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TOELICHTING JAARREKENING 2011 NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING

Algemene ledenvergadering op 3 april 2012 over het jaar 2011
In 2011 zijn de facturen verzonden voor het lidmaatschap à € 50,00. Voor studenten bedroeg
de contributie € 20,00.

Bij de definitieve begroting 2012 is uitgegaan van in totaal 605 betalende gewone leden en 10
studentleden. De vereniging heeft in 2011 in totaal 6 ereleden.

LEDENCONTRIBUTIES 2011
Daar het aantal abonnementen op Stromingen zeer gering is en de abonnementsprijs gelijk is
aan de ledencontributie, wordt geen onderscheid (meer) gemaakt in contributie en
abonnementen. Wel is in de database aangegeven of het een persoonlijk lidmaatschap of een
bedrijvenlidmaatschap betreft.

Op de begroting 2011 waren 615 betalende leden opgenomen waarvan 10 studenten-leden.
Dit komt overeen met een bedrag van 605 x € 50,00 + 10 x € 20,00 = € 30.450,Eind 2011 is door 587 leden en 14 student-leden contributie voldaan en is € 29.630,00 aan
contributies 2011 geïnd. Op de balans is het restantbedrag € 820,00 vermeld.

In 2011 hebben nog 3 leden hun contributie over 2010 betaald (€ 150,00) en 2 studentleden
(€ 40,00), overeenkomend met een geïnd bedrag van € 190,00. Het bedrag op de balans
bedroeg € 210,00. Het restant (€ 210,00 – € 190,00 =) € 20,00 is als niet inbare contributies
afgeschreven.

STROMINGEN
‘Stromingen’ wordt aan alle NHV-leden toegezonden. In 2011 zijn geen losse nummers
verkocht. Stromingen wordt in full-color gedrukt. Evenals 2010 was 2011 voor wat betreft
Stromingen een bijzonder jaar. Stromingen 2011-1 en Stromingen 2011-2 zijn uitgebracht.
Stromingen 2011-3 wordt pas uitgebracht in 2012 en Stromingen 2011-4 zal niet verschijnen.

Kamer van Koophandel Utrecht: Verenigingsregister 40481588

ING rekeningnr: 2304695
IBAN: NL03 PSTB 0002 3046 95
BIC: PSTBNL21

Nederlandse Hydrologische Vereniging

pagina 2 van 5

De reproductie- en opmaakkosten van de nummers 2010-3 en -4 (gecombineerd) en 2011-1
en 2011-2, inclusief verzending naar de leden bedroegen € 19.799,64. De kosten van de
Stromingenredactie bedroegen € 216,60. Opgemerkt wordt dat, doordat in 2011 alleen de
nummers 2011-1 en -2 en het gecombineerde nummer 2010-3/4 zijn verschenen, de kosten
onder de begroting zijn gebleven.

NHV-SPECIALS
In 2008 is een aanvang gemaakt met een verschil in prijs van de NHV-specials voor leden
en niet leden. De exemplaren worden inmiddels grotendeels via de webshop afgenomen.
•

Nr 1 ‘Isotopenboekje’
In 2011 is 1 exemplaar à € 12,50 verkocht

•

Modelcalibratie in de praktijk (nr. 4)
In 2011 is 1 exemplaar à € 17,50 (prijs incl. verzendkosten) verkocht.

•

Hydrologische Woordenlijst (nr. 5)
In 2011 zijn geen exemplaren verkocht.

•

Water in The Netherlands (nr. 6)
In 2011 zijn hiervan 31 exemplaren voor een totaalbedrag van € 750,00 verkocht.

•

Verzilting (nr. 7)
In 2011 zijn geen exemplaren verkocht.

•

Stromingen CD rom
In 2011 zijn 3 exemplaren à € 5,00 = € 15,00 verkocht.

•

Losse nummer Stromingen
In 2011 zijn geen losse exemplaren verkocht.

NHV-SPECIALS
Voor het uitbrengen van NHV-specials is in 2011 € 1.500,- gereserveerd.

WEBSITE NHV
De website van de NHV dient, samen met de digitale nieuwsbrief, als het communicatiemiddel met de leden. Ook in 2011 is weer geïnvesteerd in het verbeteren van de website. Het
bedrijf Webparking krijgt regelmatig opdracht om de verbeteringen door te voeren. In het jaar
2011 is aan Webparking specifiek de opdracht gegeven om het beheer van de kopij voor de
redactie van stromingen sterk te optimaliseren. Hiervoor was € 2.500,- begroot.
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De totale kosten voor het stroomlijnen van de kopij hebben € 2.713,20 bedragen.
Voor onderhoud bleek in 2012 slechts € 337,72 benodigd. De kosten van registratie
domeinnaam, de hosting van de Website en de huur van schijfruimte voor de vele pdf’s van
publicaties die op de website online beschikbaar worden gesteld bedragen € 571,06.
Hiermee komen de totale kosten in 2011 in relatie met de website op € 3.621,98.

De redactie van de Website heeft in 2011 geen kosten opgevoerd.

Op de website kunnen betaalde vacaturemeldingen (Hydrologie gerelateerd) worden
geplaatst. Hiervan is in 2011 regelmatig gebruik gemaakt en dit heeft € 2.050,00 aan
opbrengsten gegenereerd.

