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redactioneel

Een zomers briesje
Thijs Knaapen

D

e temperatuur stijgt, de dagen lengen en de weilanden zijn
een grote explosie van geuren en kleuren. De vrije dagen van
het voorjaar, alhoewel verguisd door al diegenen die nog verwoede pogingen doen het werkritme vast te houden, maken de verleiding om zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde terras te gaan
bijna onweerstaanbaar. En nu ook Pinksteren voorbij is, kunnen we
veilig stellen dat de zomer voor de deur staat. Heeft u de folders alweer op de deurmat zien vallen? De ene vakantiebestemming wordt
nog fanatieker aangeprezen dan de andere en het ziet er allemaal
fantastisch uit. Lekker weg in
“In ieder geval doorbreken we eigen land bijvoobeeld. Fietsen in de Geulstreek, wanmet zijn allen even de dagelijkse delen op de Veluwe, varen in
routine, zodat we er daarna Friesland, noem maar op. Of
misschien wantrouwt u toch
weer fris tegenaan kunnen.“ die Noord-Europese wisselvalligheid hier en is een Mediterrane badplaats uw droombestemming. En de echte avonturier
vliegt waarschijnlijk door meerdere tijdzones exotische en onbekende culturen tegemoet.
In ieder geval doorbreken we met zijn allen even de dagelijkse routine, zodat we er daarna weer fris tegenaan kunnen. Zo’n verfrissing
is ook van toepassing op de bezetting van het VENI-bestuur. Niet
alleen nieuwe namen, maar ook personele omzettingen. Zodoende
bent u bijna aan het eind gekomen van mijn laatste redactioneel.
Ik leg de pen neer en neem de hamer op. Maar dat is niet de enige
functie met een nieuwe eigenaar. Hoe het allemaal precies zit leest u
onder andere in de voorstelstukjes van de nieuwe bestuursleden.
En zo is dus ook VENI weer klaar om fris het nieuwe seizoen in te
gaan.
4

VENI-blad

interview

Een vraag aan vijf: de crisis
Loes van Zijp

W

e lezen het dagelijks in de kranten; “Gedwongen ontslagen bij grote multinationals”, “werktijdverkorting op
R&D afdelingen”. Naar aanleiding hiervan worden de
rollen in de rubriek; “vijf vragen aan ….” voor een keer van format
veranderd. Dit keer niet vijf vragen aan een en dezelfde persoon,
maar draait het om een centrale vraag die wordt voorgelegd aan verschillende personen.
Wat voor een effect heeft de huidige economische situatie op
jouw loopbaan als natuurkundig ingenieur?
“Dat het in het bedrijfsleven
Deze vraag werd voorgelegd nu lastig is om een geschikte
aan ingenieurs in verschillende baan te vinden komt op de
stadia van hun loopbaan. Allereerst aan Coen Loermans, afstu- tweede plaats.”
deerder in de groep Fysica van
Nanostructuren (FNA), met verwachte einddatum juni 2009. Pas recentelijk heeft hij de keuze gemaakt om voor een carrière in het onderwijs te gaan kiezen. Hij merkt hierover op, dat deze keuze vooral
wordt gedreven door de positieve ervaring die hij heeft opgedaan
tijdens het verzorgen van eindexamentraining aan scholieren. Dat
het in het bedrijfsleven nu lastig is om een geschikte baan te vinden
komt op de tweede plaats. Net zoals het bij afstudeerders dikwijls
het geval is, concentreert Coen zich nu vooral op het afronden van
zijn onderzoek en gaat daarna pas concreet op zoek naar vacatures
in het onderwijs. Over het vinden van een geschikte vacature maakt
hij zich dan ook geen zorgen, met name voor de betavakken is er
altijd wel vraag naar een docent.
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Bert Lodewijks, afgestudeerd in 2008 in de groep Turbulentie en werveldynamica (WDY), koos er wel voor om een baan te zoeken in het
bedrijfsleven. Dit bleek echter moeizaam te verlopen, de gevolgen
van de recessie zijn voor hem duidelijk voelbaar.
“Al direct bij mijn eerste sollicitatie na mijn afstuderen werd ik geconfronteerd met de crisis.“Gezien de huidige economische situatie
staat de vacature op een hele kleine kier,” vertelden ze mij bij een
grote multinational. Ervaren mensen met een specialistische kennis konden ze misschien nog wel gebruiken, maar geen starters.
Dat dit voor meerdere techni“Dus na drie maanden heb sche bedrijven gold, bleek een
tijdje later. Uit het inmiddels
je dan niet meer dan een erg gekrompen landelijke vacatoezegging dat je geschikt tureaanbod vond ik een leuke
functie bij een groot kennisinbent en dat ze eventuele stituut. Na mijn sollicitatie werd
mogelijkheden voor je in de ik direct uitgenodigd voor een
gesprek. Dit slaagde en meergaten houden.” dere gesprekken volgden. Toen
ik echter voor de derde keer terugkwam, werd het woord ‘reorganisatie’ ineens genoemd. Ik werd
uitgenodigd voor een assessment, maar ze konden geen garanties geven. En inderdaad, ik kwam goed uit mijn assessment, maar
ze hadden eigenlijk toch geen vacature meer. Dus na drie maanden heb je dan niet meer dan een toezegging dat je geschikt bent
en dat ze eventuele mogelijkheden voor je in de gaten houden.
Inmiddels heb ik weer enkele sollicitaties lopen en ben ik ook weer
uitgenodigd voor een gesprek. Daarnaast heb ik nu tijdelijk werk op
de TU/e. Uiteraard overweeg je in deze tijd alle mogelijkheden, dus
ook die van gaan promoveren. Hier heb ik bewust niet voor gekozen. Voor een promotieonderzoek heb je een goede motivatie nodig, iets dat ik niet had en nog steeds niet heb. “Ik kan niets anders
vinden, dus dan toch maar promoveren” vind ik een hele slechte
drijfveer; hier houd je het geen vier jaar mee vol, lijkt mij. Daarnaast
heb ik ook overwogen om het onderwijs in te gaan. Dit ligt mij op
zich wel, maar wat mij tegenstaat is dat het je zo beperkt in je carrièremogelijkheden. Voorlopig ben ik in ieder geval aan de slag en
hoop ik maar op betere tijden, zodat mijn sollicitaties toch een keer
resulteren in een echte, leuke baan.”
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Ook Jeroen Rietjens, promovendus in de groep Fysica van Nanostructuren (FNA), is in 2004 afgestudeerd en is begin dit jaar gepromoveerd. Als we de vraag aan hem voorleggen over de invloed van
de recessie op zijn loopbaan, vertelt hij het volgende:
“Zomer 2008 ben ik serieus werk gaan maken van het zoeken naar
een baan. Mijn promotiedatum was begin 2009 gepland, maar omdat mijn contract per 1 september afliep wilde ik in het najaar met
een nieuwe baan beginnen, met een sterke voorkeur voor de industrie.
Een eerste sollicitatie ketste af vanwege de plotselinge overplaatsing
van een groepsleider.
jaargang 16, nummer 2
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Niet alleen afstudeerders die aan het begin van hun carrière staan
is de vraag voorgelegd. Ook is dezelfde vraag voorgelegd aan twee
promovendi. Allereerst aan Willem op’t Root, promovendus in de
groep “Coherentie en Quantum Technologie (CQT). Hij is in 2005
afgestudeerd en verwacht eind 2009 te promoveren.
”Op mijn dagelijkse werkzaamheden heeft het nauwelijks invloed.
Zover ik het kan zien sijpelt de economische crisis maar traag door
in de academische wereld. Op het moment wordt er niet bezuinigd
op wetenschappelijk onderzoek. Dat kan natuurlijk altijd nog gaan
gebeuren, maar dan over 1 á 2
jaar. Op dit moment lopen alle “Mijn loopbaankeuze wordt
projecten door zoals ze gepland
niet beïnvloed door de econozijn.
Mijn loopbaankeuze wordt niet mische crisis, ik wil nog steeds
beïnvloed door de economische
crisis, ik wil nog steeds het be- het bedrijfsleven in.”
drijfsleven in. Maar het is wel
duidelijk merkbaar dat bedrijven veel terughoudender zijn met het aannemen van mensen. De
boodschap van bijna alle bedrijven is: ”We nemen niemand aan, behalve als je dat ene toptalent bent met de perfecte match.”. Om op
dit moment via de voordeur (via P&O of HR) een bedrijf binnen
komen is erg moeilijk. Momenteel is netwerken erg belangrijk. Ik
ben pas sinds kort echt actief bezig met het vinden van een nieuwe
baan. Tot voor kort ging al mijn tijd en aandacht naar het afronden
van mijn promotie (nog steeds eigenlijk). Dus ik ga de komende tijd
pas echt de gevolgen merken van de economische crisis. Tot nu toe
heb ik er niet veel van gemerkt.”

