
(CONCEPT) Notulen algemene jaarvergadering NOVU - 2019 

Datum: 12 april 2019 – IceWorld Soest 

Deze notulen worden op de ALV in 2020 definitief gemaakt.  

 

Aanwezigen bestuur: 

Arend Buurma – Voorzitter 

Koen Koevoets – Secretaris 

Kees-Jan Leijen – Penningmeester 

Theo van den Elzen - lid 

 

Nieuw voorgedragen leden bestuur: 

Marnix Langstraat 

Luuk Kuijpers 

 

Aanwezig kantoor: 

Joris Cavelaars – Directeur  

Inés Verhallen – Communicatiemanager 

Thomas Logan – stagiair Atelier 

 

Aantal aanwezige leden: 31 

 

 
 

1. Opening 

Arend opent de vergadering om 15.00 uur heet de aanwezigen welkom en leest de agenda 

voor.  

 

Vragen notulen vergadering 2018: 

Vraag over de wijzingen in de vorige notulen – notulen worden goedgekeurd 

Emil Garvelink toch een vraag over pagina 3 –prototyping? Wordt nader uitgezocht.  

 

In memoriam Reinout Meltzer – Arend verteld kort over het laatste contact dat hij had met 

Reinout Meltzer. Arend heeft Reinout op de avond voor zijn overlijden nog kunnen vertellen 

dat de NOVU een grote subsidie toegekend had gekregen. 

 

 

Arend staat kort stil bij ons jubileumjaar. Extra evenementen die we organiseren zijn o.a. de 

Duurzaamheidsdag op 12 april, op 7 sept de Nationale uitvindersdag en 13 december de 

etalage. Over de evenementen wordt iedereen per mail op de hoogte gehouden.  

 

 

 

 

 



 

2. Verslag secretaris Koen Koevoets  

In het atelier wordt op een laagdrempelige manier ondersteuning geboden aan uitvinders. 

Prototypes en 3D tekeningen – 15 euro per uur. Streven ernaar om budget neutraal te 

werken. Geeft ruimte voor verkenning. 

Mocht iemand nog gereedschap over hebben dan ontvangt het Atelier dit graag. Kan altijd 

goed gebruikt worden. Er is contact geweest met Solid Works. Dit mogen de twee studenten 

die werkzaam zijn in het atelier kosteloos gebruiken tijdens hun stage.   

Uitgelichte projecten – hydronet van Fam. De Keij. Succes verloop van tekening naar 

connectie met marktpartij 

Betonboor van Ruud Schaap – helemaal uitgewerkt.  

 

Opening Soestdijk – leuk om met elkaar rond te kijken. Zowel op het nieuwe kantoor als op 

Paleis Soestdijk. Meer levendig geworden sinds er meer mensen op kantoor aanwezig zijn.   

Kees en Thomas werken in het Atelier en Wouter is 2 keer per maand een middag aanwezig 

voor het uitvindersuur.  

Yp Kroon – 1 x in de twee weken op woensdagmiddag binnen voor octrooispreekuren 

Nico van Oers – 1 x per twee weken een middag aanwezig voor technostartersspreekuur 

In december is er afscheid genomen van Jolijn.  

 

Expositie paleis – dankzij de subsidie hebben we een leuke samenwerking opgezet met het 

paleis → expositie. Vrijwilligers van de expositie ontvangen een 3D print sleutelhanger als 

dank voor hun hulp.  

1 keer per maand worden de inzendingen van de uitvindkamer gezamenlijk besproken. Als 

het zo uitkomt wordt dit gedaan met deelnemers van de cursus van idee tot markt. Winnaar 

van de maand ontvangt een gratis quickscan op kantoor.  

 

Samenwerkingen – bestaande samenwerkingen met de Orde van Octrooigemachtigden, 

RVO, OCNL en Higher Level. Nieuwe samenwerkingen met Solidworks en Cadmes, Technisch 

Weekblad, BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en Meyer Bergman 

Erfgoedgroep. 

 

3. Verslag Penningmeester 

Verloopt op dit moment een stuk rustiger dan een aantal jaren geleden. Er is een tijd geweest 

dat niemand de boekhouding deed, maar gelukkig is dit nu anders. Kas vorig jaar was, zoals 

voorspeld, leeg. Eind december kwam er een subsidie binnen en kon de NOVU weer op volle 

kracht vooruit.  

 

Contributiebetalingen  

In de begroting staat 550 leden. Kees-Jan voorspeld 500 leden op basis van afgelopen jaren  

Kees-Jan is van mening dat de NOVU aan de weg moet timmeren en meer reclame moeten 

maken om op die manier meer leden te werven.  

 

 



 

Bert Wolters vraagt zich af hoe het zit met de uitkomsten van de online brainstorm van 

Rijkswaterstaat. Hier wordt later meer over verteld.  