WEBSHOP NHV EN GADGETS
Via de webshop van de NHV zijn de specials te koop. Ook zijn bijvoorbeeld NHV T-shirts en
Pins met het NHV-Logo verkrijgbaar. Behalve de specials en CD’s zijn in 2011 geen van de
beschikbare artikelen gekocht.

BIJEENKOMSTEN
•

Met betrekking tot de in 2010 gehouden NHV Najaarsbijeenkomst “Grensoverschrijdende
Hydrologie” op 24 en 25 november 2010 is in 2011 nog een bedrag aan inschrijfgelden
van € 1.200,00 binnengekomen. Deze activiteit was in 2010 financieel nog niet afgerond,
waardoor een kostenpost van € 1.086,40 in het verslag van 2010 werd opgenomen. Met
de nog binnengekomen inschrijfgelden is uiteindelijk de bijeenkomst net positief
afgesloten.

•

Op 11 en 12 mei 2011 heeft de gecombineerde ALV-NHV Voorjaarsbijeenkomst
plaatsgevonden. De Voorjaarsbijeenkomst had als thema “Van de Droogte in de Drup” en
is gehouden in Congreshotel Mooirivier in Dalfsen. Op 11 mei werd voorafgaand aan het
symposiumdeel de ALV 2011 gehouden. De borrel werden gesponsord door Fugro
Ingenieursbureau BV. De opkomst van leden voor de ALV en bezoekers voor het
symposium bleef onder de verwachtingen. De kosten hebben voor de NHV € 7.749,37
bedragen en aan sponsor- en inschrijfgelden is totaal € 7,207,00 binnengekomen. Dit
heeft geresulteerd in een kostenpost van € 542,37. De kostenpost is beperkt gebleven
door goed onderhandelen met Mooirivier. Hierdoor kwam slechts 50% van het verschil
tussen het af te geven garantiebedrag en de werkelijke kosten voor rekening van de NHV.
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Op 1 november heeft STOWA samen met de NHV de discussiemiddag NHI gehouden in
de Reehorst te Ede. Hieraan waren voor de NHV geen kosten verbonden.

ATTRIBUTEN VOOR BIJEENKOMSTEN EN CURSUSSEN
Voor bijeenkomsten van de NHV en cursussen zijn in 2011 attributen (zoals blocnotes,
mapomslagen, pennen en tassen) aangeschaft voor een totaalbedrag van € 2.646,26.
De uitgifte van attributen zijn jaarlijks sterk afhankelijk van het aantal en de omvang van de
bijeenkomsten en cursussen. Een aanschaf van attributen gaat in voor de NHV relatief grote
oplagen. In dit kader is voor 2011 eveneens € 1.000,- voor attributen gereserveerd. De
verwachting is dat, om de kosten gelijkmatig over meerdere jaren te kunnen verdelen, jaarlijks
een reservering noodzakelijk is. Voor de begroting 2012 wordt in dit kader ook € 1.000,- als
reservering opgenomen.

CURSUSSEN
In het kader van Nieuw Elan en het brengen van kennis naar de NHV-leden is de NHV in
2009 gestart met het geven van cursussen. Door relatief goedkoop cursussen te organiseren
voor en door NHV-leden is het mogelijk om kapitaal te genereren dat de NHV weer kan
inzetten om andere doeleinden van NHV te kunnen realiseren.
Door de NHV zijn in 2011 geen cursussen georganiseerd. Wel is overleg gevoerd waarbij de
intentie is uitgesproken om in 2012 weer minimaal de cursus MODFLOW-I te organiseren.

DIVERSEN
•

NHV-prijzen
Voor de Hydrologieprijs 2010-2012 is in 2011 € 500,00 gereserveerd
De Kees Maas prijs zou uitgereikt worden in 2011. Door omstandigheden zal de uitreiking
pas in 2012 plaatsvinden. Voor de Kees Maas prijs is opdracht gegeven voor een serie
van drie sculpturen (prijzen uit te reiken in 2011, 2014 en 2017). De totale opdracht
bedraagt € 1.487,50 waarvan in 2011 € 495,83 is betaald. Er was reeds € 1.000,gereserveerd. In 2011 is derhalve nog een reservering gedaan van € 487,50. Het nog in
2012 te betalen bedrag van € 991,67 (€ 1.487,50 - € 495,83) is terug te vinden als
reservering op de balans.
De Boussinesq prijs staat voor € 500,00 op de balans. Het bestuur voorziet dat, in
tegenstelling tot eerdere verwachtingen, de Boussinesq prijs pas voor het eerst in 2014,
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over de jaren 2010-2013 zal worden uitgereikt. Derhalve zijn in 2011 geen extra
reserveringen gedaan.
•

Diversen
Dit jaar waren er geen overschrijvingen en andere betalingen die niet nader verantwoord
werden en niet konden worden ondergebracht bij 1 van de overige posten. Van alle
onduidelijke overschrijvingen/betalingen is achterhaald waar deze vandaan kwam.

SALDO EN KAPITAAL
Het kapitaal van de vereniging bedroeg eind 2010 € 43.389,91.
Het saldo over 2011 bedraagt € 4.072,54 (positief).
Hiermee is het kapitaal van de vereniging in 2011 toegenomen tot € 47.462,45.
Februari 2012
Herman Wolfs,
penningmeester NHV 2011.
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