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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 
VAN DE MAATSCHAPPIJ 
WOENSDAG 28 JUNI 2017 

BERGHOTEL AMERSFOORT, UTRECHTSEWEG 225 TE AMERSFOORT 
 

 
Aanwezig:  Presentielijst op te vragen bij het landelijk bureau 
 
Notulen:  Verenigingsmanager 
 

 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
De voorzitter Luuc Mannaerts, opent om 16.12 uur de vergadering, heet de aanwezigen, in het 
bijzonder de leden van de Raad van Advies te weten; Annick van der Lof-Groen, Nico van Grieken en 
Erik de Bruine, van harte welkom en stelt vervolgens de agenda ongewijzigd vast. 
 
2. Mededelingen 
 
Landelijk secretaris, Wouter Admiraal, is helaas verhinderd wegens drukke werkzaamheden. Mochten 
er specifieke vragen voor hem zijn, dan kan hij rechtstreeks benaderd worden. 
 
3. Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2016 (0216alv.010) 
 
Notulen worden ter vergadering ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd, met dank voor de 
verslaglegging. 
 
4. Verslag van de voorzitter (0117h038) 
 
Luuc constateert, na een snelle inventarisatie, dat het overgrote deel van de aanwezigen het verslag 
van de voorzitter heeft gelezen. Hij zal zich derhalve beperken tot een korte toelichting en verwelkomt 
vragen en/of opmerkingen uit de zaal. 
 
In 2016 is de draai van binnen naar buiten gemaakt en is, in samenspraak met onze Raad van Advies, 
een strategische agenda voor de vereniging opgesteld, dat als richtsnoer voor de komende jaren kan 
dienen. In 5 regionale bijeenkomsten is deze agenda, in dialoog-sessies, afgestemd met de 
departementsbesturen en heeft zo geresulteerd in een actieplan met drie pijlers. Bewust is gekozen 
voor een generieke formulering om departementen in staat te stellen hier een lokale invulling aan te 
geven. 
 
De drie pijlers zijn: 
I   Het verbinden van generaties 
II Twee brede kernthema’s: 

a. Impact van technologische ontwikkelingen 
b. Investeren in een duurzame samenleving 

III Het lokaal organiseren van de LEF-prijs. Dé prijs voor duurzaam innovatieve ondernemers.  
 
Luuc benadrukt dat het een dynamische agenda betreft, de grote lijnen liggen nu vast, maar 
inhoudelijk zal dit moeten gaan evolueren door een goede interactie in de departementen en vooral 
tussen departementen en de landelijke vereniging. 
 
Pijler I is voor Bert-Jan Peter van der Mieden (Apeldoorn/Epe) aanleiding om te benadrukken dat het 
enthousiasmeren van jongeren om zich bij DM aan te sluiten een uitdaging vormt, immers waar 
onderscheiden wij ons van andere netwerk verenigingen? Hij leest dit onvoldoende terug in de 
geformuleerde strategie. 
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In antwoord hierop deelt Trudy Vos (Twente) haar ervaringen met het verbinden van generaties in 
departement Twente. Een 15-tal jongeren (begin twintigers) is door het departement uitgedaagd om 
activiteiten te gaan organiseren. Een eerste succesvolle bijeenkomst is inmiddels achter de rug.  De 
interactie tijdens deze bijeenkomst met de leden was hartverwarmend.  
Het departement biedt hen 1 jaar gratis lidmaatschap aan en een vertegenwoordiger van hen neemt 
zitting in het bestuur. 
 
Erwin Giesbers (Zwolle) vraagt of er wel (financiële) ruimte is om jongeren in de departementen te 
faciliteren? 
 
In reactie hierop meldt Harry Kroeze (Leiden) dat er in zijn departement een concrete propositie ligt. 
Het jaarlidmaatschap bedraagt €60 per jaar of €5 per maand. Na drie jaar wordt het lidmaatschap 
omgezet in een regulier lidmaatschap.  
Harry gaat e.e.a. met Martijn afstemmen om tot een landelijk voorstel te komen, dat eerst in het 
komende voorzittersoverleg van september besproken gaat worden en dan als voorstel in de ALV van 
5 oktober a.s. zal worden ingebracht. 
 