interview

Gesprekken met twee detacheerders verliepen in eerste instantie
voorspoedig, maar de schrik in de financiële wereld en ook in de
industrie na het omvallen van Lehman Brothers in september was
enorm. Binnen enkele weken bleek dat beide detacheerders opeens
een sterk verminderde vraag van hun klanten hadden en mij geen
aanbieding konden doen in verband met de grote onzekerheid die
er heerste.
Vervolgens heb ik bij diverse bedrijven en instituten gesolliciteerd,
maar bleek dat er via open sollicitaties nauwelijks mogelijkheden
bestonden en er voornamelijk
“Ook bleek in een enkel geval vacatures waren met een vraag
naar zeer specifieke ervaring.
dat een uitnodiging voor een Dat maakte het voor mij als
gesprek voortijds werd gecan- pas gepromoveerd natuurkundige er niet makkelijker op. Ook
celed, omdat men mij ineens bleek in een enkel geval dat een
toch geen aanbod mocht doen uitnodiging voor een gesprek
voortijds werd gecanceled, omin verband met de crisis.” dat men mij ineens toch geen
aanbod mocht doen in verband
met de crisis.
Op dit moment hebben ook post-doc posities mijn aandacht, met
name interessante posities waarbij de reistijd te overzien is. Een buitenlands avontuur zit er gezien mijn privé situatie namelijk (voorlopig) niet in. Een andere richting die mijn interesse heeft is die van
docent natuurkunde, enerzijds omdat het me zeker voor een korte
tijd erg leuk lijkt, maar ook om te zien of dat iets is wat ik voor langere tijd zou willen doen. Ik geeft echter de voorkeur aan een baan
die de kansen op het vinden van werk in de industrie, als de economie weer aantrekt, niet vermindert.”
Tot slot zijn we ook benieuwd naar de ervaringen van ingenieurs
in de bedrijven die zwaar worden getroffen in deze tijden. ASML is
een van de bedrijven die het in tijden van economische crises zwaar
te verduren heeft. Inge van Donkelaar, afgestudeerd in 2008 in de
groep Moleculaire Biosensoren voor de medische diagnostiek (MBx),
werkt bij ASML als development engineer.
“In mijn eigen werk, als development engineer, merk ik niet heel erg
veel van de crisis afgezien van het feit dat het eigenlijk alleen maar
drukker is geworden. Er zijn geen directe collega’s van mij ontslagen
8
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Uit de verschillende reacties kunnen we opmaken dat de gevolgen
van de recessie ook duidelijk voelbaar zijn voor natuurkundige ingenieurs, in verschillende fasen van hun carrière. Met name het bedrijfsleven, waar het uiteindelijk toch allemaal om de centen draait,
heeft het zwaar te verduren. Maar net als na iedere economische dip,
zal het ook nu weer aantrekken. Voor degenen die nu op zoek zijn
naar een geschikte baan hopelijk zo snel mogelijk!
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maar de groep waarbinnen ik werk is wel een stuk kleiner geworden
sinds vorig jaar omdat een aantal mensen binnen ASML iets anders
is gaan doen. Op dit moment is er eigenlijk meer werk dan mensen,
maar de vacatures mogen in verband met de crisis niet opgevuld
worden. Ik heb wel mogen ervaren dat ASML op dit moment terughoudend is met het aanbieden van vaste contracten, ik heb zelf
nu voor de tweede keer een jaarcontract gekregen terwijl dit waarschijnlijk een vast contract was geworden als we niet in een crisis
zaten. Toch ben ik niet echt bang om mijn baan te verliezen, aangezien er genoeg werk ligt op dit
moment en ik verwacht dat de “Op dit moment is er eigenlijk
economie volgend jaar wel weer
meer werk dan mensen,
aan zal trekken.
Het meeste van de effecten van maar de vacatures mogen in
de crisis merk ik als ik door de
cleanroom loop, je ziet dat er verband met de crisis niet
een stuk minder mensen aan opgevuld worden.”
het werk zijn dan voorheen,
voornamelijk binnen productie zijn veel mensen ontslagen of hebben werktijdverkorting. In de
meivakantie was er zelfs een collectieve fabriekssluiting, waarbij alleen aan de meest kritische projecten werd doorgewerkt, toen was
het grotendeels uitgestorven. Dat er nu minder mensen werken bij
ASML zie je ook aan de verminderde drukte in de kantine en op de
parkeerplaatsen. Toch wordt er binnenkort een nieuwe parkeergarage geopend, er worden dus al weer voorbereidingen getroffen voor
de volgende up-turn.”

nieuws

Technische universiteiten populairder
De drie Technische universiteiten hebben aan populariteit gewonnen bij scholieren uit drie havo en drie vwo. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een nog te verschijnen onderzoeksrapport van
Qompas, aanbieder van onder meer lespakketten aan middelbare
scholieren. Grootste stijger is de TU Eindhoven, die van de achttiende naar de achste plaats steeg. De TU Delft en de Universiteit van
Twente stegen respectievelijk van de negende naar de zesde en van
de twintigste naar de dertiende plaats.
(bron: Technisch Weekblad)

