Notulen Algemene Ledenvergadering High Tech NL
Datum:
21 juni 2018
Tijd:
16:00 - 16:30 uur
Locatie:
Demcon Enschede
Aanwezigen:
35 gasten, namens 25 organisaties
Stemrecht totaal:
142 stemgerechtigde leden met 307 stemmen in totaal
Aanwezige stemmen: 20 stemgerechtigde leden met 58 stemmen in totaal
_______________________________________________________________________________________

Verslag van de bijeenkomst
Opening
Paul van Attekum heet iedereen welkom. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de ALV in 2017.
Daarmee zijn de notulen vastgesteld, inclusief de besluiten die daarin opgenomen zijn.
Financiën 2017
Paul van Attekum licht kort de jaarcijfers 2017 van High Tech NL toe. Er is nog net een positief resultaat behaald.
Ten opzichte van 2016 is de financiële inrichting gewijzigd, sinds 2017 zijn de financiën meer aan projecten
gekoppeld. De facto is er niet veel veranderd.
Daarnaast legt Paul van Attekum uit dat de kosten van High Tech NL vooral bestaan uit uren. Dus wanneer er
meer projecten worden gedraaid, zijn er meer uren nodig en beschikbaar, waardoor de totale kosten van High
Tech NL stijgen.
Na deze uitleg van Paul van Attekum zijn er geen verdere vragen meer over de financiën.
Uitkomsten stemrondes (vastgesteld door Paul van Attekum):
•
Stemronde 1 – Vaststellen Jaarcijfers 2017 -> unaniem voor
•
Stemronde 2 – Decharge van het bestuur voor gevoerde beleid -> unaniem voor
Terugblik 2017
Willem Endhoven kijkt terug op drie jaren als Managing Director van High Tech NL. Ook in het afgelopen jaar
zijn er weer veel activiteiten geweest.
Micro-nano-electronica is een belangrijke pijler van High Tech NL. De rol van High Tech NL is daarbij vooral
verbinden, aanjagen van innovatie en samenwerking stimuleren. In 2017 zijn er 26 netwerkbijeenkomsten
geweest. Als innovatiemakelaar heeft High Tech NL het afgelopen jaar 158 matches gemaakt. Ook heeft High
Tech NL een internationale netwerkfunctie en identificeert ze relevante trends. Denk hierbij aan
technologiekansen zoals fotonica, metrologie en deep learning, maar ook business opportunities en
bewegingen in het ‘umfeld’. “Lange termijn innovatie betekent nu beginnen en nu investeren” aldus Willem
Endhoven.

Human Capital is een kritische succesfactor voor de hightechsector. Daarom focust High Tech NL zich op de
Human Capital Agenda. Dit is een landelijk breed programma, ondersteund door de topsector HTSM. Doel is
instroom en behoud van techniekwerkers in bedrijven.
Thema’s binnen de Human Capital Agenda:
•
Vergroten instroom
•
Vergroten participatie bedrijven in het onderwijs
•
Internationalisering
•
Young Professionals
Holland Robotics is de jongste pijler van High Tech NL. Er is veel gebeurd sinds de lancering van Holland
Robotics in maart 2017. Internationaal heeft ‘robotica Nederland’ één gezicht gekregen, de Holland Robotics
community is in kaart gebracht (meer dan 400 partijen) en er zijn beurzen, bijeenkomsten en buitenlandse
handelsmissies geweest. Tevens is gezamenlijk een position paper aangeboden aan het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de nationale Robotica R&D-agenda.
Ook wordt gestart met het opzetten van nieuwe roboticaprojecten zoals COTEMACO en de Digital Innovation
Hubs.

Verder is de innovatiemakelaarsfunctie voor ‘robotica’ gegroeid en zijn de human capital aspecten binnen
robotica topics waar aandacht voor is vanuit High Tech NL (zoals de robotacademy).
Internationalisering: High Tech NL heeft twee projecten afgerond in januari en juni 2018: EuroCPS (Cyber
Physical Systems) en Silicon Europe WorldWide.
Verder organiseert High Tech NL dit jaar weer een paviljoen op de Semicon Europa in Munchen.
Vraag uit de zaal: Heeft High Tech NL ook een paviljoen op de Automatica:? -> Antwoord Willem: ja, volgende
editie willen we daar heen.
Het ledenaantal van High Tech NL groeit. Er komen meer nieuwe bedrijven bij dan dat er bedrijven opzeggen,
dus het saldo is positief. 1 januari 2018 waren er 150 leden. Momenteel zijn dat er 166.
Financiën 2018
Willem Endhoven licht het budget en de prognose van 2018 toe. Ook in 2018 wordt er een positief resultaat
verwacht. Daarmee zal het eigen vermogen weer een beetje kunnen groeien. In 2019 zullen er ook weer
projecten worden gedraaid, de financiën zullen hieraan gekoppeld zijn.
Rondvraag
Willem nodigt alle leden uit om aan te geven wat ze van de activiteiten van High Tech NL vinden. Tijdens de
ALV komt veel positieve feedback. Men is enthousiast over de activiteiten en over hetgeen bereikt is. Leden
geven aan dat High Tech NL hele goede dingen doet, zoals Robotica op de kaart zetten. “Ga hier vooral mee
door.”
Einde officiële gedeelte.
Vervolg programma: ‘te gast bij Demcon’
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