Naar aanleiding van pijler II vraagt Willem Peek (Drechtsteden) of er een centraal sprekerskabinet 
komt?  Luuc licht toe dat hij een “van onderaf aan” opgebouwd sprekerskabinet voor zich ziet, waarbij 
interessante en inspirerende sprekers uit de diverse departementen, ook landelijk een podium 
geboden zal worden. 
 
Luuc nodigt Walter Roza, medebestuurslid in het landelijk bestuur, uit het woord te nemen en het 
vervolgtraject voor de strategie verder toe te lichten. 
 
Tijdens de kick-off strategie 2017-2020 in de Jaarbeurs te Utrecht en het voorzittersoverleg van 12 
april jl. in Amersfoort, werd het voorstel van het landelijk bestuur omarmt om de in januari 2017 
gehouden regionale strategie-bijeenkomsten, een vervolg te gaan geven voor elk van de drie pijlers. 
Bedoeling is om zo “de parels” uit de diverse departementen naar boven te halen en met elkaar te 
delen. Elke groep krijgt een moderator (als “aanjager” en proces-bewaker). Briefingsdocumenten per 
pijler zijn in concept klaar. Alle informatie zal via onze nieuwe website gedeeld en leden uitgenodigd 
worden hierop te reageren. Walter benadrukt dat onze strategie hiermee een dynamisch karakter gaat 
krijgen. Met andere woorden, onze strategie is nooit af, kan alleen maar beter worden. 
 
Harry Kroeze (Leiden) geeft aan dat dit een prima manier is om lokale ervaringen en ideeën te 
inventariseren én te delen! Leiden zelf heeft hier onlangs goede ervaringen mee op gedaan. 
 
Constantijn Fuchs (Arnhem) vraagt wat het doel is van deze (regionale) bijeenkomsten?  
Luuc licht toe dat deze werkwijze de mogelijkheid biedt om onderwerpen te inventariseren en ons zo 
te kunnen profileren als “thought leader” op deze gebieden. Gelet op onze nauwe band met Koninklijk 
Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, zou ook gedacht kunnen worden aan het laten uitvoeren 
van wetenschappelijk onderzoek op deze onderwerpen, onderzoekers een podium als spreker op 
departementsbijeenkomsten te bieden en wellicht ook ter inspiratie voor onze toekomstige 
jaarcongressen. 
 
Henk Lambooij (NW Veluwe en Flevoland) stelt dat landelijk bestuur uitgaat van het feit dat mensen 
nog steeds lid willen worden van een vereniging, maar in zijn ogen is dit achterhaald. We zouden 
moeten gaan nadenken over een andere ledenstructuur.  
Er vindt naar zijn mening ook een te lage financiële afdracht plaats naar de departementen.  
Hij zou graag zien dat landelijk bestuur durft na te denken over een andere/nieuwe 
verenigingsstructuur. Tenslotte pleit Henk voor een lager contributiebedrag om zo jongeren te 
verleiden lid te worden. 
 
In reactie hierop stelt Luuc dat in zijn voorzittersverslag over 2016 wel degelijk gesproken wordt over 
andersoortige verdienmodellen voor onze vereniging.  
Henk is echter van mening dat er sprake is van een nieuw ondernemingsmodel in plaats van een 
verenigingsmodel.  
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Walter geeft aan dat departement Utrecht voorzichtig aan het kijken is naar een abonnementsmodel in 
plaats van een lidmaatschap/contributie model. 
 