De kernfusie-expert Niek Lopes Cardozo wordt per 1 mei voltijd
hoogleraar aan TU/e. Hij is nu nog hoofd van de afdeling Fusiefysica
van het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen. De TU/e heeft
de nieuwe leerstoel ingesteld naar aanleiding van de start van het
internationale ITER-project. Op de nieuwe leerstoel gaat Niek een
ambitieus onderzoeksprogramma opzetten. Verder is het ontwikkelen van een gespecialiseerde masteropleiding op het gebied van
kernfusie een speerpunt.
(bron: Cursor)

De TU/e heeft een 1000-banenplan opgesteld om tijdelijke banen te
creëren voor technologische kenniswerkers. Door de economische
crisis en ontslagen bij bedrijven dreigen kenniswerkers voor de regio
verloren te gaan. De TU/e wil ze binden met een tijdelijke aanstelling. Doel van het plan is niet alleen om innovatiekracht in de regio
Brainport te behouden, de ambitie is zelfs om sterker uit de crisis te
voorschijn te komen. De totaalkosten van het plan bedragen honderd miljoen euro.
(bron: Cursor)
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Carrièrelezingen VENI
13 mei 2009
Paul Janssen

W

oensdagavond 13 mei hield VENI voor de tweede keer
haar carrièrelezingenavond. Waar ik vorig jaar nog als
natuurkundestudent in de zaal zat, was ik nu aanwezig
als alumnus. Het ongeveer 30 hoofden tellende aanwezig publiek
bestond voornamelijk uit mede-alumni en in mindere mate uit studenten. In mijn ogen jammer, want een avond als deze is uitermate
geschikt voor (bijna) afgestudeerde natuurkundigen als oriëntatie
op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt na je studie.
De avond begon, voor de meeste aanwezigen, met een broodje “Zijn afstudeeropdracht,
en kop soep in de Lounge van
De Zwarte Doos. Daarna ver- dunne silicium laagjes groeien
volgden we, onder het genot met behulp van een plasma,
van een kopje koffie, de avond
in het Auditorium. Er stonden was te vergelijken met het
wederom drie sprekers op het spelen van Tetris.”
programma: Menno van den
Donker, Pim Kemps en Marjolein Doorewaard. Helaas, zo meldde
Corine Fabrie, was Marjolein verhinderd daar zij voor Artsen zonder
Grenzen in Nigeria zat. Gelukkig heeft VENI Sebastiaan Rieter als
vervanger weten te regelen.
De eerste spreker van de avond was Menno van den Donker die in
zijn voordracht, getiteld “De race naar grid parity”, zijn R&D loopbaan in de photovoltaics behandelt. Grid parity, zo vertelde Menno,
is de term voor het punt waarop elektriciteit opgewekt met zonnecellen even duur is als “retail elektriciteit”. Menno is zijn studie
natuurkunde in 1996 begonnen en in 2003 afgestudeerd bij Helianthos BV, destijds een onderdeel van AkzoNobel R&D in Arnhem.
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Zijn afstudeeropdracht, dunne silicium laagjes groeien met behulp
van een plasma, was te vergelijken met het spelen van Tetris. Na
zijn afstuderen stond Menno voor de keuze het bedrijfsleven in te
gaan of te gaan promoveren. Hij besloot te gaan promoveren en wel
in het Duitse Jülich. Tijdens de promotie bouwde Menno zijn eigen
plasma reactor en produceerde daarmee vervolgens wereldrecord
houdende zonnecellen. Na zijn promotie wilde Menno graag in de
zonnecellensector werkzaam blijven. Mede daarom is hij momenteel werkzaam bij Solland Solar Cells BV. Dit jonge bedrijf, opgericht in 2003, is gelegen op het
grensoverschrijdende
bedrijventerrein Avantis in de buurt
van Kerkrade. De vestiging van
Solland ligt dan ook half in Nederland en half in Duitsland,
wat volgens Menno unieke situaties met zich meebrengt. Menno is binnen Solland momenteel werkzaam aan een nieuw
type zonnecel, Sunweb, waarDe grens bij Solland Solar. Inmiddels zijn er al
van momenteel de commerciële
wat meer gebouwen gebouwd op het bedreijproductie gestart is. Op de vraag
venterrein
of Menno werkzaam zal blijven
in de zonnecellensector antwoordde hij dat hij graag zijn steen wil
blijven bijdragen aan de wereldwijde invoering van zonnecellen als
middel om elektriciteit op te wekken.
Tijdens de tweede voordracht van de avond, “van lampen productie
naar LED marketing”, vertelt Pim Kemps over zijn carrière binnen
Philips. Pim begon zijn studie natuurkunde in 1997 en studeerde in
2004 af bij Philips Lighting waar hij meewerkte aan het onderzoek
naar Metal Halide lampen. Een van de hoogtepunten van zijn afstuderen was toch wel de zero-g vluchten die nodig waren om metingen
te kunnen verrichten zonder gehinderd te worden door de zwaartekracht. Na zijn afstuderen ging Pim bij Philips Lighting in Turnhout
aan de slag als Process Engineer, een functie waarin hij de dagelijkse
productie en kwaliteit waarborgde en waarin hij ondersteuning verleende aan productontwikkeling. De pluspunten van deze functie
waren voornamelijk het feit dat hij werkzaam was binnen een zeer
snel groeiende, high-tech en multidisciplinaire omgeving en dat hij
12
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Als laatste spreker kwam Sebastiaan (Bas) Rieter aan de beurt. Zijn
voordracht had de titel “van nul tot nu in 40 minuten” meegekregen, al beloofde hij er, door het lichtelijk uitgelopen programma,
iets minder lang dan 40 minuten over te gaan doen. Sebastiaan begon zijn natuurkundestudie in 1995 en studeerde in
2005 af. Sebastiaan begon zijn
presentatie met de stelling dat
een natuurkunde studie geen
(beroeps)keuze is. Het thema
“keuzes”zou vervolgens de rode
draad door zijn verhaal vormen.
Na het afronden van zijn studie
stond Sebastiaan voor de keuze
te gaan werken, te promoveren Pim (rechts) tijdens de zero-g vlucht
jaargang 16, nummer 2

13

carrière

kon helpen bij het oplossen van problemen en het realiseren van
verbeteringen. Na deze functie ging hij als Production Leader aan
de slag binnen dezelfde omgeving. In deze functie waren zijn taken voornamelijk de dagelijkse productieopvolging, de aansturing
van mensen en de indirecte organisatie optimaliseren. Ook kreeg
hij hier voor het eerst te maken met het aannemen en ontslaan van
mensen. Een leuk detail was dat Pim zelf maar één échte sollicitatie
heeft gedaan voordat hij die van andere moest beoordelen. Daarna werkte Pim als Application Engineer en momenteel als Product
Manager bij Philips Lighting
in Eindhoven. Na zijn eerdere “Na zijn eerdere werkzaamhewerkzaamheden aan het pro- den aan het productieproces
ductieproces houdt hij zich nu
bezig met de meer commerciële houdt hij zich nu bezig met de
kant. Zijn taken omvatten; tech- meer commerciële kant.”
nische ondersteuning aan klanten, klanten vertegenwoordigen in productontwikkeling en nieuwe
producten lanceren en promoten. Tijdens zijn verhaal laat Pim het
aanwezige publiek “zijn” nieuwe lampen zien, die met één druk op
de knop de verlichting van de kamer van warm wit naar diep rood
kunnen veranderen. Ondanks dat hij zijn huidige functie heel leuk
vindt, wordt tijdens de vragen duidelijk dat hij waarschijnlijk over
een jaar toch wat anders wil doen, al weet hij nu nog niet wat.