 

Bert Wolter heeft een vraag over de subsidie – hoe zit het in elkaar? Joris legt uit dat het een 

projectfinanciering is en verteld dat we diverse verplichtingen hebben. Bert Wolters – waarom 

kwam dat pas eind december? Joris legt uit dat dit te maken heeft met de lange weg die het 

moest afleggen.   

 

Wie heeft dit gevraagd?? Hoe zit het met het verschil van kosten van de grebbenberglaan en 

Soestdijk? Kosten vorig jaar even opzoeken en schrijven 

 

4. Voordracht nieuwe leden 

Marnix Langstraat stelt zich voor. Hij heeft natuurwetenschappen en innovatiemanagement 

gestudeerd. Hij is op dit moment bezig met een citruspers en heeft hiervoor contact met de 

NOVU.  

 

Luuk Kuijpers stelt zich voor. Hij heeft International media gestudeerd. Hij werkt in de media 

industrie (spellen op tv) en heeft sinds een jaar meer tijd genomen om bezig te gaan met de 

ideeën die hij heeft. Is erg nieuwsgierig  of hij zelf een vinding in de markt kan krijgen. 

Tijdens dit proces werd hij gevraagd om in het bestuur plaats te nemen. Hij verwacht dat zijn 

media achtergrond en leeftijd helpt bij het vinden van een doel voor zijn vindingen. 

vindingen een doel te geven. 

 

Stemmen – iedereen is voor. Unaniem.  

Arend heet Luuk en Marnix welkom in het bestuur.   

 

5. Commissies 

Commissies – Geschillencommissie, kascommissie en businessclub blijft het zelfde 

Uit de ledencommissie willen Sjaak Griffioen en Kees Koese beide graag stoppen. Hiervoor 

zoeken we twee nieuwe leden. Leden van de ledencommissie kijken naar het referaat van de 

aanvrager van een erkend lidmaatschap. Dit hoeft niet direct een succesvol product te zijn, 

maar moet wel op de markt zijn gebracht. Aanmeldingen zijn welkom op info@novu.nl.  

 

6. Toekomst NOVU 

Joris gaat iets vertellen over de toekomst en visie van de NOVU 

Veel te vertellen 

Vertegenwoordigen de leden van de NOVU 

Checken op slides presentatie van Joris 

Joris wil jij dit kort uitschrijven?? 

 

Jan-Taco te Gussinklo vraagt iets over de visie presentatie van Joris – (vragen aan Joris wat hij 

vroeg) 

 

mailto:info@novu.nl


 

Patricia de Kuiper mist onderwijs in het aanbod van de NOVU. En dan vooral over hoe je een 

team om je heen vormt. Ik zou daar graag eens meer over horen. Het idee is nu om daar een 

informatiemiddag over te houden. Op de website en in de nieuwsbrief zal dit worden 

aangekondigd.    

 

Bert Maas ziet dat er een aanvulling op de website nodig is. Hij wil een formulier wat 

iedereen kan invullen zodat leden elkaar kunnen vinden.  

Het is idee is om dit in de nieuwe ledenomgeving waar we mee bezig zijn op te nemen.  

Ook hierover houden we de leden op de hoogte via de nieuwsbrief.  

 

Paul Haverkorn heeft een vraag over het faciliteren van een structuur over het tot stand 

komen tot een ondersteuning – ledental groeien en jeugd moet je juist laagdrempelig 

werken toch? 

 

Bert Maas heeft nog een vraag over de website. Is nu onveilig. Joris zegt dat er hard gewerkt 

aan een nieuwe site. Gerard van Dijk – is er een methodisch ontwerp voor de site? 

De NOVU komt daar later dit jaar op terug.  

 

NOVU Business Club – uitvinders helpen om hun product op de markt te brengen.  

Veel ledengesprekken, veel quickscans.  

 

Arend Buurma verteld over het Waddenfonds en de online brainstorm die we daarvoor 

hebben verzorgd. Arend verteld dat er op dit moment een prototype wordt gebouwd in 

Marokko. (Arend Buurma vult dit nog verder aan) 

 

Jan-Taco te Gussinklo geeft een compliment over het opzetten van deze online brainstorm 

en hij vindt het echt een mooi visitekaartje voor de NOVU – Joris geeft nog een extra 

voorbeeld van de oil spills in de havens.  

 

7. Vasstelling lidmaatschap 

Joris stelt voor om het lidmaatschap met 20 euro te verhogen van 165 euro naar 185 euro 

per jaar. Hij legt uit dat dit nodig is om de NOVU verder te professionaliseren.  

 

Bert Wolters vraagt om verder uit te leggen waarom dat moet en Joris geeft extra 

verduidelijking over de vragen die er komen en de hoeveelheid werk die er soms voor nodig 

is.  

 

Stemming → iedereen is akkoord met het verhogen van de lidmaatschapsgelden.  