Jobert Oostindie (NW Veluwe en Flevoland) vraagt zich af wat ons “Leitmotiv” als vereniging is? Pleit 
voor het vergroten van de relevantie van DM. Wil je top down werken en zo de departementen laten 
profiteren of andersom?  
Luuc geeft aan dat mensen lokaal afkomen op interessante bijeenkomsten die inspireren en komen 
niet voor de landelijke vereniging. Landelijk bestuur zet de grote lijnen uit, lokale departementen vullen 
in met een “couleur locale”. Als bijvoorbeeld 25% van de departementen eenzelfde lijn volgt, kunnen 
we er landelijk wat mee en vergroot je zo de relevantie van de landelijke vereniging. Voorbeeld zou de 
uitreiking van de LEF-prijs kunnen zijn, binnen 5 jaar uitgroeien tot een landelijk evenement, dat ook 
de landelijke pers haalt en wellicht met een winnaar van de KW I prijs! 
 
Walter benadrukt nogmaals dat strategie niet “in beton gegoten” is en dat het de 3 groepen vrij staat 
om aan de strategie te schaven. Luuc vult aan dat landelijk bestuur op zoek is naar commitment 
vanuit de departementen en zo de “sneeuwbal” steeds groter te maken. 
 
Walter inventariseert per pijler wie van de aanwezigen wil aanhaken. 
 
Pijler I: 

• Peter Caljé (Rotterdam) 

• Tom Groentjes (Leiden) 

• Peter van Breugel (Eemland) 

• Cees de Hooge (Zeeland) 
en in een eerder stadium opgegeven naar aanleiding van mail d.d. 1 juni jl.: 

• Trudy Vos (Twente) 

• Joost Fraanje (NW Veluwe en Flevoland) 
 
 
Pijler II: 

• Harry Kroeze (Leiden) 

• Marya Yaqin  

• Peter van Breugel (Eemland) 

• Jan Klomp (Deventer) 

• Dolf Bierhuis (WW Noord) 

• Peter Caljé (Rotterdam) 

• Maarten Bijleveld (Oost-Brabant) 

• Tonita Garritsen (Arnhem) 
en in een eerder stadium opgegeven naar aanleiding van mail d.d. 1 juni jl.: 

• Trudy Vos (Twente) 

• Joost Fraanje (NW Veluwe en Flevoland) 
 
Pijler III: 

• Vincent Groot (Drechtsteden) 

• Tom Groentjes (Leiden) 

• Peter van Breugel (Eemland) 

• Feddo Hartenlust (Utrecht)  
en in een eerder stadium opgegeven naar aanleiding van mail d.d. 1 juni jl.: 

• Hans van der Eerden (’s-Gravenhage) 

• Erwin Giesbers (Zwolle) 

• Peter Caljé (Rotterdam) 

• Jorrit Eijbersen (Utrecht) 

• Wim Rutgers (Arnhem) 

• Trudy Vos (Twente) 

• Joost Fraanje (NW Veluwe en Flevoland) 
 
Luuc vervolgt zijn toelichting op het verslag van de voorzitter en maakt Maaike en Sebastiaan 
complimenten over de nieuwe website. Deze biedt mogelijkheden zoals API’s, online-boekhouding en 
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koppelingen met iDeal om zo bijvoorbeeld eenvoudig bijdragen voor departementsbijeenkomsten te 
kunnen innen. De website maakt het delen van uitnodigingen voor bijeenkomsten binnen je eigen 
netwerk eenvoudiger, ook de waardering voor bijgewoonde bijeenkomsten kan zo met bedoeld 
netwerk gedeeld worden. Luuc verzoekt de leden dit actief te gaan doen en zo ons bereik als DM, via 
digitaal netwerken, te vergroten.  
 
