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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN DE MAATSCHAPPIJ
WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2018
ROC TWENTE

Aanwezig:

Datum:
Aanvang:
Einde:
Locatie:
Voorzitter:
Notulist:

Presentielijst op te vragen bij het landelijk bureau

26 september 2018
11:00 uur
12:00 uur
ROC Twente
Daniëlle de Jonge
Feddo Hartelust

Onderwerpen
1) Opening, vaststelling agenda en mededelingen.
11:07
De vergadering stemt in met de agenda. De vergadering stemt in met behandeling van alle
punten, ondanks late toezending van de stukken.
2) Vaststelling verslag vergadering d.d. 16 mei 2018
Akkoord
3) Voortgang strategie
Verbinden van generaties
Eline gaat Millenialsraad aansturen. Deze groep gaat gevraagd en ongevraagd advies geven en
initiatief nemen om projecten in dit kader op te zetten.
Duurzaamheid en Impact van Technologie
De thema’s worden geladen door informatie van buiten De Maatschappij en een recente
brainstorm van het Landelijk Bestuur en de Raad van Advies.
LEF
Departement Rotterdam (en de departementenTwente en Utrecht) gaan 2019 de Spring in de
Maatschappij / LEF ook organiseren als pilot.
Communicatie
Toolkit is bijna klaar (Marya Yaquin). Hierin staan op diverse thema’s best praktiseren,
uitnodigingen, tips etc. Wordt in Q4 afgerond en via de website uitgerold. Deze wordt ook in PDF
te downloaden. De toolkit wordt een dynamisch document dat steeds meeveranderen met de tijd
en de input.
Er wordt werk gemaakt van een communicatie & marketing team. Daarnaast wordt social media
vanuit het landelijk bureau georganiseerd.
Vraag: worden de communicatie methoden ook verrijkt met inhoudelijke lading vanuit onze
thema’s? Ja.
Vraag: waarom wordt in het nieuws de ROC wel genoemd en niet De Maatschappij? Dit heeft te
maken met het feit dat de Koning naar Hengelo Techniekstad als geheel komt (en dan De
Maatschappij aan doet).
Vraag: wordt ook gecommuniceerd via traditionele media of alleen social media? Beiden.
Vraag: wordt voldoende divers ingestoken (de drie O’s)? Dit wordt zeker in de toolkit behandeld.
Vraag: Worden topbijeenkomsten goed voor het voetlicht gebracht? Ja, dat zijn de best practicus
die we nu bij de departementen ophalen en delen via de toolkit.
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Vraag: is het een idee om van onze historische wapenfeiten een kwartet of een ganzenbordspel te
maken? Dit zal in overweging worden genomen.

4) Financiën (begroting 2019)
Uitgangspunt is constant ledenbestand (september 2018).
Het alternatieve verdienmodel zou kunnen bestaan uit sponsoring inkomsten
Afdracht wordt contestant gehouden.
Projecten en communicatie zijn nodig voor de ontwikkeling van De Maatschappij.
De huisvestingskosten en kosten van het landelijk bureau worden zo veel mogelijk beperkt.
Vraag: kunnen we voortaan spreken over “inspireren tot partnerschap” ipv “ zo gek krijgen om te
sponsoren”?
5) Bestuurssamenstelling
a) Uittredende bestuursleden Astrid Camp en Jan Timmer
Jan Timmer kan helaas niet aanwezig zijn. Hij verlaat het bestuur ivm persoonlijke
omstandigheden
Astrid Camp neemt wel afscheid, maar zal actief blijven in de Commissie Erfgoed en
betrokken blijven bij de Koning Willem 1 prijs. Astrid neemt het woord en verhaalt over haar
lidmaatschap, haar bestuurlijke carrière. Maar ook over de deemoed waarmee zij nu afscheid
neemt van het Landelijk Bestuur. Ze zegt wel toe betrokken te blijven bij het erfgoed en de
Koning Willem 1 prijs.
b) Voorgestelde nieuwe bestuursleden Cees Meeuwis (www.linkedin.com/in/cees-meeuwis1b731b26/) en Betrand Weegenaar (www.linkedin.com/in/bertrandweegenaar/).
Cees Meeuwis stelt zich met een inspirerend betoog verkiesbaar en wordt bij acclamatie door
de vergadering benoemd als bestuurslid.
Bertrand Weegenaar Stelt zich ook voor, juist (ook) vanuit zijn achtergrond uit het onderwijs
en met nadruk in het kader van techniek en wordt bij acclamatie door de vergadering
benoemd als bestuurslid.
De voorzitter stelt voor Luuc Mannaerts te benoemen tot Erelid. Dit wordt bij acclamatie door
de vergadering aangenomen.
Luuc doet een oproep om in lijn met de inspirerende voordrachten van de nieuwe
bestuursleden een oproep aan eenieder om vooral vanuit positieve overtuiging werk te blijven
maken onze De Maatschappij.
6) Rondvraag
Vraag: er zou al een bestaand inventarisatie moeten bestaan van alle kunst-historische
bezittingen van De Maatschappij. Thans wordt gewerkt aan de uitbreiding en digitalisering
daarvan.
7) Presentatie Jaarcongres 2019
Een inspirerend filmpje van Drechtsteden wordt vertoond. De voorzitter van Drechtsteden geeft
een toelichting op de plannen en de thematiek van het Jaarcongres 2019.
Er volgt een tweede filmpje van Drechtsteden.

Aansluitend volgt een presentatie van de stichting Petje Af.

8) Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 12:12
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