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Notulen ALV 15 mei 2018 
 
 
1.  Opening door de voorzitter 
 
Hans van Pelt heet de aanwezigen (16 leden) van harte welkom bij de Algemene 
Ledenvergadering.  
 
2.  Jaarverslag 2017 

 
Ter informatie. 
 
3.  Beleidsplan/strategie 

 
Hans van Pelt licht een tweetal punten uit het beleidsplan toe. 
 

1. Uit de ontwikkelagenda was een van de eerste acties het opstellen van een PR 
plan voor Bouwen met Staal. Hoe kunnen wij verder een goede invulling geven 
aan het imago van Bouwen met Staal. Je kunt roepen dat je integer en 
onafhankelijk bent maar dat moet je ook waarmaken in alle communicatie. Daar is 
een plan voor opgesteld en dat wordt uitgevoerd.  

 
2. Het afgelopen halfjaar is veel aandacht besteed aan een nieuw format voor de 

Kenniscommissies met een focus op actuele thema’s waar BmS mee aan de slag 
wil gaan. Rik van Thiel vraagt of er al ideeën zijn over de thema’s. Hans van Pelt 
antwoordt dat er een aantal kennisdomeinen zijn gedefinieerd (zie pagina 8 van 
beleidsplan) aansluitend bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Elk 
kennisdomein heeft een eigen kartrekker. De kartrekkers zijn gevraagd een plan te 
maken van de elementen die voor hen belangrijk zijn. Binnenkort is er een overleg, 
waarin bevindingen besproken worden en gekeken wordt welke gebieden elkaar 
kunnen versterken om zodoende verder te kunnen komen. Er is sprake van 
samenwerking op het gebied van veiligheid, onderwijs, duurzaamheid, 
productieautomatisering.  
 
 
 

4. Overzicht activiteiten 2017/2018 
 
Frank Maatje geeft een toelichting aan de hand van een PowerPoint presentatie.  
Onderstaand een samenvatting van hetgeen is besproken. 
Daarnaast licht Frank Maatje toe dat BmS en Rik van Thiel Jong SNS in de steigers 
hebben gezet. Dat functioneert goed. De boeken, vakblad en nieuwsbrieven zijn 
belangrijke onderdelen van kennisoverdracht. BmS richt zich ook op studenten. Dat 
gebeurt op verschillende manieren. Voor de Master en Bachelor opleiding is BmS nog 
bezig met een NVAO-accreditatietraject. Verder organiseert BmS cursussen en is ze 
actief met het Constructeursregister om de kwaliteit van de constructeur te waarborgen. 
Dit jaar is daar het Kennisportaal over constructieve veiligheid aan gekoppeld. 
 
Avondsessies/bijeenkomsten/excursies 
Hieronder een korte toelichting van de activiteiten 2017/2018: 
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• 19 april - Warmlopen voor Koudstaal: Bezoek aan een koudstaal profileur waarbij 
aansluitend een mooi programma gepresenteerd is. 

• 10 mei - Avondsessie Roto groep: Hier is het verzinkproces bekeken en een aantal 
lezingen gehouden over roosters en over goed conserveren.  

• 17 mei – Constructeursdag, organisatie met de Betonvereniging, VNconstructeurs en 
Youcon. Locatie: congrescentrum Tata Steel.  

• 18 mei - Goldmember bijeenkomst IMd 
• 19 mei - Excursie spoorbrug Zuidhorn: i.s.m. Max Bögl bezoek naar Zuidhorn 

prachtige brug (Groningen) 
• 14 juni – Avondsessie Hilti: systemen koppelen met ankers aan kappakketten. 
• 27 juni – SNS Jong Wopereis Doetichem: Van den Brink Staalbouw een verhaal 

gehouden over zij hun bedrijf georganiseerd heeft.  
• 5 juli - Bouwveiligheidsseminar: Raad van de Veiligheid heeft een rapport gemaakt 

over wat er is misgegaan in Alphen aan den Rijn. Zij wilden heel graag samen met 
Bouwen met Staal en Bouwend Nederland een seminar organiseren om dit in de 
toekomst te voorkomen. 

• 22 september- Avondsessie Kumo Weld: speciaal georganiseerd voor de kleinere 
staalbouwer over de 1090 software en over lassen. 

• 27 september – SNS Jong Smulders Staalwerken: met jonge staalbouwers over de 
toekomst van staalbouw gepraat. Hoe worden we productiever en rendabeler als 
branche? 