Cedric Muchall (WW Noord) vraagt het woord. Hij is naast lid departement WW Noord en oud landelijk 
bestuurslid ook eigenaar van Keytoe (bouwer website). Cedric geeft toe dat het bouwen van de 
website pittiger was dan oorspronkelijk ingeschat. Afgelopen 1 januari beschikte de website niet over 
alle contractueel overeengekomen functionaliteit, niet alle primaire processen uit de oude site zijn 
volledig gerealiseerd in de nieuwe site, het afmaken gaat nog wel even duren. Hier past een groot 
Mea Culpa. De koppeling met Exact (online boekhouden) en de ledenadministratie bleek lastiger dan 
oorspronkelijk ingeschat. Cedric verwacht dat de facturen voor het jaarlidmaatschap 2017 nog deze 
zomer de deur uit gaan.  
 
Daniëlle Evers (Zutphen) vraagt in dit licht waar verzoeken tot aanpassing website ingediend of 
überhaupt vragen over de werking van de website, gesteld kunnen worden.  
Cedric antwoordt dat dit altijd via het landelijk bureau kenbaar gemaakt kan worden. 
 
Theo Ciermans (Apeldoorn/Epe) hoort niets meer over Kunst en Cultuurcommissie en de relatie met 
het Openluchtmuseum in Arnhem.  
Luuc geeft aan dat in het voorzittersoverleg van 12 april jl. het al dan niet vernieuwen van de relatie 
met OLM uitgebreid is besproken. De voorzitters waren unaniem om geen €15k voor drie jaar, hieraan 
uit te geven. Theo vraagt of er vanuit DM een tegenvoorstel is gedaan? Luuc antwoordt dat 
Departement Arnhem is gevraagd deze sponsoring, al dan niet, over te nemen.  
 
Tonita Garritsen (Arnhem) licht toe dat haar departement ook van mening is niet zoveel geld uit te 
gaan geven aan het sponsoren van één venster van de Canon. Wel zal het departement lijntjes blijven 
onderhouden met onze contactpersonen binnen OLM. 
 
Luuc stipuleert dat wij ons geld als vereniging duurzaam willen aanwenden/inzetten. Naar zijn mening 
draait een goede relatie niet alleen maar om geld. Hij wil zeker niet de relatie met OLM beëindigen, in 
dit verband verwijst hij naar de goede relaties met onze andere partners, KHMW, Denktank,  
KW I-prijs.  
 
Antoinette Pernot (Amsterdam) haalt in dit verband het voorbeeld van het KIT aan. Departement 
Amsterdam houdt nu maandelijks haar bijeenkomsten in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, 
zonder dat hen dit geld (lees: huur) kost. Het kan dus wel. 
 
Astrid Camp (landelijk bestuur) vraagt het woord en licht toe dat de naam “Kunst en 
Cultuurcommissie”, naar de mening van de commissie, de lading niet (meer) dekt en draagt de 
commissie nu de naam: “Werkgroep Erfgoed”.  
Niet alleen de inventarisatie wat wij als vereniging aan voorwerpen hebben, maar ook door wie 
geschonken, wat is de achtergrond enz.? Gedacht wordt aan het inschakelen van stagiaires van 
bijvoorbeeld een conservatoren-opleiding, om zo deze alomvattende inventarisatie te gaan maken 
(zonder al te hoge kosten), zodat wij onze “bezittingen” met een goed gevoel aan de volgende 
generatie kunnen overdragen. 
 
Cedric Muchall (WW Noord), als bouwer van de nieuwe website, meldt dat bij het vullen van de 
website men aanliep tegen het feit dat er over de geschiedenis van DM niet heel veel bekend is. Hij 
doet een oproep aan de leden om zoveel mogelijk informatie te gaan verzamelen/delen over onze 
roemrijke geschiedenis van de vereniging. Ook dat zijn wij immers verplicht aan de volgende 
generaties van leden van DM. 
 
Luuc meldt dat een eerder gedane oproep voor kandidaten voor het landelijk bestuur een goede 
respons heeft gekregen en dat hij aangenaam getroffen is door de kwaliteit van deze mensen. Tot 7 
juli kan men zich nog aanmelden. 
 