carrière

of in het onderwijs te gaan. De laatste twee opties vielen al snel af.
Toen het duidelijk was dat hij “gewoon” wilde gaan werken stond hij
weer voor de volgende keuzes: wat, waar en waarom? Het zou een
functie moeten worden in een technische omgeving, maar wel minder natuurkundig. De keuze voor waar hij ging werken werd mede
door zijn partner bepaald en hij verhuisde naar Den Haag om daar
in 2006 te gaan werken voor Stork. Hier zou hij een tweejarig management traineeship traject ingaan met genoeg ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Voor deze functie moest hij helaas wel door
heel het land op verschillende
“Daarna volgde een periode locaties aan de slag. En om heel
waarin hij probeerde dui- eerlijk te zijn, aldus Sebastiaan,
was er niks aan. Hij mistte de indelijkheid voor zichzelf te houd, uitdaging en toch ook wel
creëren en te achterhalen wat de techniek in zijn werk. Daarom besloot hij in 2006 de eer aan
hij nu echt belangrijk vond in zich zelf te houden en te stoppen
zijn werk.” bij Stork. Daarna volgde een periode waarin hij probeerde duidelijkheid voor zichzelf te creëren en te achterhalen wat hij nu echt
belangrijk vond in zijn werk. Uiteindelijk bleek dat variatie, team
work en inhoudelijke uitdaging te zijn. In 2009 is hij weer aan de
slag gegaan en wel als lead developer bij Unisys NL, een technisch
IT bedrijf. Hier werkt hij aan uitdagende grote en kleine projecten
binnen een enthousiast team. Binnen deze functie, zo vertelde Sebastiaan, is hij weer degene die alles weet. Iets wat voor vele natuurkundigen een bekend fenomeen blijkt te zijn. Uiteindelijk hebben
de verschillende keuzes in de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat
Sebastiaan nu weer vrolijk en vol energie naar zijn werk gaat. Tevens
heeft hij weer rust gevonden, iets wat overigens niet te merken was
aan het enthousiaste tempo waarmee hij zijn verhaal deed.
Na deze drie zeer interessante verhalen was er nog even tijd om
samen, onder het genot van een glas bier, na te praten en contacten
te leggen. Ik vond deze tweede lezingenavond wederom succesvol.
Het was leuk om te horen hoe mensen, die toch allemaal technische
natuurkunde gestudeerd hebben, toch zulke verschillende paden
bewandelen na hun studie. Ik kijk alweer uit naar de verhalen van
volgend jaar en wie weet sta ik zelf over tien jaar wel verslag te doen
van mijn loopbaan na mijn studie.
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Bestuursleden stellen zich voor
Corine, Guido, Peter en Loes

Tijdens de ALV van 9 maart jongstleden mocht VENI zich verheugen
op de aanstelling van maar liefst vier nieuwe enthousiaste bestuursleden. Corine Fabrie, Guido Quax, Peter van Kruisbergen en Loes van
Zijp gaan zich, ieder in hun eigen functie, de komende tijd inzetten voor
VENI. Dit betekende ook dat de bestuurstaken van Erik Kieft, Patrick
van Aarle en Wiebe Wagemens erop zitten. Na meerdere jaren fanatieke
inzet werden zij nu bedankt voor bewezen diensten. Ook Jeroen Rietjens
gaat zijn werkzaamheden in het VENI-bestuur afbouwen.
Nu is het dus tijd om kennis te maken met de nieuwe personen. Als je
de foto´s moet geloven, kun je alleen maar concluderen dat we met een
avontuurlijk en reislustig gezelschap te maken hebben...

M

ag ik me even voorstellen? Mijn naam is Corine Fabrie en
ik ben verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten. In 2003 ben ik afgestudeerd in de groep Fysica van
de Nanostructuren. Daarna ben
ik in deze groep gaan promoveren op het maken en bestuderen
van sub-100 nm magnetische
geheugenelementen.
Nanostructuren zijn niet alleen vanuit
technologisch oogpunt interessant, ook wetenschappelijk gezien zijn het nuttige systemen
om fundamentele fenomenen te
bestuderen. Vandaar dat het maken van nanostructuren mij nog
steeds fascineert. Tegenwoordig
doe ik dat in de groep Coheren- Corine bij het operagebouw in Sydney
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tie en Quantum Technologie en produceer ik de structuren door gebruik te maken van atoomlithografie. Met een optisch masker dat
bestaat uit een staande golf van nagenoeg resonant laserlicht wordt
de flux van een atoombundel gemanipuleerd, zodat de nanostructuren in één lithografische stap gemaakt kunnen worden. Genoeg nu
over mijn werk.
In mijn vrije tijd sport ik graag en dan vooral badminton en hardlopen. Verder vind ik het leuk om in mijn tuin te werken en te klussen
in huis. Ook houd ik van reizen,
schilder ik met olieverf en leer ik
basgitaar te spelen. Als er dan
nog tijd over is vind ik het leuk
om met mijn hond te wandelen.
------------------------Beste lezer, hier schrijft de nieuwe secretaris. Ik ben Guido Quax,
29 jaar oud, sinds driekwart jaar
niet meer woonachtig in Eindhoven, maar in Amersfoort.
Om de link naar het Zuiden
niet te laten verwateren kwam
Guido poseert in de woestijn, temidden van de
ik terecht bij VENI. In septemkamelen
ber 2008 promoveerde ik in de
groep ‘Photonics & semiconductor nanophysics’ bij prof. Paul Koenraad op het gebied van quantum
dots. Daarna ben ik bij het bedrijf ‘High Voltage Engineering Europa
B.V.’ begonnen, een bedrijf dat deeltjesversnellers maakt, voornamelijk voor de toepassing van ‘accelerator mass spectroscopy’. Deze
techniek wordt gebruikt voor het detecteren van isotopen die maar
in hele kleine hoeveelheden aanwezig zijn. Het is een veel gebruikt
instrument in de archeologie, waar ze het radioactieve isotoop 14C
gebruiken om te dateren. Hele kleine hoeveelheden betekenen in
dit geval ook hele kleine hoeveelheden: de machines kunnen een
verhouding 14C/12C van 10-16 meten, en zijn daarmee de meest nauwkeurige meetinstrumenten die er bestaan (feitje van de dag). De
techniek is redelijk uitontwikkeld, maar de uitdaging om het ‘background signal’ nog verder te onderdrukken blijft bestaan. Naast dit
werk probeer ik RSI te voorkomen door veel piano te spelen, wat ik
bovendien erg leuk vind. Ik hoop binnenkort weer te gaan spelen in
16
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------------------------Na vele jaren trouwe dienst heeft Patrick van Aarle op de afgelopen
ALV het financiële beheer van VENI uit handen gegeven. Maar aan
wie eigenlijk?
Ik ben in 2002 met mijn studie in Eindhoven begonnen en behoor
daardoor onvermijdelijk tot de jongste VENI-leden. In het collegejaar 2004-2005 was ik secretaris van studievereniging Van der Waals.
Verder zouden mensen die in deze periode op de TU rondliepen mij
ook kunnen kennen van de Faculteitsraad of de Opleidingscommissie van de faculteit. Maar ik realiseer mij dat de grote meerderheid
onder u het zal moeten doen met dit voorstelstukje en de bijbehorende vakantiefoto.
In juni 2008 ben ik afgestudeerd in
de vakgroep CQT bij Jom Luiten op
onderzoek naar een ultra-koude ionenbundel. Niet lang daarna ben ik
begonnen in mijn huidige baan als ‘design engineer’ bij ASML. Thijs Knaapen
vroeg mij afgelopen winter voor het
VENI-bestuur en de belangrijkste reden om mij verkiesbaar te stellen was
voor mij de mogelijkheid om via VENI
het contact met oud-studiegenoten en
de universiteit te behouden.
Het komende jaar zal ik mij inzetten
om de financiën van VENI op orde te
houden. Is dit ingewikkeld? Nee, ik
denk het niet. Voorgaande besturen
hebben een financieel gezonde vereniging met een ordelijke boekhouding
achtergelaten. Aan mij de taak om dit
zo te houden.
------------------------Toen ik aan het begin van dit jaar werd
gevraagd om in het bestuur te komen
van VENI, heb ik daar niet lang over
jaargang 16, nummer 2

