
 

Algemene ledenvergadering 
Woensdag 21 februari 2018 18:45 

─ 

Aanwezigen 
Dedier Chaigneau, Voorzitter 

Floris Romeijn, Secretaris 

Sander van Doesburg, Penningmeester 

Jelle Zeilstra, Bestuurslid 

Remco Vink, Bestuurslid 

 

Jan-Derk Bakker Joeri Blaauboer Nayib Boukadida
Danny Brockhoff Celina Bron Marnix Davidson
Sammes de Haan Arie de Vreugd Bas Duteweert
Berry Hagens Matthijs Hoogeboom Walter Köhlenberg
Anouk Kottenhagen Dennis Kuscu Jip Lemmers
Quinten Lepelblad Thierry Ligeon Gerwin Meesters
Phanna Minnema Laszlo Olk Nick Ootes
Corné Oudshoorn Jeroen Plug Patrick Roijers
Jerry Schouten Ruben Stauttener Wesley Thung
Jorden van Blokland Willem van der Kooij Kars van Gijn
Robbert van Koesveld Laurens van Mulukom Shanti Verschoor
Channah Vogel Abe Zeilstra 

Opening 
De algemene ledenvergadering van de Alumnivereniging Engineers of Innovation is 
geopend door de voorzitter Dedier Chaigneau. Notulen wordt opgesteld door Floris 
Romeijn. 

Ingezonden stukken 
Er zijn geen ingezonden stukken. 
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Goedkeuring agenda 
De voorliggende agenda wordt unaniem goedgekeurd. 

Terugblik op het afgelopen jaar 
We willen graag iedereen bedanken voor het afgelopen jaar, we hebben dit jaar veel 
bereikt wat we zonder onze leden niet hadden kunnen doen. 

Comissies 
Huidige commissies 
We hebben dit jaar meerdere commissies opgezet voor verschillende doelen.  

Zo is er op dit moment een sponsorcommissie, waar Remco Vink en Dedier Chaigneau in 
zitten. Deze heeft tot doel een stabiele geldstroom binnen krijgen en contact onderhouden 
met de sponsoren. Helaas is er op dit moment nog weinig resultaat.  

De Alumnicommissie richt zich voornamelijk op het werven van nieuwe (alumni) leden en 
verzorgt bezoeken aan verschillende bedrijven voor de huidige leden. Tijdens deze 
bezoeken kunnen er cursussen  gegeven worden in verschillende vakgebieden. Deze 
commissie bestaat nu uit: Anouk Kottenhagen, Shanti Verschoor, Dedier Chaigneau, Sander 
van Doesburg en wordt ondersteund door Gijs de Jonge (nog niet lid). 

De bootcommissie is opgericht om de taken rondom de zonneboot op te pakken. 
Voorbeelden van functies binnen deze commissie zijn de verantwoordelijke voor het 
mechanische en elektrische deel.  De desbetreffende verantwoordelijke zullen aansturing 
geven in de voor hen bekende vakgebieden. 

Dedier Chaigneau vraagt welke van de aanwezige leden zich willen aanbieden voor 
voornamelijk de sponsorcommissie. Wesley Thung heeft aangegeven zich te willen aan te 
melden voor deze sponsorcommissie. 

 

Aanvulling commissies 
Voor de bootcommissie zijn er op dit moment twee verantwoordelijk aangesteld. Arie de 
Vreugd heeft aangeven bij het bestuur verantwoordelijk te willen zijn voor het mechanische 
deel van de boot. Hij zal daarvoor ook het aanspreekpunt zijn. Quinten Lepelblad is heeft 
aangegeven verantwoordelijk te willen zijn voor het elektrische deel. Het bestuur wilt in het 
aansturen van de innovatie en voortgang op de boot een stap terug doen. 
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Jaarverslag 
Als bestuur van een vereniging zijn wij verplicht een jaarverslag uit te brengen. Dit 
jaarverslag is verzonden naar alle leden. Tijdens deze algemene leden vergadering wordt 
het jaarverslag doorgesproken, de onderstaande koppen zijn aan bod gekomen, vragen 
en/of opmerkingen staan bij de desbetreffende koppen. 

 

Doelstellingen 2017 
- 

Activiteiten 2017 
- 

Financieel jaarverslag 
Als eerst willen wij al bestuur Abe Zeilstra bedanken voor de ondersteuning met de 
boekhouding.  

Sander van Doesburg licht toe dat in de balans van vereniging grote bedragen staan. Dit 
komt voornamelijk doordat de waarde van de boot en de waarde van de gereedschapskar, 
die we nu in ons bezit hebben, zijn opgenomen in de balans. Ook is de afschrijving van de 
boot meegenomen in de balans. De komende jaren zal de vereniging waarschijnlijk nog 
negatief staan op de balans, omdat de boot nog niet van ons is maar in bruikleen is. Dit zal 
begin 2020 veranderen, aangezien dan het contract met de Yacht Club Monaco zal 
eindigen. 

Jeroen Plug: “Waarom zijn de schulden die we voor de boot hebben €50.000 en geen 
€48.916?” 

Abe Zeilstra: De boot is economisch eigendom van de vereniging, juridisch nog niet. De 
vereniging is nu verantwoordelijk voor de schaden etc. Dus boekhoudtechnisch zijn wij 
eigenaar en daarom moet het gehele bedrag op de balans komen te staan. 

