
   

Alumnivereniging “Principia”

CONCEPT.
Notulen ALV 2019 van 04-04-2019, 16:00-18:00 uur.
Locatie: Universiteit Twente, De Horst, zaal Z-105.

Aanwezig: Jan van Dongeren, André Oosting, Dorien van de Belt, Henny Abcouwer, Detmer 
Koppius, Michiel van Santen, Geert Hidding, Peter Vroegop, Jan Kees te Riet Scholten,
Steven Olthof.
Deelnemers van Isaac Newton:
Joep van Manen, Siem Buse.

1. Opening.

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

2. Mededelingen/vaststelling agenda.

 Voor deze ALV hebben zich drie leden aangemeld en negen leden afgemeld.

3. Verslag ALV 2018.

De concept notulen van de ALV 2018 worden ongewijzigd (op herstel van een typefout bij punt 4 na) 
door de vergadering vastgesteld.
Na de vergadering is vastgesteld dat punt 4 bij Financieel jaarverslag 2017 nog een fout bevatte en is 
dit ook gecorrigeerd in de definitieve versie. Hier is “op verzoek van het Solar Boat Team …” 
vervangen door “op verzoek van het Green Team ...”.

4. Jaarverslag Principia 2018.

 – Algemeen jaarverslag  2018.

De voorzitter geeft een overzicht van de verschillende activiteiten en wetenswaardigheden van 2018.
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 en de sponsoring van de studenten teams.

 – Financieel jaarverslag 2018.

De penningmeester Henny  Abcouwer geeft een toelichting op de financiële positie van de 
vereniging. Het saldo van de vereniging is op 31-12-2018 toegenomen tot € 36 382,40 doordat de 
sponsor bijdragen voor Isaac Newton en het Solar Boat team nog niet overgemaakt waren en de 
Principiaprijs naar 2019 is doorgeschoven. De inkomsten in 2018 waren  € 7048,73 en de uitgaven     
€ 4304,09. Hiervan is € 1000,- 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 toekomst aan alle verplichtingen te kunnen 



   

voldoen en de begroting voor 2019 is, rekening houdend met de doorgeschoven uitgaven voor 
sponsoring en de Principiaprijs, goed in evenwicht. 

– Verslag kascommissie.

De kascommissie  bestaande uit Michiel van Santen en Jan van Dongeren presenteert haar 
bevindingen. De kascontrole is positief verlopen en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 
De conclusie is dat de vereniging financieel gezond is maar dat de kosten voor de catering relatief 
hoog zijn en meer in balans zouden moeten worden gebracht. In de daarop volgende discussie geeft 
de voorzitter aan dat dit een bewuste keuze was van het bestuur om in plaats van reiskostenvergoe-
dingen de actieve leden een maaltijd aan te bieden en ook vertegenwoordigers van Isaac Newton en 
studententeams uit te nodigen. In feite zijn deze kosten ook gedeeltelijk netwerk en representatie-
kosten. Het bestuur zal zich gaan beraden over het beperken van de catering kosten en verwacht 
zeker binnen de begroting te kunnen blijven. 
Het verslag van de kascommissie is op de Principia website geplaatst. De vergadering  stemt ermee in
dat decharge wordt verleend aan de penningmeester Henny Abcouwer en het bestuur  voor het 
gevoerde financiële beleid. Michiel van Santen treedt reglementair af als lid van de kascommissie en 
de vergadering stemt ermee in dat André Oosting zijn plaats gaat innemen.

5. Jaarplan 2019

Jan Kees presenteert het jaarplan voor 2019 (zie Principia website) met naast de reguliere 
bestuursvergaderingen als hoogtepunten de evenementen van de door Principia ondersteunde 
studenten teams, de wedstrijd om de Principia prijs (nog geen datum gepland) en de 
Duurzaamheidsdag over elektrisch varen. Deze dag was al gepland in 2018, maar is door 
omstandigheden van de werf in Vinkeveen uitgesteld. We verwachten binnenkort een nieuw voorstel
van de werf over een datum te krijgen.

6. Bestuurswisseling.

Jan Kees heeft eind 2018 aangegeven dat hij onvoldoende tijd kan vrijmaken om het voorzitterschap 
op een voor hem aanvaardbare wijze in te vullen. Hij wil zijn functie overdragen op deze ALV. 
Gelukkig is bestuurslid Dorien bereid gevonden naast haar taak als “lid contacten UT” ook het 
voorzitterschap op zich te nemen. De vergadering stemt hiermee in.

7. Rondvraag.

 Opmerking Henny Abcouwer: 
Henny wil de contributie wat vroeger in het jaar innen. Hij denkt de contributie nu in mei te 
gaan innen.

 Siem Buse heeft nieuwe info van Isaac Newton: 
Er zijn twee nieuwe aanmeldingen voor de Shadowing days en er is contact gelegd met een 
mogelijke gegadigde voor de Principia prijs wedstrijd.



   

 Dorien van de Belt vraagt of er belangstelling is voor een presentatie over het nieuwe 
onderwijssysteem van de afdeling Werktuigbouwkunde. Omdat de vergadering hier veel 
interesse in heeft presenteert Dorien het nieuwe onderwijssysteem.  Deze presentatie zal 
ook op de website geplaatst worden.

7. Sluiting.

Tot slot nodigt de nieuwe voorzitter de aanwezigen uit voor een rondleiding over de afdeling en sluit 
zij de ALV.