Peter tijdens een survivalvakantie in
Canada, voor de gelegenheid ongeschoren
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groepsverband. Verder houd ik van zeilen, fietsen en de Franse taal,
cultuur en filosofie.

kennismaking

hoeven na te denken. Inmiddels is de bestuurswissel geweest en zal
ik van Thijs het stokje gaan overnemen om vier keer per jaar het
VENI-blad te vullen.
Loes van Zijp is wellicht niet voor iedereen een bekende naam, dat is
ook niet zo heel erg vreemd, want ik heb slechts vier jaar op N-laag
rond gelopen. In 1999 ben ik begonnen aan de overkant van de Kennedy Laan, met de opleiding Technische Natuurkunde op de Fontys.
Toen ik na vier jaar net de smaak van het studeren te pakken had
gekregen, moest ik alweer gaan afstuderen en een half jaar later had
ik het diploma op zak. Daarom
was het voor mij een logische
stap om verder te gaan studeren
op de TU/e.
Tijdens de verkorte opleiding,
zig-zag je een beetje door de
verschillende studiejaren heen,
om hier en daar een vak mee te
pikken. Daarom ben ik al gauw
wat commissiewerk voor van
der Waals gaan doen, om wat
meer bij de faculteit betrokken
te raken. In het eerste jaar onder
Loes op een bankje van metrostation Baker
andere het smoelenboek verStreet in Londen
zorgd en de uitwisselingscommissie gedaan, het jaar daarna
deelgenomen aan de symposiumcommissie.
Ik ben inmiddels alweer bijna twee jaar afgestudeerd. Na het behalen van mijn diploma, dacht ik dat ik graag de theorie in praktijk
wilde gaan brengen en belandde ik in Venlo bij Océ. Na een jaartje
daar te hebben gewerkt, was ik erachter gekomen dat mijn hart toch
meer bij het diepgaande onderzoek ligt in plaats van bij de industrie.
Daarom ben ik in november van 2008 terug gekomen naar N-laag
om aan mijn promotie te beginnen bij de groep Molecular Biosensors for Medical Diagnostics.

18
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Academische Jaarprijzen TU
Eindhoven
Bron: www.tue.nl

D

e Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft de Academische Jaarprijzen uitgereikt voor het beste onderzoek dat
vorig jaar is uitgevoerd door afstudeerders, ontwerpers en
promovendi van de universiteit. Ook werd de Perspectiefprijs toegekend aan een project met het meeste toekomstperspectief voor
mens en maatschappij. De vier prijzen bestaan uit geldbedragen
tussen 2.500 (afstudeerprijs) en 5.000 (overige prijzen) euro en een
oorkonde.
Afstudeerprijs
De afstudeerprijs ging naar ir. John Helmes van de faculteit Industrial Design met het afstudeerproject ‘The Other Brother: re-experiencing spontaneous moments from domestic life’.
Helmes ontwikkelde samen met Microsoft Research een robotje
dat onverwachte gebeurtenissen uit het dagelijks leven vastlegt.
Microsoft nam Helmes meteen na het behalen van zijn diploma in
dienst.
Ontwerpprijs
De prijs voor het beste ontwerpproject ging naar ir. Rianne Pas
PDEng (‘Angiography-based physiological parameters to determine the severity of a coronary stenosis’). Zij ontwierp een systeem
om aan de hand van röntgenfoto’s de ernst van de vernauwing van
een kransslagader te bepalen. De ontwerpster deed dit binnen de
ontwerpersopleiding Design and Technology of Instrumentation en
in samenwerking met Philips Healthcare en het Catharina-ziekenhuis.
Promotieprijs
De promotieprijs is gewonnen door dr. Maria García Larrodé (facul-
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teit Electrical Engineering) voor haar proefschrift ‘Radio over Fiber
Distributed Antenna Systems for in-building Broadband Wireless
Services’. Zij promoveerde op een nieuw systeem dat de snelheid
van glasvezel combineert met de vrijheid van draadloze communicatie, voor in huizen of bedrijven.
Perspectiefprijs
De TU/e Perspectiefprijs is gewonnen door ir. Jasper Winkes van de
opleiding Werktuigbouwkunde.
Hij ontwikkelde de zogeheten Double Combustion Pile Driver, een
innovatieve methode om palen te heien. Het brandstofverbruik gaat
erdoor omlaag en ook hebben gebruikers en omwonenden minder
last van roet en lawaai. De jury prees Winkes, directeur van zijn eigen bedrijf Fistuca, voor het duurzame ontwerp en de professionele
presentatie.
(bron: www.tue.nl)

Richard van de Sanden, hoogleraar Plasma & Materials Processing,
won de eerste FOM Valorisatie Prijs 2009. Volgens de selectiecommissie is Richard ‘een meester in het schakelen tussen zijn fundamentele fysische kennis en technologische uitdagingen waarmee
hij vanuit de industrie geconfronteerd wordt’. De prijs, een kwart
miljoen euro, ontvangt hij voor zijn onderzoek op het gebied van
plasmadepositie-technologieën en zijn actieve rol in het benutten
van deze kennis door verschillende industriële partners.
(bron: Cursor)