• 5 oktober – Goldmember bijeenkomst Smart Mobility: speciale uitgave over Smart 
Steel is een belangrijk onderdeel dat op ons afkomt waarbij BIm model ontwerpen 
gekoppeld aan productie in samenwerking met World Steel. Bouwen met Staal heeft 
hier geld in geïnvesteerd om zo’n document te kunnen neerleggen.  

• 10 oktober - Staalbouwdag  
• 11 oktober t/m 15 oktober – excursie New York  
• 2 november - Introductie SoVist Ontwerptool trillingen en geluid: bijeenkomst over een 

software pakket dat Bouwen met Staal samen met TNO heeft ontwikkelt. Dit is tot 
stand gekomen door financiering van M2i en geld uit de Vereniging Bouwen met 
Staal. Momenteel is er een tool (instapversie die als freeware op de markt is gebracht) 
beschikbaar, om de markt beetje bij beetje meer het het gevoel te geven wat er 
gebeurt als je licht bouwt en met wat voor problemen te maken krijgt op het gebied 
van trillingen en geluid.  

• 30 november - Voor- en Door Staalconstructeurs: georganiseerd bij Arcadis voor 100 
personen.  

• Januari/februari - Aardbevingsbestendig ontwerpen: Met geld van de VBmS en M2i 
zijn er rekenvoorbeelden ontwikkeld voor de aardbevingsproblematiek in Groningen. 
Met name is er nagedacht over verbindingsdetails en vastgelegd in documentatie. De 
aandacht voor deze problematiek slinkt.  

• 3-middag/avonden - Brandveilig staal: blijft een belangrijk item om aandacht aan te 
besteden. 

• 27 maart - Projectbezoek Stationsplein Oost 
• 12 april - avondsessie Willems Boven Leeuwen: thema lean 
• 23 april – gebruiksgemak herziene norm EN 1993-1-8: bijeenkomst NEN en TU Delft 

over de norm over verbindingen. Veel belangstelling. 
• 17 mei – avondsessie Van Ee/Construsteel: modelbased production  
• 30 mei - Greenhouse: duurzaamheidsproject in Utrecht 
• 24/31 mei - cursus corrosiebescherming: is geen interesse voor 
• 21 juni - Techniekdag 
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• 20 september – avondsessie Van Leeuwen Buizen  
• 3 oktober - Nationale Staalbouwdag 2018: vanwege 100-jarig jubileum van Tata Steel 

wordt de Staalbouwdag op het terrein van Tata georganiseerd.   
• 23 t/m 27 januari - Excursie Dubai 
 
Verenigingsnieuws 
Bouwen met Staal probeert iedere maand een nieuwsbrief te versturen met daarin alle 
verenigingsactiviteiten voor onze leden met daarin een agenda en inschrijfmogelijkheden. 
Tevens worden in de nieuwsbrief aanpalende zaken staan. In de toekomst zullen er ook 
interessante artikelen uit het vakblad in opgenomen worden waarin ook kan worden 
doorgelinkt naar betreffende artikelen. Het vakblad is al digitaal vorm beschikbaar voor 
alle leden. Hier wordt nog momenteel nog te weinig gebruik van gemaakt.  
 
Nieuwe publicaties 
• Stabiliteit: De basisversie is klaar  
• Hallenboek: zomer van 2018  
• Vertaling naar Engels Krachtswerking september 2018 i.s.m. World Steel. 
• Nieuwe staal app 
 
Opleidingen en cursussen 
• Constructief Ontwerper BV/BmS (Master) is inmiddels een 3-jarige opleidingen 

geworden  
• Staalconstructeur BV/BmS (Bachelor)  
• Staalbouwkundig detailleren BmS  
• Staalbouwkundig tekenaar constructeur BmS  
• B-module, opleiding wiskunde en mechanica  

 
Cursussen 
De aanmeldingen voor de cursussen zijn in 2017 toegenomen (224) t.o.v. 2016 (93). 
 
Accreditatie Masteropleiding 
De NVAO heeft tweemaal de accreditatie afgewezen. De NVAO erkent dat de 
masteropleiding inhoudelijk sterk is, met goede docenten, maar organisatorisch komt hij te 
kort. Er zijn onvoldoendes gescoord op het gebied van interne kwaliteitszorg en 
gerealiseerde eindkwalificaties. De planning is om in de zomer van 2018 opnieuw een 
aanvraag in te dienen.  
 
Constructeursregister 
Het aantal RC’s, RO’s en RT’s blijft stabiel. Het aantal uitschrijvingen per jaar staat min of 
meer gelijk met het aantal inschrijvingen per jaar. Het idee was om het CR uit te breiden 
met bouwbesluitdeskundigen, maar het voorstel over private kwaliteitsborging is vorig jaar 
gestrand in de Eerste kamer. De overheid is bezig met aanpassing van de wet met 
strengere controles. Dat zou gunstig kunnen zijn voor de registerconstructeur omdat er 
meer toezicht moet komen op de bouw en dus meer taken voor de registerconstructeur 
komen. 
 
