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TOELICHTING JAARREKENING 2012 NEDERLANDSE HYDROLOGISCHE VERENIGING

Algemene ledenvergadering op 25 april 2013 over het jaar 2012
In 2012 zijn de facturen verzonden voor het lidmaatschap à € 50,00. Voor studenten bedroeg
de contributie € 20,00. De vereniging heeft in 2012 in totaal 6 ereleden.

LEDENCONTRIBUTIES 2012
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. Een bedrijvenlidmaatschap heeft beperktere mogelijkheden
dan een gewoon lidmaatschap.

Op de begroting 2012 waren 605 betalende leden opgenomen en 10 betalende studentenleden. Dit komt overeen met een bedrag aan contributiegelden van 605 x € 50,00 + 10 x €
20,00 = € 30.450,-. Eind 2012 is door 552 leden en 17 student-leden contributie voldaan en is
€ 27.940,00 aan contributies 2012 geïnd. Op de balans is het restantbedrag € 2.510,00
vermeld.

In 2012 hebben nog 16 leden en 9 studenten contributie over 2011, overeenkomend met een
geïnd bedrag van € 930,00. Het bedrag op de balans van 2011 bedroeg € 820,00. Het
verschil (€ 930,00 – € 820,00 =) € 110,00 is alsnog als (extra) contributie in de
exploitatierekening opgenomen.

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 webwinkel afgenomen.
•

Nr 1 ‘Isotopenboekje’
In 2012 zijn 2 exemplaren voor een totaalbedrag van € 30,00 verkocht.

•

Modelcalibratie in de praktijk (nr. 4)
In 2012 is 1 exemplaar à € 12,50 verkocht.
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Hydrologische Woordenlijst (nr. 5)
In 2012 zijn geen exemplaren verkocht.

•

Water in The Netherlands (nr. 6)
In 2012 zijn hiervan 25 exemplaren voor een totaalbedrag van € 620,00 verkocht.

•

Verzilting (nr. 7)
In 2012 is 1 exemplaar à € 20,00 verkocht.

•

Stromingen CD rom
In 2012 is 1 exemplaar à € 5,00 verkocht.

•

Losse nummer Stromingen
In 2012 zijn 2 losse exemplaren à € 5,00 verkocht.

De totale inkomsten betreffende de specials bedraagt € 697,50.

BIJEENKOMSTEN
•

De NHV Najaarsbijeenkomst 2011 “Waterkwaliteitsmodellering” is pas op 12 januari 2012
gehouden. We waren te gast bij het KIWA te Nieuwegein. De kosten hebben voor de NHV
€ 717,61 bedragen en aan inschrijfgelden is totaal € 935,00 binnengekomen. Dit heeft
geresulteerd in een geringe opbrengst van € 217,39.

•

Op 6 maart 2012 is bij het KIWA in Nieuwegein een gratis ochtend symposium
(organisatie KIWA) gehouden in relatie met de promotie van Jos von Asmuth en de
pensionering van Kees Maas gevolgd door een NHV middagsymposium waarvoot
inschrijfgeld voldaan moest worden. Het onderwerp van de ochtend was “Hydrogeological
Time Series Modeling” en van de middag “Tijdreeksanalyse in hydrologisch
toepassingsperspectief. De kosten hebben voor de NHV € 29,99 bedragen en aan
inschrijfgelden is totaal € 2275,00 binnengekomen. Dit heeft geresulteerd in een mooie
opbrengst van € 2.245,01.

•

Op 3 mei heeft de ALV 2011 plaatsgevonden. De toegang tot de ALV was gratis. Vooraf
aan de ALV was er een lezingenmiddag in het kader van de uitreiking van de Kees Maas
prijs. Voor de lezingenmiddag en de uitreiking waren we te gast bij de Provincie Utrecht.
De Kees Maas prijs, periode tot 2010, zou uitgereikt worden in 2011. Door
omstandigheden heeft de uitreiking pas in combinatie met de ALV 2011 op 3 mei 2012
plaatsgevonden. Exclusief de aankoopkosten van de awards hebben de kosten van de
ALV2011 tezamen met de uitreiking van de prijs € 400,14 bedragen.
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Op 31 mei 2012 heeft NHV Voorjaarsbijeenkomst 2012 “Hydrology from air and space”
plaatsgevonden. Deze bijeenkomst over Remote Sensing is gehouden in het
Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. De opkomst van leden en bezoekers voor het
symposium was goed. De kosten hebben voor de NHV € 6.288,08 bedragen en aan
sponsor- en inschrijfgelden is totaal € 7.835,00 binnengekomen. De bijeenkomst werd
gesponsord door Fugro, Eleaf en de Unie van Waterschappen (totaal € 4.500). Hierdoor
kon de hoogte van het inschrijfgeld beperkt worden gehouden. Dit heeft geresulteerd in
een opbrengst van € 1.546,92.