Ruben Stauttener voegt zich ook bij de vergadering. 

Wesley Thung: “Waar bestaat de €2.900 uit van de trip naar Monaco?” 

Sander van Doesburg/Dedier Chaigneau: “Alles is in eerste instantie door de vereniging 
betaald, leden die mee gingen hebben vooruit betaald aan de vereniging. Het bedrag wat 
vooruit betaald is komt voort uit een schatting. Alles vanaf vertrek, verblijf en tot terugkeer 
omvat dit bedrag. We zijn met 7 man gegaan, en twee kwamen later met eigen vervoer. 
Hier zit dus ook de huur van de trailer, camping etc in. De trailer is voornamelijk met 
behulp van donaties betaald, waardoor dit niet op de leden die mee gingen is verhaalt.” 

Zie het jaarverslag voor meer details. 
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Aankomend jaar 2018 

Jaarverslag 
Doelstellingen 2018 
- 

Activiteitenplanning 2018 
De eerste testvaart is gepland in het paasweekend, 31 maart. 

Gerwin Meesters: ”Is er aan een plek waar we gaan testvaren?” 

Dedier Chaigneau: “Dit is nog niet vastgesteld, maar de kans is groot dat het de 
Vinkeveense Plassen wordt. Dit is in de buurt van waar de boot nu opgeslagen staat.” 

 

Begroting 2018 
- 

Vaststellen Contributie 2018 
Om de boot mechanisch en elektronisch te verbeteren, o.a. draagvleugels en sensoren. 
Willen wij als bestuur een grotere financiële ruimte aanbieden aan de verantwoordelijke 
om deze innovaties te kunnen steunen. Andere V20 teams gaan nu varen met een nieuwe 
motor, de vereniging is op dit moment niet in staat om met deze innovatie mee te gaan, 
aangezien het budget daartoe nu niet aanwezig is. Deze nieuwe motor kost ongeveer 
€4.000 euro. Een andere (zelf ontworpen) motor zou wel kunnen mochten we hierin 
vooruitgang in zien, aangezien de motor nu vrijgegeven is voor de V20 klasse. 

Vaste lasten zijn nu gedekt door de contributie, maar we willen meer inzetten op de 
innovaties. Als bestuur willen wij daarom het jaarlijkse bedrag verhogen met €10 per jaar, 
dit komt neer op €50 per persoon per jaar. 

Jeroen Plug: “Van de begroting die er is gemaakt voor het werken aan de boot, hebben jullie 
daar ook gekeken wat jullie verwachten kwijt te zijn voor de onderdelen, of is het meer een 
schatting?” 

Dedier Chaigneau: “Het is nu meer een schatting, omdat we nu niet een concreet plan 
hebben voor bijvoorbeeld de draagvleugel. Dit is ook weer afhankelijk wat de 
eindverantwoordelijke van de boot, willen gaan doen en wat er financieel mogelijk is.” 

Wesley Thung: “Ik vind het wel wat veel geld, maar ik snapt wel waarom.” 

Ruben Stauttener: “Ik vind de contributie nog relatief laag, een beetje meer zou ik niet erg 
vinden.” 
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Remco Vink: “Het is percentueel een grote stijging, maar aan de andere kant zijn we een 
non-profit organisatie. Hoe meer we binnen krijgen hoe meer we kunnen besteden aan 
nieuwe innovaties.” 

Jeroen plug: “Ik denk inderdaad wel dat de verhoging zoals we hem nu hebben wel goed 
klinken, als je hem veel verder gaat verhogen dat het misschien voor nieuwe leden 
onhandig is. Maar wat betreft de contributie is/moet niet de centrale bron van inkomsten 
zijn voor innovaties. Het liefst willen we daar natuurlijk sponsors voor hebben.” 

 

Stemming: Verhoging van de contributie naar €50 voor jaarlijks lid zijn 

Voor Tegen 

Alle aanwezigen (20, inclusief bestuur) Geen (0) 

De verhoging van de contributie is unaniem aangenomen. 

Races 2018 
We hopen dat veel van jullie bij de races kunnen zijn. Zoals ook al via de Whatsapp is 
gedeeld, nogmaals het programma: 
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Rondvraag 
Wesley Thung: “De communicatie tijdens klusdagen kan wel wat beter. Want nu is het een 
dag van te voren dat ik het te horen krijg.” 

Jelle Zeilstra: “Meestal zijn de klusdagen en andere evenementen aangeven in onze agenda. 
Deze is online te vinden op onder andere onze website.” 

 

Willem van der Kooij: “Heeft de sponsorcommissie een soort van standaard brief?” 

Dedier Chaigneau: “Ja, die is er. Deze zal ik met je delen”  

 

Shanti Verschoor: “Is er nog iemand die bij de Alumnicommissie er bij wilt?” 

 

Quinten Lepelblad: “Gaan we de volgende keer naar Vrijdag of naar Fest?” 

Jelle Zeilstra: “Waarschijnlijk Fest, maar dat wordt vanzelf duidelijk in de 
agenda/uitnodiging.” 

Sluiting vergadering 
De vergadering is gesloten door Dedier Chaigneau. 

 

Notulen ingediend door: Floris Romeijn 

Goedgekeurd op: nog niet goedgekeurd 