Er is een nieuwe website voor het Constructeursregister in de maak. De nieuwe site 
voldoet aan de huidige veiligheidseisen op het gebied van privacywetgeving.  
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Boekje constructieve veiligheid  
Ca. 10 jaar geleden is het boekje Constructieve Veiligheid uitgegeven. Hierin staat 
beschreven wat de taken zijn van de diverse partijen (constructeur, opdrachtgever, 
architect, aannemer) om de constructieve veiligheid te waarborgen. Dat boekje is toe aan 
een update. Dick Stoelhorst en Henk Spekkink dit project opgepakt. Nieuwe digitale 
mogelijkheden op het gebied van BIM en protocollen zijn beschreven onder de noemer 
Kennisportaal Constructieve Veiligheid. Besloten is dit portaal onder te brengen bij het 
Constructeursregister. Door de combinatie van registratie van constructeurs en 
ontwerpers en de inhoudelijke certificering/procedures wordt ook het 
Constructeursregister krachtiger.  
 
Stichting BmS 
SNS heeft besloten zich aan te sluiten bij BmS. De volgende zaken zullen in 
samenwerking met Bouwen met Staal worden gedaan 
• Administratie  
• Cursussen en opleidingen organiseren voor SNS leden 
• Regio bijeenkomsten inhoudelijk ondersteunen 
• Specifieke bijeenkomsten organiseren voor de kleinere staalbouwer 
• In vakblad specifiek aandacht voor staalbouwer 
• SNS organiseert mede de staalbouwdag 
• Onderhoud website SNS 
• Sociale media 
• Nieuwsbrief voor de SNS leden  
• Ondersteunen vertegenwoordiging bij ECCS 

 
Samenwerking met Worldsteel 
• Constructsteel-projects 

o Website geopend (constructsteel.org), hier is informatie terug te vinden voor 
architecten, constructeurs en bouwers 

o Information tool: is een online tool op Europees niveau, vergelijkbaar met de 
staalsupport database van BmS met vragen en antwoorden. Wat hierin ook 
opgenomen zal worden zijn alle resultaten van Europese onderzoeken. 

o Study material translated into English: het boek Krachtswerking wordt 
momenteel vertaald naar het Engels.  

o Easy code/Eurocode: Versimpeling van de Eurocode conform de code in 
Duitsland. Die wordt nu vertaald naar het Engels. Indien bruikbaar, wordt de 
code ook vertaald naar het Nederlands.   

o Build LCA: Bouwen aan life cycle analysis dat vervolgens gekoppeld wordt aan 
BIM modellen  

o Results of market study: Vroeger kreeg Bouwen met Staal financiering om 
iedere twee jaar marktonderzoek te doen naar de aandelen van staal in de 
bouwmarkt. Dit onderzoek kan nu met behulp van financiering van World Steel 
opnieuw worden uitgevoerd, zowel voor Nederland, België, Duitsland als 
Engeland. Het onderzoek vindt voor alle landen via dezelfde methode plaats 
zodat de resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden.  
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5.  Vaststellen jaarrekening 2017 / décharge bestuur 
 
Bennie Potjes geeft een uitgebreide toelichting op de door de accountant goedgekeurde 
jaarrekening aan de hand van een Powerpoint presentatie. Onderstaand de onderwerpen 
waar iets langer bij stil gestaan is. 
 
Resultaat 2017: € 13.000,- positief. De begroting ging uit van 0.  
 
Contributies  € 308.366 
Opbrengsten van activiteiten  € 54.990 
Financiële baten  € 621  
Het ledenaantal is afgenomen. Door de contributieverhoging is de totale omzet gelijk 
gebleven. Het aantal bedrijfsleden is toegenomen en levert in verhouding  meer op dan 
de persoonlijke leden.  
 
De algemene kosten zijn dit jaar (€ 232.543) lager dan vorig jaar (€ 286.434). De omzet 
is gelijk gebleven. Het Constructeursregister heeft winst gemaakt, maar vanwege de 
bestede uren zijn de kosten van het Constructeursregister hoger dan de omzet.  
 
Tijdens de vergadering wordt door de deelnemers opgemerkt dat het resultaat op 
sommige onderdelen behoorlijk afwijkt. Dit heeft volgens Bennie Potjes te maken met de 
onderverdeling van bepaalde posten op verzoek van de accountant.  
 