5. Verenigingszaken: 
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a. Update door verenigingsmanager over zijn missie 
Pierre van Aalst deelt zijn observaties na zijn eerste jaar als part time verenigingsmanager. Onze 
vereniging kent 22 actieve, 2 rustende (Haarlem en Meer, Westhoek) en 5 slapende (Achterhoek, ’t 
Gooi, Nijmegen, Groningen, Rivierenland) departementen.  
In het afgelopen jaar heeft hij alle departementen kunnen bezoeken. Hij was aanwezig bij  leden-
bijeenkomsten en schoof ook regelmatig aan bij bestuursvergaderingen, om zo ideeën en suggesties 
te verzamelen en ervaringen uit andere departementen met de besturen te kunnen delen. Hij gaat hier 
ook het komende jaar mee door. 
Departementen Deventer, Arnhem en Apeldoorn/Epe hebben (nagenoeg) volledig nieuwe besturen 
met nieuw elan en dat straalt af op de departement zelf, waardoor nieuwe leden zich aanmelden. 
De departementen Leiden en Twente hebben succesvolle initiatieven lopen om jongeren te binden. 
Waterweg Noord heeft dit jaar haar 25-jarig bestaan groots gevierd met een boottocht naar en diner in 
Rotterdam. Het komende jaar zal de uitrol van de strategie 2017-2020, tezamen met de 
departementsbesturen, centraal staan. 
 
b. Communicatie - update website en online boekhouden voor departementen 
Zowel de ontwikkelingen over de website alsmede de stand van zaken met betrekking tot het online 
boekhouden zijn onder agendapunt 4 uitgebreid aan de orde gekomen. 
 
6. Financiële zaken 
 
a. Verslag financiële commissie 
Alvorens de financiële commissie aan het woord komt, licht Martijn Visser in zijn rol als 
penningmeester, zijn verslag over de concept jaarrekening 2016, kort toe.  
Onder de post immateriële vaste activa zijn de kosten voor de bouw van de nieuwe website als een 
investering verantwoord. Het oorspronkelijke plan om deze geactiveerde kosten in vijf jaar ten laste te 
brengen van het resultaat stuitte op weerstand bij de controlerend accountant. Deze investering zal nu 
in drie jaar in plaats van vijf jaar worden afgeschreven en drukt daarmee zwaarder op het resultaat 
dan voorzien.  
In de post voorraden zijn o.a. De Maatschappij dassen verantwoord. Martijn zou graag zien dat alle 
leden een stropdas kopen, daarmee slinkt zijn voorraad aanzienlijk, het is goed voor De Maatschappij 
kas en het vergroot onze zichtbaarheid!  
De post handelsdebiteuren bevat vorderingen op leden uit hoofde van hun lidmaatschap. Inmiddels 
zijn de vorderingen uit handen gegeven aan een incassobureau.  
Een deel van de bestemmingsreserve zou door de departementen kunnen worden aangewend om, 
bijvoorbeeld, het lidmaatschap voor jongere leden tijdelijk uit te financieren. 
 
Jobert Oostindie (NW Veluwe en Flevoland) vraagt aandacht voor het risico van ledenverloop op de 
inkomsten van de vereniging. Martijn geeft aan dat dit een continu aandachtspunt is voor het landelijk 
bestuur. Er treedt m.n. verloop op binnen de ZZP’ers en kleine bedrijven. Onze nieuwe strategie biedt 
aanknopingspunten voor het aangaan van (financiële) partnerships en deze zouden daarmee een 
nieuwe bron van inkomsten voor de vereniging kunnen betekenen.  
 
Luuc vult aan dat een landelijk lidmaatschap voor grote bedrijven ook in de vorm van een partnership 
gegoten kan worden. De ideeën daarover bevinden zich nog in een brainstorm fase. Leden zijn van 
harte uitgenodigd om het landelijk bestuur te voeden met suggesties over de vorm waarin en wellicht 
ook namen van bedrijven die hierin geïnteresseerd zouden kunnen zijn. 
 
