Onderwerp:
Algemene ledenvergadering van Vereniging 3D Metaal Print Cluster Noord Nederland

Datum:

Locatie:

19-12-2017

Getech BV, Westerbork

Aanwezigen:
1. Jan Geerts (voorzitter)................... Getech B.V.
2. Mathieu Verhoogt (secretaris) .... Bekaert
3. Rudi Dijksterhuis ............................. Eltron
4. Roelof Vedder ................................. Revamo
5. Alex Mulder...................................... Stiko
6. Mark van der Staaij ........................ Stenden
7. Gerrit Ottens .................................... Stenden
8. Wilbert van den Eijnde ................. Stenden
9. Fred Koggel ..................................... Wimatec
10. Peter Groen ..................................... Turtle creations
11. Piet Vermazeren ............................. Scholte’s metaalbewerking
12. Pieter Diphoorn .............................. KvK

Afmelding ontvangen:
1. Johan Pragt (penningmeester) ... Nova, Astron
2. Kees Kuijt .......................................... Bekaert
3. Richard Veldkamp (advies) .......... Provincie Drenthe
4. Christiaan Swart .............................. C&W snijtechniek
5. Sander van der Laan ..................... Landes
6. Menno Kooistra .............................. STT
7. Jan Grootjans................................... Stevens Engineering
8. Martijn Rink ...................................... Stevens Engineering

Agenda:
1. Introductie, welkom
2. Leden status
3. NLR programma sessie 1 samenvatting en ervaringen
4. Frankfurt FormNext ervaringen
5. NLR programma sessie 2 en 3 planning
6. Afsluiting
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Acties
Wie ...................................................... Wat
Alle leden..............................................Vinden van nieuwe leden
M. Verhoogt ........................................Doorsturen van de statuten naar alle leden
M. Verhoogt ........................................Aangeven wisseling van secretaris
P. Diphoorn..........................................Oproep voor doorgeven 06 nummer
P. Diphoorn..........................................Uitnodiging sturen voor LinkedIn groep
J. Geerts ................................................NLR (Mark) contacten voor hand-out, factuur en sessie 2
M. v.d. Staaij / W. v.d. Eijnde ..........Voorstel voor de rol van Stenden bij de vereniging
J. Pragt...................................................Versturen contributieverzoek naar ) Scholte’s metaalbewerking

Samenvatting


J. Geerts opent de vergadering. Geeft aan dat de vereniging open staat voor nieuwe leden.



Rolverdeling: M. Verhoogt ter vervanging van K. Kuijt als secretaris en P. Diphoorn als adviserende rol
vanuit KvK maar is geen officieel lid.



W. v.d. Eijnde gaf aan dat Stenden een ondersteunende rol kan hebben voor het bestuur. Hiervoor sturen
zij nog een voorstel.



Verschillende leden afwezig door drukte, Apollo twijfelt en J. Pragt door persoonlijke omstandigheden.
Resato en Klement zijn uitgestapt.



Vraag gesteld over wat er in de statuten staat over toelating, doel en benoeming. Antwoord hierop is dat
de statuten zal worden doorgestuurd door M. Verhoogt.



Voorstel: de rol van secretaris door te geven van K. Kuijt aan M. Verhoogt en dit officieel vast te leggen.
Stemming: unaniem voor.



Er is een Whatsapp groep voor alle leden en een linkedin groep. Voor beide zullen uitnodigingen
verstuurd worden door P. Diphoorn.



De mailing lijst en Whatsapp groep zal via het lid / de contactpersoon verlopen. De linkedin groep is
openbaar.



Algemeen gevoel is positief m.b.t. NLR sessie 1. Wel de vraag gesteld of de vereniging zich alleen poeder
printen concentreert. Hoewel er verschillende visies zijn, zal de inhoud van de NLR sessies hetzelfde
blijven.



Sessie 2 en 3 zullen resp. over het productie klaar maken en meer diepgang (materialen etc.) gaan.



Er is genoeg geld om de tweede sessie te houden. J. Geerts benadert Mark voor het opvragen van de
hand-out, factuur en voorstel voor de tweede sessie.



De te behandelen modellen kunnen naar het bestuur worden gemaild.



Het huidige saldo is €5027,23, hiervan moet de eerste sessie van NLR betaald worden (€2080 ex BTW) en
de drie uitstaande contributies erbij geteld worden (€1500).



Totale budget is dan €4473,23 (Saldo – NLR + contributies).



Het bedrag is nog niet verdubbeld door de provincie.



Bijna alle leden hebben betaald. Drie nog niet; Nova (J. Pragt) , Stenden (H.J. Bouwers) en Scholte’s
metaalbewerking heeft nog geen contributieverzoek ontvangen (Actie Johan).



Voorstel: Contributie voor 2018 is €500 en wordt in januari verstuurd en voor eind maart betaald.
Contributie voor 2019 is €500 en wordt in oktober verstuurd en voor eind december betaald.
Stemming: unaniem voor.



Afsluiting
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