Op dinsdag 19 mei zijn de eerste vier High Potential Research Programs van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bekendgemaakt. Voor de Research Programs is vier miljoen euro beschikbaar.
Het High Potential-onderzoek zal zich richten op supersnelle optische chips, intelligente verlichting, meer begrip van het stollen van
bloed en de bijzondere eigenschappen van natuurlijke materialen.
(bron: Cursor)
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ALV-lezing: Polymer Solar Cells
Marijn Kemper

D

e lezing na de ALV van 9 maart werd verzorgd door prof.dr.ir.
René Janssen die werkzaam is bij de vakgroep MMN (Molecular Materials and Nanosystems), een gezamenlijke groep
van de faculteiten Technische Natuurkunde en Scheikundige Technologie. In iets meer dan een uur tijd schetst hij een mooi overzicht
van het onderzoek naar polymere (‘plastic’) zonnecellen. Ondanks
dat flexibele substraten de mogelijkheid geven om allerhande leuke
producten te maken, zoals een paraplu met zonnecellen (ehmm...),
gelooft hij niet dat hierin de kracht van de plastic zonnecellen ligt:
die ligt in de relatief eenvoudige
en goedkope productie. Voor- “Uiteraard kunnen kern-,
dat hij begon over de status van
het onderzoek, gaf hij eerst een wind-, water-, en geothermiinleiding over het waarom van sche energie een (belangrijke)
polymere zonnecellen en hij
eindigde met de uitdagingen bijdrage leveren, maar zij
die er nog zijn voordat de plastic zullen nooit aan de volledige
zonnecellen hun beloften waar
kunnen maken. De ondertitel vraag kunnen voldoen.”
van de presentatie was dan ook
‘why, status and challenges’.
Het principe van een zonnecel is tamelijk eenvoudig: een invallend
foton exciteert een elektron van de valentie- naar de geleidingsband. Via elektroden worden deze elektronen weggeleid, waardoor
een stroom ontstaat. Dit is het geval in conventionele zonnecellen.
In polymere zonnecellen is het verhaal wat ingewikkelder: in plaats
van een vrij elektron ontstaat hier door het invallende foton een gebonden elektron-gat paar, een exciton, dat van de HOMO (highest
occupied molecular orbital, vergelijkbaar met valentieband) naar
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de LUMO (lowest unoccupied molecular orbital, vergelijkbaar met
geleidingsband) geëxciteerd wordt. Om de energie te kunnen gebruiken moeten de ladingen van het exciton, binnen zijn beperkte
levensduur van zo’n 10 ns, gesplitst worden in een los gat en een
los elektron. Deze ladingsscheiding gebeurt als het elektron van het
exciton overgedragen wordt aan een ander materiaal waarvan de
LUMO lager ligt. Een polymere zonnecel bestaat dus uit twee verschillende materialen: een donor waarin het exciton gevormd wordt
en een acceptor waaraan het elektron overgedragen wordt. Samen
vormen deze een zogenaamde bulk-heterojunctie waarvan de typische afmetingen
niet groter mogen zijn dan
ongeveer 100 nm, de afstand
die een exciton maximaal
kan afleggen in zijn beperkte
levensduur.
Why
Het is algemeen bekend dat
het grootste deel van de opBulk-heterojuncie zonnecellen
gewekte energie die op aarde gebruikt wordt, afkomstig
is uit fossiele brandstoffen. Er zijn twee belangrijke redenen waarom
dit niet eeuwig vol te houden is: de CO2-uitstoot met het bijbehorend versterkt broeikaseffect en simpelweg de beperkte voorraad.
Rond 2050 zal de energievraag bijna verdubbeld zijn ten opzichte
van vandaag en alleen zonne-energie biedt genoeg vermogen om
aan deze vraag te voldoen. Uiteraard kunnen kern-, wind-, water-,
en geothermische energie een (belangrijke) bijdrage leveren, maar
zij zullen nooit aan de volledige vraag kunnen voldoen.
Om aan de wereldenergievraag in 2050 te voldoen met enkel polymere zonnecellen, zal een oppervlakte vergelijkbaar met Spanje
bedekt moeten worden. Om dit te realiseren is een enorme productiesnelheid nodig: om in ongeveer 30 jaar klaar te zijn, moet zo’n
36.5 km2 per dag geproduceerd worden. De verwachting is dat dit
gehaald kan worden doordat de productie van polymere zonnecellen relatief eenvoudig is en bijvoorbeeld ‘roll-to-roll’-technieken
gebruikt kunnen worden. Om aan de energievraag te voldoen met
22
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Status
Het rendement van polymere zonnecellen ligt tegenwoordig rond
een aantal procenten en verwacht wordt dat de limietwaarde (van
enkelvoudige cellen) rond de 10 procent ligt. Om het rendement te
verbeteren zijn stappen in de verwerking van de materialen, zoals
annealing, erg belangrijk, omdat deze de morfologie van de organische laag bepalen en deze bepaalt op zijn beurt de efficiëntie “Om de energy efficiency
van de elektronoverdracht.

te
verbeteren, wordt tegenwoordig gewerkt aan zogenaamde
tandemcellen.”

De totale efficiëntie van een (polymere) zonnecel wordt bepaald
door drie verschillende efficiënties. De eerste is de `absorption
efficiency’ die aangeeft hoeveel
fotonen geabsorbeerd worden. `Quantum efficiency’ is de tweede
bepalende factor en dit geeft aan hoeveel fotonen daarwerkelijk omgezet worden in elektronen. Alleen fotonen met genoeg energie om
de afstand tussen HOMO en LUMO van de donor te overbruggen,
zullen een exciton opwekken. Tenslotte geeft de `energy efficiency’
aan hoeveel van de energie van inkomende fotonen daadwerkelijk
omgezet wordt in een (chemische) potentiaal van elektronen.
De spanning die een zonnecel uiteindelijk levert is niet simpelweg
het verschil tussen HOMO en LUMO van de donor, maar wordt verminderd doordat om ladingsscheiding te bereiken het geëxciteerde
elektron overgedragen wordt aan de noodzakelijk lager liggende
LUMO van de acceptor. Verder wordt de spanning nog verminderd
door het voor polymere zonnecellen intrinsieke verlies aan de elektroden van 2 x 0.2 V. Hiermee is de energy efficiency van organische
zonnecellen lager dan van conventionele.
Om de energy efficiency te verbeteren, wordt tegenwoordig gewerkt
aan zogenaamde tandemcellen. Dit is een stapeling van verschillende lagen donor- en acceptormaterialen met verschillende bandgaps.
Op deze manier kunnen fotonen met verschillende energie gebruikt
worden om elektronen te exciteren: hoogenergetische fotonen kunjaargang 16, nummer 2
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kernenergie, zou gedurende 30 jaar elke dag een reactor gebouwd
moeten worden...
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nen ten volle benut worden in een materiaal met grote bandgap terwijl de laagenergetische fotonen niet verloren gaan, want zij zullen
in het materiaal met kleine bandgap energie opwekken.
Challenges
De belangrijkste uitdaging voor de toekomst is uiteraard om het
rendement van polymere zonnecellen te verbeteren. Verder onderzoek naar de perfectionering van tandemcellen zal hier waarschijnlijk een belangrijke bijdrage leveren evenals een beter begrip van ladingsscheiding. Verder is het van
“Verder is het van groot groot belang om de zonnecellen
op grote schaal te kunnen probelang om de zonnecellen op duceren, waarvoor onder andere
grote schaal te kunnen produ- onderzoek wordt verricht naar
printtechnieken om de verschilceren, waarvoor onder andere lende lagen van de cellen de deonderzoek wordt verricht naar poneren. En last but not least
is de levensduur van wezenlijk
printtechnieken “ belang: de ontwikkeling van de
stabiliteit van de cellen in de tijd
is hoopgevend, maar polymeren
blijven gevoelig voor water, zuurstof en licht. En als je in 30 jaar tijd
Spanje vol wilt leggen, moeten de zonnecellen natuurlijk wel minstens net zo lang blijven functioneren...
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van de Vereniging van Eindhovense Natuurkundig
Ingenieurs de dato maandag 9 maart 2009