Daniëlle Evers (Zutphen) vraagt naar aanleiding van de toelichting van Martijn op de post 
handelsdebiteuren, of penningmeesters van departementen een overzicht kunnen krijgen van de 
uitstaande bedragen van hun departement. Martijn zegt toe deze via het landelijk bureau te zullen 
gaan sturen. 
 
Cees de Hooge (Zeeland) krijgt, mede namens Willem Peek (Drechtsteden) als aanwezige leden van 
de financiële commissie, het woord en doet verslag van de bevindingen. Hij memoreert de “zware” 
discussies over bijvoorbeeld het immaterieel actief (website) met penningmeester en accountant. De 
financiële commissie herkent zich in de concept jaarrekening 2016 en stelt de ALV voor de 
penningmeester in het bijzonder en het landelijk bestuur in het algemeen te dechargeren voor het 
door hen gevoerde financiële beleid over het verenigingsjaar 2016. 
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b. Vaststelling jaarrekening 2016 (0117h039) 
De jaarrekening over het verenigingsjaar 2016 wordt bij acclamatie door de ALV vastgesteld. 

 
c. Verlening decharge leden financiële commissie 
De leden van de financiële commissie worden bij acclamatie door de ALV gedechargeerd voor hun 
werkzaamheden en verslag met betrekking tot de jaarrekening 2016. 

 
d. Verlening decharge bestuursleden 
De leden van het landelijk bestuur worden bij acclamatie door de ALV gedechargeerd voor het door 
hen gevoerde beleid over het verenigingsjaar 2016. 

 
e. Benoeming leden financiële commissie 
Cees de Hooge (Zeeland) geeft aan voor nog een volgende termijn als lid van de financiële commissie 
beschikbaar te zijn. Willem Peek (Drechtsteden) treedt terug uit de commissie en meldt dat Richard 
van Willigen (Drechtsteden) zich beschikbaar stelt als zijn opvolger. 
De ALV geeft het landelijk bestuur een mandaat om de financiële commissie te benoemen. 

 
f.  Notitie over beleggingen (0117h.040) 
Martijn licht zijn notitie verder toe. Het hierin door hem verwoorde voorstel houdt in dat 1/3 deel van 
het totale beschikbare vermogen in liquide vorm op bankrekeningen wordt aangehouden en dat 2/3 
deel van het totale beschikbare vermogen zal worden belegd in voldoende gespreide passieve 
beleggingsfondsen met een gematigd defensief beleggingsprofiel. Daar het landelijk bestuur zich 
onvoldoende geëquipeerd weet met actuele beleggingskennis, zal aan een drietal partijen gevraagd 
worden een voorstel te doen om deze werkzaamheden op zich te nemen. Op basis van deze 
voorstellen zal het landelijk bestuur vervolgens een keuze gaan maken. 
De ALV stemt bij acclamatie in met het voorstel verwoord in boven genoemde notitie. 
 
7. Bestuurszaken 
 
a. Samenstelling Raad van Advies 
Luuc memoreert nogmaals dat er drie leden van de Raad van Advies tijdens deze ALV aanwezig zijn 
en geeft aan dat zeer te waarderen. Er wordt gewerkt aan een actieve opvolging binnen de Raad. De 
initiële benoemingsduur voor een lid van de RvA bedraagt 4 jaar, met de mogelijkheid om wederom 
voor 4 jaar herbenoemd te worden. Landelijk bestuur tezamen met RvA zijn op dit moment op zoek 
naar “bekende namen”. Deze nieuwe leden zouden ook mede gezicht kunnen geven aan De 
Maatschappij als vereniging met een historie van ruim 240 jaar. De nieuwe strategie biedt eveneens 
voldoende aanknopingspunten om een andersoortige dialoog tussen landelijk bestuur en de leden van 
RvA te voeren en zo elkaar wederzijds te inspireren en te verbinden. 
 
b. Samenstelling hoofdbestuur 
Wouter Admiraal in zijn rol van secretaris, zal in de ALV van 5 oktober a.s. aftreden. Het landelijk 
bestuur is met kandidaten in gesprek, om zo in zijn opvolging te kunnen voorzien. Deze gesprekken 
verlopen in een constructieve sfeer en het landelijk bestuur verwacht dan ook een zeer geschikte 
kandidaat voor de komende ALV te kunnen gaan presenteren.  
 
