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NIEUWSBRIEF
Voor u ligt de tweede DESCnieuwsbrief van 2013
Van de scheidend voorzitter
Na 9 jaar als DESC-bestuurslid, waarvan 7 jaar als voorzitter, is de tijd van
gaan gekomen.
Als ik op het enthousiasme in de discussies bij de laatste ledenvergadering
terugkijk, dan sterkt het me in de gedachte dat er nog voldoende animo is
om actief de branchemogelijkheden te
benutten. Ik doe dan ook graag een
oproep aan de leden om zichzelf kandidaat te stellen voor het bestuur. Ondanks dat de laatste periode de deelname wat terughoudender is geweest,
kijk ik toch met plezier terug op succesvolle evenementen. Dat maakt een
bestuursdeelname dan ook zeer waardevol en dat geeft voldoening.
Een nieuwe bemanning geeft nieuw
elan en kunnen een nieuwe koers uitzetten. Ervaring leert ook dat drukbezette mensen altijd wel tijd vinden om
bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van plannen voor DESC. De Metaalunie en branchemanager assisteren actief bij opzetten van initiatieven,
waarvoor ik ze bedank. DESC is ook
vertegenwoordigd in de Commissie
Branches, waar de strategische koers
voor de Metaalunie wordt besproken
en waar branches niet alleen op kunnen aanhaken, maar waar je ook
markt- en politieke kennis kunt opdoen en koerskeuze Metaalunie kunt
beïnvloeden.

Gelukkig gaat het langzaam wat beter
in de markten waarin we actief zijn,
we zijn op de goede weg. Het credo is
dan ook niet: “Samen Sterk” maar
“Samen Sterker”
Tot slot wens ik de nieuwe bestuurleden en de te kiezen voorzitter veel
succes en vooral voldoening en bedank
ik de leden en vooral medebestuurders
voor het vertrouwen en de prettige
samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Marcel Gielen
Aan de scheidend voorzitter
In de ledenvergadering van woensdag
6 november jl. hebben we afscheid
genomen van onze voorzitter Marcel
Gielen. Marcel heeft de branchegroep
gedurende 9 bestuursjaren (waarvan 7
als voorzitter) met groot enthousiasme, gedreven en een goed gevoel voor
humor geleid. Ondanks zijn drukke
werkzaamheden als directeur van
Mextal, heeft hij zich toch erg betrokken getoond bij onze branchegroep.
Omdat je wel actief lid blijft van DESC
zullen we je zeker nog regelmatig
spreken en zullen we vast en zeker
nog wel eens een beroep doen op je
enorme kennis van organisaties en
structuren van branchegroepen. Vanaf
deze plaats: Marcel, het ga je goed en
bedankt voor alle goede zorgen.
Namens het bestuur:
Gert Kuipers en Roel Maarsingh
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1. Bedrijfsbezoek en Algemene
Ledenvergadering 2013
Voor ALV van DESC was Mat-tech
in Son een mooie achtergrond voor
de vergadering. Een bedrijf gespecialiseerd in hightech soldeeroplossingen. Erik Brom heeft een verhelderende presentatie gegeven
over de mogelijkheden van solderen en een interessante rondleiding
gegeven.

Beurzenoverzicht

2. Plan van aanpak ‘Herpositionering DESC’.
De opkomst was goed te noemen,
met 10 bedrijven aanwezig. Tijdens
de vergadering is gediscussieerd
over de rol van DESC en werd afgesloten met de volgende conclusies:
 DESC blijft vooralsnog in de huidige
vorm bestaan, in ieder geval voor
de eerstkomende twee jaar.
 Het blijft dus een actieve vereniging.
 Doel is om minimaal eens per jaar
een interessante bijeenkomst te
organiseren, een themadiscussie
met andere (KMU) brancheverenigingen gecombineerd met de ALV.
 Dat kan zijn bij een bedrijf, of als
het inhoudelijk deel van groot belang is, bijvoorbeeld bij de KMU. De
branchemanager zegt toe hier geruime tijd voorafgaande aan de bijeenkomst actie op te ondernemen.

Voor het meest actuele beurzenoverzicht verwijzen wij u graag naar onze
website

3. Bestuursopvolging.
Voorzitter Marcel Gielen heeft zijn
3e (en dus laatste) termijn als lid
van het bestuur afgerond. Vandaar
dat we op zoek zijn naar nieuwe invulling voor het bestuur. Bent u geinteresseerd in een bestuursfunctie
en wilt u meer informatie, dan kunt
u met het secretariaat of een van
de huidige bestuursleden (Gert
Kuiper en Roel Maarsingh) contact
opnemen.

BEURS
Embedded World
ESEF/Techni-show
Belgium Testing Days
Empack
Hannover Messe
High-Tech Systems
World of Technology
& Science
Industrial processing/
Macropack

LOCATIE
Neurenberg
Jaarbeurs
Brugge
Brabanthallen
Hannover
Brabanthallen

VAN
25-2
11-3
17-3
2-4
7-4
7-5

TOT
27-2
14-3
20-3
3-4
11-4
8-5

Jaarbeurs

30-09

3-10

Jaarbeurs

30-9

3-10

www.dutchelectronics.nl/Beurzenoverzicht

Leden
Afmelding lidmaatschap:
Elpro B.V., Ermelo

COLOFON:
Uitgave:
Dutch Electronic Systems & Components
(DESC)
DESC is een branchegroep van de Koninklijke Metaalunie. Secretariaat:
Miko Wijnands, Hendrika van der Schaft
Telefoon: 030-605 33 44
Fax: 030-605 32 08
E-mail: schaft@metaalunie.nl
E-mail: wijnands@metaalunie.nl

Vanwege de feestdagen is het
DESC-secretariaat van 23 december tot 6 januari 2014 gesloten.

DESC-bestuur en –secretariaat wensen
alle DESC-leden
prettige feestdagen en een gezond,
gelukkig en voorspoedig 2014 !
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