A

ANWEZIG: Patrick van Aarle, Jos van Erum, Corine Fabrie,
Martijn Heck, Marijn Kemper, Erik Kieft, Thijs Knaapen,
Bas Kniknie, Peter van Kruisbergen, Thijs Meijer, Guido
Quax, Jeroen Rietjens, Wiebe Wagemans, Ineke Wijnheijmer, Daniel
Willems, Kees de Zeeuw, Loes van Zijp, en namens studievereniging
Van der Waals Jeroen Geerts, Luuk Heijmans, Joep van Lieshout en
Koen Op ’t Hoog.
AFGEMELD: Igor Aarts, Ronald Aarts, Tom Castenmiller, Arne
Heessels, Pieter Nuiten, Migual Schuilwerve, Marco Smit, Peter
Vaessen en Arno Wilbers.
Agenda
1. Opening
2. Goedkeuring agenda
3. Post in/uit
4. Mededelingen van het bestuur
5. Jaarverslag 2008
6. Financieel jaarverslag 2008
7. Verslag van de kascontrolecommissie
8. (Her)verkiezing van bestuursleden
9. Decharge en benoeming van de KCC
10. Activiteiten 2009
11. Begroting en voorstel contributie 2009
12. WVTTK
13. Rondvraag
14. Sluiting
1. Opening
Wiebe Wagemans opent de vergadering om 19.15 uur.
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Notulen van de Algemene
Ledenvergadering

activiteit

2. Goedkeuring agenda
Wiebe zegt dat de agendapunten 8 en 9 zijn omgewisseld ten opzichte van de convocatie, omdat anders beoogd nieuw KCC-lid Patrick van Aarle één vergaderpunt lang zowel bestuurslid als KCC-lid
zou zijn, wat tegenstrijdig is met de statuten.
De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.
3. Post in/uit
Er zijn enkele afmeldingen voor de ALV binnengekomen. Deze worden door Jeroen Rietjens voor“Het jaar 2008 stond voor gelezen.

VENI in het teken van het
derde lustrum. Verschillende
activiteiten zijn daarvoor extra
groots opgezet, en gezien
de opkomst bleek dit een
geslaagd format.”

4. Mededelingen van het bestuur
Het bestuur meldt dat vier VENI-leden zich kandidaat hebben gesteld voor een bestuursfunctie bij VENI. Het bestuur is
verheugd over deze interesse en
ziet daarmee de toekomst van
VENI vol vertouwen tegemoet.
Het jaar 2008 stond voor VENI
in het teken van het derde lustrum. Verschillende activiteiten zijn
daarvoor extra groots opgezet, en gezien de opkomst bleek dit een
geslaagd format.
Het bestuur heeft in het kader van het lustrumjaar een enquête gehouden onder haar leden. Deze enquête kende een zeer hoge respons, door bijna 50% van alle VENI-leden, wat duidt op een hoge
betrokkenheid van de leden bij de vereniging. De resultaten zijn inmiddels gepubliceerd in het VENI-blad.
Het bestuur heeft, naast de inmiddels gebruikelijke financiële ondersteuning van het symposium van Van der Waals, de deelnemersbijdrage voor VENI-(aspirant-)leden voor haar rekening genomen,
met als doel een fysisch inhoudelijke activiteit voor VENI-leden extra aantrekkelijk te maken. Bijna 20 leden hebben hiervan gebruikt
gemaakt.
Het bestuur is in overleg met VBI (Vereniging voor Bedrijfskunde Ingenieurs) over de activering van de aspirant-lidmodule in Alumninet
en het bijbehorende aspirantlid beleid. Deze module kan het beheer
van aspirant-leden automatiseren, maar biedt op dit moment niet de
26
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5. Jaarverslag 2008
Jeroen loopt het jaarverslag per punt door. Highlights zijn het lustrum, de grote toename van het aantal leden, de LinkedIn-activiteiten van VENI en het overzicht van de activiteiten. Ten opzichte van
de vorige ALV is het aantal leden met 97 toegenomen tot 545. Van
deze 545 zijn er 5 buitengewoon en 3 aspirant-lid.
6. Financieel jaarverslag 2008
Patrick van Aarle presenteert het financieel jaarverslag. In 2008 heeft
VENI een winst gemaakt van € 386,53. Dit is met name veroorzaakt
doordat hogere uitgaven voor de lezingenavond en het symposium
van Van der Waals ruimschoots werden gecompenseerd doordat de
uitgaven aan het lustrum en aspirant-ledenwerving minder waren
dan begroot.
7.Verslag van de kascontrolecommissie
Martijn Heck leest het verslag van de KCC voor. De KCC heeft de
boekhouding van VENI beoordeeld en in orde bevonden. De KCC
adviseert de ALV het financieel jaarverslag goed te keuren.
Thijs Meijer vult daarbij aan dat het zeer zinvol is om van de financiële administratie regelmatig een back-up te maken.
De ALV gaat bij acclamatie akkoord met het financieel jaarverslag van
de penningmeester.
8. (Her)verkiezing van bestuursleden
Wiebe stelt een aantal wijzigingen in de samenstelling van het bestuur voor. Patrick van Aarle, Erik Kieft en Wiebe Wagemans hebben
besloten af te treden uit het VENI-bestuur en stellen zich niet herkiesbaar. Corine Fabrie, Peter van Kruisbergen, Guido Quax en Loes
van Zijp stellen zich verkiesbaar voor het bestuur.
Voor de (her)verkiezing van de bestuursleden stellen Corine, Peter,
Guido en Loes zich voor aan de ALV.
jaargang 16, nummer 2
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mogelijkheid voor verenigingen om elk hun eigen voorkeuren toe te
passen. Het VENI-bestuur geeft de voorkeur aan het vesturen van
een uitnodiging na het behalen van het bachelor (BSc) diploma, in
tegenstelling tot VBI, dat graag studenten tijdens de BSc-fase aspirant-lid maakt. Aangezien dit beleid afwijkt van de statuten (na het
behalen van het bachelordiploma wordt niet direct gestart met de
afstudeeropdracht) wordt dit medegedeeld.