•

Op 15 november 2012 heeft NHV Najaarsbijeenkomst 2012 “Modeling Contest Hupsel”
plaatsgevonden. De bijeenkomst is gehouden in Hotel Prinsen te Haarlo, gelegen nabij het
studiegebied De Hupsel. De opkomst van leden en bezoekers voor het symposium was
goed. De kosten hebben voor de NHV € 1.381,45 bedragen en aan inschrijfgelden is
totaal € 1.215,00 binnengekomen. De Najaarsbijeenkomst is met een gering verlies van
€ 166,45 afgesloten.

WEBSITE NHV
De website van de NHV dient, samen met de digitale nieuwsbrief, als het communicatiemiddel met de leden. Het bedrijf Webparking krijgt regelmatig opdracht om de verbeteringen
door te voeren. In 2012 is slechts gering geïnvesteerd in het verbeteren van de website daar
het bestuur het voornemen heeft om in 2013 een grotere update uit te laten voeren.
In 2012 hebben voor onderhoud, registratie domeinnaam, hosting van de Website en huur
van schijfruimte, voor de vele pdf’s van publicaties die op de website online beschikbaar
worden gesteld, de totale kosten € 1.368,25 bedragen.

De redactie van de Website heeft in 2012 geen kosten opgevoerd.

Op de website kunnen betaalde vacaturemeldingen (Hydrologie gerelateerd) worden
geplaatst. Hiervan is in 2012 zeer matig gebruik van gemaakt en dit heeft € 500,00 aan
opbrengsten gegenereerd.

WEBWINKEL 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 2012 geen van de
beschikbare artikelen gekocht.
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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 is in 2012, op 3 april, de cursus MODFLOW-I weer georganiseerd. Hiervoor
waren we te gast bij de TU-DELFT. De kosten van het organiseren hebben € 1.003,46
bedragen en aan inschrijfgelden is € 5.310,00 binnen gekomen. Dit heeft geresulteerd in een
zeer significante bijdrage aan het kapitaal van de vereniging van € 4.306,54.

RESERVERINGEN
NHV-specials
•

Voor het uitbrengen van NHV-specials is in 2012 € 500,- gereserveerd.

NHV-prijzen
•

Voor de Hydrologieprijs 2010-2012 (groot € 1.500,-), uit te reiken in 2013, is in 2012
€ 500,00 gereserveerd.

•

De Kees Maas Awards 2014 en 2017 zijn in 2012 beschikbaar gekomen. De totale
opdracht voor het maken van de drie Awards bedroeg € 1.487,50. Hiervan is in 2012 nog
€ 991,67 betaald. De waarde van de twee nog uit te reiken Awards is geboekt op de
exploitatierekening en weergegeven onder activa op de balans.

•

Voor de Boussinesq prijs stond een reservering op de balans van € 500,00. In 2012 is
vastgesteld dat de NHV geen geldelijke bijdrage aan deze prijs hoeft te leveren. De
reservering is teruggeboekt op de exploitatierekening.

Attributen voor bijeenkomsten en cursussen
•

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 zijn de reeds gedane reserveringen behouden en is extra €
500,00 gereserveerd in 2012. De verwachting is dat, door de kosten gelijkmatig over
meerdere jaren te verdelen, jaarlijks een reservering noodzakelijk blijft.
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DIVERSEN
•

Aan bestuurs- en administratiekosten kosten is in 2012 € 1.220,50 uitgegeven.

•

Voor bijeenkomsten van de NHV en cursussen zijn in 2012 attributen (zoals blocnotes,
mapomslagen, pennen en tassen) aangeschaft voor een totaalbedrag van € 1.956,57.

•

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.

STROMINGEN
‘Stromingen’ wordt aan alle NHV-leden toegezonden. In 2012 zijn twee losse nummers
verkocht. Stromingen wordt in full-color gedrukt. Evenals 2010 en 2011 was 2012 voor wat
betreft Stromingen nog steeds een bijzonder jaar. Stromingen 2011-3, Stromingen 2012-1 en
Stromingen 2012-2 zijn in 2012 uitgebracht. Stromingen 2012-3/4 wordt pas uitgebracht rond
eind februari 2013 en is dus een gecombineerd nummer 3 en 4.

De reproductie- en opmaakkosten van de nummers 2011-3 en 2012-1 en 2012-2, inclusief
verzending naar de leden hebben € 18.173,60 bedragen. De kosten van de
Stromingenredactie bedroegen € 248,00. Opgemerkt wordt dat, doordat in 2012 alleen de
nummers 2011-3 en 2012-1 en 2012-2, zijn verschenen, de kosten onder de begroting zijn
gebleven.

SALDO EN KAPITAAL
Het kapitaal van de vereniging bedroeg eind 2011 € 47.462,45.
Het saldo over 2012 bedraagt € 16.888,85 (positief). Het kapitaal per 31 december 2013
bedraagt (schijnbaar) € 64,351.30. Het bestuur stelt voor om het deel van het positief saldo
(ca. € 10.000 euro) dat werkelijk resteert na het uitbrengen Stromingen 2012-3/4 toe te
voegen aan het kapitaal van de vereniging.

Na een aantal moeizame jaren met een slinkend kapitaal is door het nieuw elan de NHV weer
een vereniging die in een stabiele positie verkeert.
April 2013
Herman Wolfs,
penningmeester NHV 2012.
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