: 

 Het symposium van Isaac Newton is erg goed verlopen. Er waren ongeveer 160 deelnemers. 

Sluiting. 

 

De ALV wordt gesloten door de voorzitter. 

 