Balans 
Er staat een behoorlijk bedrag bij Debiteuren. Dit komt door de facturatie in december. 
Betaling komt meestal binnen in januari of februari. Dat is terug te zien onder de activa en 
passiva. Er staat nog een klein bedrag aan dubieuze debiteuren maar over het algemeen 
komt het geld gewoon binnen. Wat verder opvalt is dat de liquiditeit erg goed is, het 
banksaldo is ook hoger dan in 2016. 
 
Het Constructeursregister startte in 2010 met geld van de Betonvereniging en Bouwen 
met Staal. De eerste jaren werd verlies geleden. Vanaf 2013 is het winst gaan maken. Er 
wordt per jaar ongeveer € 30.000 a € 40.000 winst gemaakt. Het negatieve eigen 
vermogen wordt langzaam beter.  
 
6.  Begroting 2018 en globale begroting 2019 
 
Bennie Potjes geeft een toelichting op de separate posten van de begroting 2018 van de 
vereniging. Doelstelling is om op break even uit te komen op het eigen vermogen. 
 
De in- en uitgaven voor 2019 verschillen niet veel met 2018 waarbij het resultaat weer op 
0 zal uitkomen.  
 
7.  Voorstel contributieverhoging per 1 januari 2019 
 
De alv stemt unaniem in met de contributieverhoging van 1,4 (goldmembers) tot 1,8 % 
(persoonlijk lid/junior lid) per 1 januari 2019. Vastgesteld dat er een jaarlijkse verhoging 
conform indexering zal plaatsvinden. 
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8.  Bestuursmutaties 
 
Algemeen bestuur per 18 mei 2018 
• ir. S.M. den Blanken, BAM Infraconsult 
• ing. J.W.J. van den Bersselaar*, Jos van den Bersselaar Constructie  
• ir. W. van den Brink*, Tebodin 
• ing. W.M.E. Gijsen, ArcelorMittal Staalhandel 
• ir. R.A. Groen, Tata 
• W. Helmens, Mammoet Solutions 
• drs.ir. B. Hoekstra Bonnema*, Tata Steel 
•    drs. ing. N.G.D. Hoogendijk, Hollandia BV 
• ir. M.P. Horikx, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam  
• P. van Kerchove, Iv-Consult (ipv Arie Lanser) 
• ir. M. Klein, ingenieursbureau gemeente Amsterdam 
• G. de Kwaasteniet, Zinkinfo Benelux 
• ing. W. van Leeuwen, Movares Nederland, Utrecht  
• ing. T. Meert, ArcelorMittal 
• ing. B.P. Nieswaag*, RWS Grote Projecten en Onderhoud 
• ing. P.T.W. Nollet, ProRail 
• ing. A.B. van Ooijen PMSE, Bartels Ingenieursbureau 
• ir. J.C.F. van Pelt (voorzitter*) 
•    H. Reimink (Worldsteel Asscciation) 
• prof.ir. H.H. Snijder, TU Eindhoven 
• ir. F. Maatje fungeert als secretaris 
 
* vormen tevens het Dagelijks Bestuur van de vereniging. 
 
Deelname aan Algemeen Bestuur wordt vier jaar verlengd voor: 

- Ruben Groen 
- Tim Meert 
- Bas van Ooijen 

Als nieuw lid van het AB treedt Bob Soetekouw aan. 
 
 
9.  Constructeursregister 
 
Reeds aan de orde geweest. 
 
 
10.  Notulen en actiepuntenlijst vorige vergadering 
 
De notulen van vorige vergadering is vastgesteld.  
 
Actiepunten vorige vergadering: 
• Punt 1. Opname financiële gegevens van de stichting tijdens alv en in het jaarverslag: 

De conclusie is dat de financiële gegevens voor iedereen toegankelijk zijn, maar niet 
in de ALV behandeld worden.  

• Punt 2. TC Vezelversterkt kunststof en staal: er wordt een vertegenwoordiger namens 
de bruggenstichting gezocht. De secretaris van de TC is op de hoogte. Actie loopt.  

• Punt 3. Regeling voor bestuursleden die met pensioen gaan/zijn. DB heeft besloten 
geen regeling hiervoor in te voeren.  
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11. Rondvraag 
 
Fred Vasquez geeft aan dat de uitkomsten van de euro-per-ton bijeenkomsten integraal 
gecommuniceerd zouden moeten worden, ook richting de SNS. Frank Maatje zegt toe 
hier rekening mee te houden met behulp van een geïntegreerd model.  
 
  
12.  Sluiting 
 
Hans van Pelt bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.  


