Notulen Algemene Ledenvergadering High Tech NL i.c.m. Te Gast Bij… Kennispark
Twente
Datum:
Locatie:
Aanwezigen:

9 december 2015
Kennispark Twente te Enschede
Zie bijlage A

Verslag van de bijeenkomst
Opening
Willem Endhoven opende de Algemene Leden Vergadering van High Tech NL om 14.00 op 9-12-2015 in
Enschede, op het Kennispark Twente met een bedankje aan Pieter voor het ter beschikking stellen van de
accommodatie.
Vaststelling presentielijst
Carlijn van den Berge heeft vastgesteld welke leden aanwezig waren. Zie lijst aanmeldingen.
Goedkeuring van notulen van vorige vergadering
Willem Endhoven heeft de notulen van de vorige vergadering aan de orde gesteld. De notulen werden
goedgekeurd.
Nieuwe punten
a) Presentatie Willem Endhoven; terugblik op activiteiten 2015;
 Jan-juni 10 punten programma uitgevoerd en HTNL opnieuw gepositioneerd.
 Juni-sept: samenwerking met ROM’s, MIT’s rond technology roadmaps
 Sept-dec: HT Business Labs, Human Capital Agenda, RVO Klankbord (zie presentatie
Ben v.d. Zon), PiB, Silicon Europe Alliance
b) Presentatie Ben v.d. Zon over de internationale projecten, zoals Silicon Europe Alliance, PiBGermany op Semicon. Succesvolle samenwerkingen tot stand gebracht. 4 NL SME’s gaan met
buitenlandse kennisinstellingen en bedrijven een project doen. Funding is aangevraagd en in
afwachting van goedkeuring. Door mee te doen in de Alliance zijn we als HTNL in staat in deze
samenwerking een zeer gedegen kennis op te bouwen van alle innovatie bevorderende
programma’s.
c) Willem licht toe wat de benefits voor de leden kunnen zijn van de activiteiten van HTNL verdeeld
over de drie programmalijnen; Innovatie, Mens en Internationalisering. (zie presentatie op de
website) met speciale aandacht voor High Tech meets Agrotech.
d) Begroting 2016; contributie blijft gelijk. Resultaat is positief ondanks veel meer activiteiten en
dankzij extern gezochte en gevonden funding. De begroting roept geen vragen op bij de
aanwezigen.
e) Upcoming Events in 2016; Te gast bij.. KE Works (27 jan), Panalytical (25 feb), Oerlikon Keulen
(17 maart), ALV in mei 2016 waarin de statuten worden ge-update.
Sluiting vergadering
Willem heeft de vergadering gesloten om 14.40 uur.
Bijlagen:
Bijlage A
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