
   

Alumnivereniging “Principia”

Notulen ALV 2018 van 05-04-2018, 16:00-18:00 uur.
Locatie: Universiteit Twente, De Horst, zaal W-109.

Aanwezig: Jan van Dongeren, Dick van der Vecht, Dorien van de Belt, Henny Abcouwer, Detmer 
Koppius, Anne van der Meer, Geert Hidding, Gert Colenbrander, Jan Kees te Riet 
Scholten, Christiaan Ven, Steven Olthof.
Deelnemers van Isaac Newton:
Tieme Vonk, Sander Geurts.

1. Opening.

De ALV wordt geopend met een welkomstwoord van de voorzitter Jan Kees te Riet Scholten.

2. Mededelingen/vaststelling agenda.

 Er zijn geen mededelingen.

De agenda wordt uitgebreid met de punten 2a (Presentatie Principia website ontwikkeling) en 5a 
(Principia prijs).

2a. Presentatie Principia website ontwikkeling.

Christiaan Ven is door Principia ingehuurd voor het onderhoud en de verbetering van de website. Hij 
presenteert zijn voorstel voor de vernieuwde website door een voorbeeld hiervoor te laten zien en 
de bijzonderheden door te nemen. De vergadering vindt het een grote verbetering en in de discussie 
die volgt worden nog een aantal verbeterpunten aangegeven. Na de presentatie van het 
kostenplaatje gaat de vergadering akkoord met de aanpassing en de kostenschatting.

3. Verslag ALV 2017.

De notulen van de ALV 2017 worden ongewijzigd door de vergadering vastgesteld.

4. Jaarverslag Principia 2017.

 – Algemeen jaarverslag  2017.

Anne van der Meer geeft een overzicht van de verschillende activiteiten en wetenswaardigheden van
2017  (zie Principia Jaarverslag 2017 op de Principia website). Aan de orde komen de activiteiten van 
de SES (Senior Expert Support) groep van Principia, de activiteiten van de Duurzaamheidsgroepen, de
Principia Master-lunchlezing, de Mastermeeloopdagen, de sponsoring en de communicatie met 
leden en WB-alumni. Belangrijk voor de communicatie is de alumni nieuwsbrief, die samen met Isaac 
Newton en de afdeling WB tot stand komt en in principe vier maal per jaar wordt rondgestuurd.



   

 – Financieel jaarverslag 2017.

De penningmeester Henny  Abcouwer geeft een toelichting op de financiële positie van de 
vereniging. Het saldo van de vereniging is op 31-12-2017 enigszins afgenomen tot € 33 828,18 door 
een verschil tussen uitgaven en inkomsten van  € 220,12 . De inkomsten in 2017 waren  € 7061,09 en 
de uitgaven € 7281,21. Hiervan is € 4500,- uitgegeven aan sponsoring (op verzoek heeft het Green 
Team de sponsorbijdrage van € 1000,- over 2018 al in december 2017 ontvangen).  
Het saldo is nog steeds ruim voldoende om nu en in de nabije toekomst aan alle verplichtingen te 
kunnen voldoen en het bestuur heeft de begroting voor 2018 in evenwicht gebracht. 

– Verslag kascommissie.

Gert presenteert de bevindingen van de kascommissie (Gert Colenbrander en Michiel van Santen). 
De kascontrole is positief verlopen en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De conclusie is 
dat de vereniging financieel gezond is. Het verslag van de kascommissie zal per email worden 
verdeeld en op de website worden geplaatst. De vergadering  stemt ermee in dat decharge wordt 
verleend aan de penningmeester Henk Braam (penningmeester t/m  31-12-2017) en het bestuur  
voor het gevoerde financiële beleid. Gert treedt reglementair af als lid van de kascommissie en de 
vergadering stemt ermee in dat Jan van Dongeren zijn plaats gaat innemen.

5. Jaarplan 2018

Anne van der Meer presenteert het jaarplan voor 2018 (zie Principia website) met naast de reguliere 
bestuursvergaderingen als hoogtepunten de Duurzaamheidsdag, de evenementen van de door 
Principia ondersteunde studenten teams en de wedstrijd om de Principia prijs. Het is de bedoeling de
Duurzaamheidsdag te houden over elektrisch varen op een werf in Vinkeveen en deze in mei te 
organiseren.

5a. Principia prijs.

Om de Principiaprijs zal worden gestreden in de tweede of derde week van november 2018. Jan Kees
zal in overleg met I.N. een brief aan de afdeling opstellen i.v.m. de financiële ondersteuning en de
garantstelling.  

6. Rondvraag.

 Vraag Dorien van de Belt: 
Wat is de status van het verzoek van de afdeling Werktuigbouwkunde om via Principia de 
namen en contactgegevens van werkgevers/leidinggevenden van UT alumni boven water te 
krijgen. De afdeling wil deze personen benaderen i.v.m. een enquête over hun beoordeling 
van UT alumni op diverse punten.
Antwoord:
Jan Kees heeft inmiddels voorgesteld dit te doen door een oproep te plaatsen aan alumni via 



   

de Principia website, de Principia Linkedin groep, een directe mail naar alle leden en 
eventueel  het Alumni  nieuwsbulletin Q2-2018. Hij wil dit voorstel nog bespreken met Lisa 
Gommers (afdelingsdirecteur WB).

 Vraag Steven Olthof: 
Wat gaan we als vereniging doen om de privacy van de leden te waarborgen gezien de 
nieuwe wettelijke eisen hieraan.
Antwoord:
Er wordt besloten dat dit een agendapunt gaat worden in de komende Principia 
bestuursvergadering en dat hier ook het Privacy reglement van Isaac Newton bekeken zal 
worden.

7. Sluiting.

De ALV wordt gesloten door de voorzitter.