8. W.v.t.t.k. en rondvraag 
 
Mede gelet op de tijd komt er verder niets ter tafel en stelt Luuc vervolgens de aanwezigen in de 
gelegenheid om gebruik te maken van de rondvraag.  
 
Vincent Groot (Drechtsteden) heeft onlangs een lezing bijgewoond over privacy en 
gegevensbescherming. Hij vraagt zich af hoe wij daar als vereniging mee omgaan. Mag je 
bijvoorbeeld adressen van leden zomaar gebruiken voor mailings of is daar expliciete toestemming 
voor nodig? Luuc zegt toe dit onderwerp in het landelijk bestuur te zullen inbrengen.  
 
Nico van Grieken (lid Raad van Advies) constateert dat De Maatschappij een civiele beweging kan 
worden genoemd. Voor het voortbestaan daarvan is het onontbeerlijk dat er mensen zijn die zich met 
moed, ambitie en daadkracht willen inzetten voor het besturen daarvan. Het landelijk bestuur toont 
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keer op keer aan die vereiste maatschappelijke en burgerlijke verantwoordelijkheid op zich te willen 
nemen. Dit dwingt, zeker in het huidige tijdsgewricht, waarin het aangaan van verplichtende en 
verbindende lidmaatschappen geen vanzelfsprekendheid meer is, groot respect en waardering af. De 
ALV ondersteunt zijn dank aan het landelijk bestuur met een instemmend applaus. 
 
Antoinette Pernot (Amsterdam) als voorzitter van het departement dat dit jaar op 5 oktober het 
jaarcongres organiseert, krijgt het woord. Allereerst stelt zij twee (aanwezige) nieuwe bestuursleden 
van haar departement voor: Sengül Kücükasci en Philip Todd.  
Vervolgens laat zij de aanwezigen een wervend filmpje zien over het a.s. jaarcongres. De 
departementen krijgen dit filmpje eveneens toegestuurd om het tijdens hun bijeenkomsten aan de 
leden te kunnen tonen. Flyers zijn na afloop van de vergadering in ruime mate aanwezig.  
Antoinette licht een tipje van de sluier van het programma op dat om 12.00 uur op donderdag begint, 
uiteraard een rondvaart kent langs de iconen van Amsterdam, met een avondprogramma en 
(facultatief) op vrijdagmorgen 6 oktober wordt afgesloten. Keynote speaker donderdag is Jos Nijhuis 
(CEO Schiphol Group). De dagvoorzitter is Sharon Kroes. Ook aan hotels voor een eventuele 
overnachting is gedacht. Early Bird inschrijvingen vóór 1 augustus krijgen een korting van € 20 op de 
normale prijs van € 60,-. 
 
Trudy Vos (Twente) neemt volgend jaar graag het stokje van Amsterdam over.  
Vrijdag 12 oktober 2018 zijn wij van harte welkom bij het jaarcongres voor De Maatschappij, welke 
georganiseerd zal worden door haar departement. Tijdens de ALV van 5 oktober a.s. zal Trudy, in 
twee minuten, een tipje van de sluier gaan oplichten. 
 
Tenslotte roep Luuc de aanwezigen op om 5 oktober a.s. de Maxima-zaal in het KIT volledig te gaan 
vullen. Er kunnen 400 personen in. Hij roept de departementen daarom nogmaals op rond 5 oktober 
geen eigen evenementen te organiseren en zo een hoge opkomst in Amsterdam mogelijk te maken. 
 
9. Sluiting 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 18.07 uur de vergadering en nodigt 
hen uit voor een drankje en het aansluitende diner-buffet. 