De prijzen vanaf 2020 gaan er als volgt uitzien: 

Privé lid - € 185,- 

Lid bij bedrijf met max 5 personen - € 185,- 

Bedrijfslid met 6 t/m 50 medewerkers - € 295,- 

Bedrijfslid met meer dan 50 medewerkers - € 395,- 



Student – € 35,- 

Abonnee Vindingrijk - € 50,- 

Hans Horling -  vraagt of het mogelijk is om verschillende lidmaatschappen aan te bieden. 

Joris zegt dat hij daar ook al eens over nagedacht heeft. Je zou kunnen beginnen met een 

soort basislidmaatschap wat je naar behoefte kunt uitbreiden. Hier wordt verder over 

nagedacht en gesproken.  

 

Bert Maas stelt voor om een fonds op te zetten waar mensen naar eigen behoefte extra geld 

in kunnen storten t.b.v. de NOVU.  Dit wordt verder besproken.  

 

8. Controle kascommissie 

Paul Haverkorn heeft nog een paar kleine schoonheidsfoutjes maar is verder akkoord met het 

jaarverslag. Koen Terwijn heeft al eerder via e-mail laten weten akkoord te zijn. Arend 

bedankt Paul en Koen Terwijn voor hun werk.  

Paul Haverkorn geeft aan dat hij graag zou zien dat iemand anders deze taak op zich neemt. 

Arend vraagt wie dat wil doen. Geen vrijwilligers tijdens de vergadering. Vrijwilligers kunnen 

zich melden via info@novu.nl 

 

9. Rondvraag 

Bert Wolters vraagt of de officemanager vervangen wordt.  

Joris: we werken met een administratiekantoor om zoveel mogelijk uit te besteden. Ook gaan 

we meer automatiseren zodat we het op deze manier redden.  

 

Arend geeft aan dat dit af en toe een probleem is. Bezetting is lastig en met de stagiairs er bij 

is er in ieder geval weer volledige bezetting en wordt de telefoon altijd opgenomen. 

 

Hans Horling vraagt of de duurzaamheidsdag een vervolg kan krijgen. Hij wil er graag over 

meedenken maar niet op 1 dag. 

 

Emil Garvelink – gaat over elektrificatie. Thermodynamica. PV paneel – connector. Hij komt op 

een veel hogere uitkomst (iets>>>) geen idee. Energie ontsnapt omdat we het niet kwijt 

kunnen in het net. Gaat iets over accu’s. Hij heeft daar de oplossingen voor. Hij kan pieken in 

het net opvangen en later terugbrengen.  

 

Cor Golstijn  - waarom is er geen NOVU lidmaatschapspas? Soort relatiepas.  

Even bij iYYU checken of we daar iets mee kunnen doen.  

 

Bert Wolters -  wie kan er allemaal lid worden van de NOVU? In principe iedereen. Joris geeft 

wel aan af en toe kritisch te moeten zijn ivm de kwaliteit van de aanmeldingen.  

 

Patricia de Kuiper wil een soort succesvolle ledendag organiseren. Zij kunnen misschien een 

bijdrage doen in een stichting geld doneren. Succesvolle uitvinder kan ook dienen als buddy 

voor een startende uitvinder. Aanwezigen zijn het hierin met Patricia eens. Het wordt tijdens 

de volgende bestuursvergadering besproken.  



Bert Maas – vraag gesponsorde innovaties – minor projecten – aanvullen door Arend Buurma 

 

Jan van Rijnsoever – Reinout Meltzer was altijd bezig met prototype Hij wil het atelier graag 

naar Reinout Meltzer vernoemen – Reinout Meltzer Atelier – Dit wordt bespreken in de 

volgende bestuursvergadering.  

 

Paul Haverkorn – kunnen we een oorkonde geven?  

Beloning met een erkenning vanuit de novu. Koen stelt voor om op een later moment hier 

nog eens over te praten.  

 

10. Bekendmaking erkende leden 

Er is dit jaar maar 1 aanvraag gedaan voor een erkend lidmaatschap. De heer de Bock heeft 

een referaat geschreven welke door Wouter Pijzel en Nico van Oers is doorgenomen.  

 

Reactie ledencommissie: 

Het uitvindersreferaat van Wil de Bock heeft op de beoordelingscommissie grote indruk gemaakt. 

Niet alleen de vinding op zichzelf, maar ook het doorlopen van het traject en het 

doorzettingsvermogen van Wil zijn bijzonder.(overige toelichting is aanwezig op kantoor) 

Theo van den Elzen gaat over tot de erkenning van Wil de Bock. Hij ontvangt een oorkonde, 

een speldje en een bos bloemen. Zijn lidnummer wordt van 52.1219 naar 51.1219. 

 

Theo van den Elzen neemt afscheid van het bestuur en wordt bedankt voor zijn werk en 

toewijding. Hij ontvangt een bos bloemen en een fles wijn.  

 

Gastheer Wim Hoeks wordt hartelijk bedankt voor zijn gastvrijheid.  

 

11. Afsluiting 

Om 16.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.  