actitiveit

In de nieuwe bestuurssamenstelling wordt Thijs Knaapen voorzitter, zal Guido op termijn de secretaristaken van Jeroen overnemen
en wordt Peter penningmeester. Loes zal het VENI-blad gaan verzorgen, Daniel Willems zal zich richten op het vernieuwen en verbeteren van de website van VENI en Corine zal de organisatie van
activiteiten voor haar rekening nemen.
De ALV gaat bij acclamatie akkoord met de voorgestelde bestuurswijzigingen.
Thijs Knaapen heet de kersverse bestuursleden van harte welkom
en bedankt Patrick, Erik en Wie“Hij is van plan om een be voor hun langdurige inzet
in het VENI-bestuur. Als blijk
nieuw raamwerk op te zet- van dank overhandigt hij hen
ten voor flexibel onderhoud een cadeau in de vorm van een
boek.

(bijvoorbeeld via een content
management systeem) en de
website meer interactief te
maken”

9. Decharge en benoeming
van de KCC
Thijs Knaapen bedankt Martijn
Heck en Thijs Meijer voor hun
inspanningen. Martijn stelt zich
niet herkiesbaar voor de KCC. Thijs heeft zich bereid verklaard voor
nog een jaar in de KCC plaats te nemen. Patrick van Aarle stelt zich
verkiesbaar voor de KCC.
De KCC wordt gedechargeerd en de nieuwe KCC wordt benoemd met
als leden Patrick van Aarle en Thijs Meijer.
Thijs Knaapen dankt Martijn Heck voor zijn inzet voor de KCC de
afgelopen jaren.
10. Activiteiten 2009
Corine licht de activiteitenagenda voor 2009 toe. Hierop staan de
ALV met lezing na afloop, een carrièreavond, de barbecue met Van
der Waals, een kerstexcursie, en een nieuwe idee in de vorm van mini-excursies. Corine nodigt de ALV uit om eventuele nieuwe ideeën
kenbaar te maken bij het VENI-bestuur.
Jos van Erum vraagt wat precies de opzet van de mini-excursies is.
Corine licht toe dat hieronder kleinschalige excursies worden verstaan in de middag of avond, indien mogelijk in samenwerking met
Van der Waals.
Thijs Knaapen vult aan dat het om laagdrempelige excursies gaat,
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11. Begroting en voorstel contributie 2009
Peter presenteert de begroting voor het verenigingsjaar 2009. Aan
de inkomstenkant wil het bestuur voorstellen de contributie ongewijzigd vast te stellen op € 10,-. De post “Inzet eigen vermogen” is
toegevoegd (met een bedrag van € 250,-), aangezien het bestuur
niet wil korten op de plannen die zij voor 2009 heeft en het grote
eigen vermogen van de vereniging het ruimschoots toelaat daarop
iets in te teren. Aan de uitgavenkant zijn de grootste wijziging ten
opzicht van 2008 jaren dat de uitgaven voor webhosting stijgen en
dat de uitgaven voor het symposium van Van der Waals zijn opgehoogd om blijvend de deelnamekosten voor VENI-leden te kunnen
bekostigen.
Ineke Wijnheijmer vraagt of € 100,- voor excursies niet weinig is
jaargang 16, nummer 2
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voor en door VENI-leden.
Martijn constateert dat het nieuwe bestuur breed is samengesteld
qua leeftijd. Ook zegt hij dat zijns inziens deelname aan activiteiten
bepaald wordt door de interesse in de activiteit zelf en het aantal bekenden dat ook komt. Hij vraagt of het bestuur van hun eigen netwerk gebruik gaat maken bij het actief benaderen (op persoonlijke
titel) van leden voor deelname aan activiteiten.
Daniel antwoordt dat Alumninet mogelijkheden biedt voor VENIleden om te zien wie zich heeft aangemeld voor activiteiten, maar
dat contact inderdaad belangrijk blijft. Hij voegt eraan toe dat “...aangezien het bestuur niet
de Carrièreavond gepland is op
woensdag 13 mei en de barbe- wil korten op de plannen die
cue met Van der Waals op vrijdag zij voor 2009 heeft en het
19 juni.
Wiebe vraagt wat de plannen grote eigen vermogen van de
zijn voor het vernieuwen en vereniging het ruimschoots
verbeteren van de website.
Daniel antwoordt dat de web- toelaat daarop iets in te teren.”
site op dit moment passief is en
op een aantal onderdelen verouderd en niet actueel is. Hij is van plan om een nieuw raamwerk
op te zetten voor flexibel onderhoud (bijvoorbeeld via een content
management systeem) en de website meer interactief te maken, bijvoorbeeld met het toevoegen van een contactfunctie voor het organiseren van mini-excursies.

activiteit

met het oog op het organiseren van één of meerder mini-excursies.
Corine antwoordt dat de precieze invulling van de mini-excursies
nog niet duidelijk is, maar dat het de bedoeling is dat deze weinig
kosten.
Thijs Meijer voegt daaraan toe dat het altijd mogelijk is meer eigen
vermogen in te zetten bij succesvolle activiteiten.
Thijs Meijer zegt dat er volgens het financieel overzicht een erg laag
rendement wordt behaald op het spaargeld en vraagt of het bestuur
op zoek gaat naar een spaarrekening die meer rendement biedt.
Peter zegt dat dit wordt meegenomen.
Thijs Knaapen zegt dat het bestuur de intentie heeft om geld te steken in leuke, nuttige activiteiten voor haar leden, en moedigt de ALV
aan om met nieuwe ideeën te komen.
De ALV gaat bij acclamatie akkoord met de begroting en het voorstel
voor de contributie voor 2008.
12. WVTTK
Er is niets ter tafel gekomen.
13. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
14. Sluiting
Thijs Knaapen bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de
vergadering om 20.15 uur.

30

VENI-blad

Alumninet:
Houd uw contactgegevens actueel!
Adreswijziging?
Ander e-mailadres?
Nieuwe baan?
Contact houden met de TU/e?
U kunt wijzigingen in uw persoonlijke (adres)gegevens
en voorkeuren kenbaar maken via Alumninet, de centrale
alumnidatabase van de TU/e.VENI gebruikt deze database
voor haar ledenadministratie en dient daarmee ook de
faculteit Technische Natuurkunde, zodat u uw wijziging
maar op één plek binnen de TU/e hoeft door te geven.
Dus surf naar http://alumninet.tue.nl en houd uw contactgegevens actueel!

Activiteitenkalender
19 juni

VENI/VdW Barbecue

