Notulen Algemene Ledenvergadering 2011
3 mei 2012, Provincie Utrecht

Agenda
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Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
Verslag Algemene Ledenvergadering 2010
Verslag van de secretaris over het jaar 2011
Stromingen, stand van zaken
Verslag van de penningmeester over het jaar 2011

Verslag 2011

Kascontrole over het jaar 2011

Lopende begroting 2012
6. Plannen van de NHV voor de komende periode, waaronder:

De NHV Voorjaarsbijeenkomst

De NHV Najaarsbijeenkomst

Cursussen

Werkgroepen
7. Begroting en Contributie 2013
8. Bestuurswisselingen/mutaties

Opvolging Huub Savenije als voorzitter NHV
9. Rondvraag
10. Sluiting

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
Huub Savenije heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Er zijn geen nadere mededelingen en er
zijn geen aanvullingen of opmerkingen op de agenda.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 2010
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de ALV 2010. Naar aanleiding van de notulen wordt wel de vraag
gesteld hoe het staat met de Werkgroep Verdamping. Het antwoord luidt dat deze werkgroep goed op streek is;
de eerste stukken worden nu ter externe review aangeboden.
3. Verslag van de secretaris over het jaar 2011
Gijs Janssen presenteert het verslag over het jaar 2011. Dit verslag is op de website te vinden. Naar aanleiding
van dit verslag wordt aanbevolen de omschrijving van de Voorjaarsbijeenkomst 2011 wat de verduidelijken.
Tevens wordt vanuit de vergadering het idee geopperd voor een werkgroep op het gebied van “Vadose Zone
Management”. Tot slot wordt de vraag gesteld wanneer de Boussinesqprijs wordt uitgereikt. Op het moment van
de ALV was de verwachting dat deze in het najaar 2012 uitgereikt zou worden (uiteindelijk is deze prijs in maart
2013 uitgereikt).
4. Stromingen, stand van zaken
In 2011 zijn er wat strubbelingen geweest rondom Stromingen, waardoor er minder edities zijn verschenen dan
gebruikelijk. De situatie is in het voorwoord van Stromingen uitgelegd en zijn er excuses aangeboden. Inmiddels
staan de zaken weer op de rails en is er voldoende kopij.
Er zal een themanummer verschijnen over tijdreeksanalyse. In 2012 verschijnen er naar verwachting weer
gewoon vier nummers.
De redactie werkt aan professionalisering van het reviewproces, gebruikmakend van de mogelijkheden van de
website.
De redactie is op zoek naar een extra redactielid.
5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2011
* Verslag 2011
Herman Wolfs presenteert het financiële verslag van het jaar 2011. Dit verslag is te vinden op de website. De
enige correctie die volgt op het verslag is dat de NHV geen geld hoeft te reserveren voor de Boussinesq prijs.

Deze prijs wordt gedekt door het Boussinesq centrum. Op het financiële verslag komen verder geen
opmerkingen van de vergadering.
* Kascontrole over het jaar 2011
De kascontrole over het jaar 2011 is uitgevoerd door Jan Meijles en Hendrik Meeuwse. De
kascontrolecommissie heeft de boekhouding over het jaar 2011 goedgekeurd en dechargeert de penningmeester
voor het boekjaar 2011.
Hendrik heeft aangegeven alweer drie keer zitting genomen te hebben in de kascontrolecommissie en wil graag
afgelost worden. Gerrit Rot geeft aan Hendrik graag te vervangen.
* Lopende begroting 2012
Herman presenteert de lopende begroting over het jaar 2012. Deze lopende begroting is te vinden op de website.
Op de begroting volgen geen op- of aanmerkingen.
6. Plannen van de NHV voor de komende periode
* De NHV Voorjaarsbijeenkomst
De NHV Voorjaarsbijeenkomst 2012 vindt plaats op 31 mei 2012 in conferentiecentrum Woudschoten te Zeist.
Het onderwerp van de dag is “Hydrology from Air and Space”. De dag wordt georganiseerd met Fugro
Geoservices, eLEAF en de Unie van Waterschappen.

* De NHV Najaarsbijeenkomst
De NHV Najaarsbijeenkomst zal in het teken staan van de “Modeling Contest Hupsel”, een modelleerwedstrijd
waarin getracht wordt de extreme neerslagafvoer in de Hupselse Beek in augustus 2010 zo goed mogelijk te
modelleren.
* Cursussen
Op 3 april 2012 is een MODFLOW-I cursus georganiseerd. Er waren 13-14 deelnemers.
Er is overleg met Jos van Asmuth over een voorgenomen cursus tijdreeksmodellering. Financiering van deze
cursus is echter problematisch doordat het wellicht noodzakelijk is mogelijke docenten te vergoeden. Dit gaat
tegen het principe “voor leden door leden” in.
Er is tevens een idee voor een bemalingscursus.
Een suggestie vanuit de vergadering is om actief de adviesbureaus die op de bewuste terreinen actief zijn bij de
cursussen te betrekken.
* Werkgroepen
De Werkgroepen Verdamping werkt gestaag door in 2012.
Daarnaast bestaat het idee om te bekijken of Water in the Netherlands een update kan krijgen. Dit is echter wel
veel werk. Het bestuur gaat dit idee verder bekijken.
7. Begroting en Contributie 2013
Herman presenteert de begroting voor het jaar 2013. Naar aanleiding van de grote post Stromingen komt de
suggestie vanuit de vergadering om Stromingen 4x per jaar als pdf uit geven maar slechts 2 maal per jaar te
drukken. Ook wordt de suggestie gedaan om leden te laten kiezen tussen pdf en druk.
Tevens wordt gesuggereerd de kosten en de baten van de cursussen uit te splitsen. Herman legt echter uit dat dit
reeds gebeurt op de exploitatierekening.
De huidige contributiebedragen worden gehandhaafd.
De begroting voor het jaar 2013 wordt goedgekeurd.
8. Bestuurswisselingen/mutaties
Huub Savenije neemt tijdens de ALV formeel afscheid als voorzitter van de NHV. Jan van Bakel neemt de
voorzittershamer voor een moment over en eert Huub als een boegbeeld van het Nieuwe Elan dat de NHV de
laatste jaren heeft ingezet, en als een dynamische, ideeënrijke, voorzitter, met gezag en oog voor kwaliteit.
Marc Bierkens is unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de NHV. Marc neemt de voorzittershamer over van
Jan en noemt het een eer om de opvolger te zijn van Huub, als voorzitter van de mooie vereniging die de NHV is.
Hij ziet het als zijn voornaamste taak om de vereniging zo goed te laten draaien zoals zij de afgelopen tijd heeft
gedraaid.

9. Rondvraag
De suggestie wordt gedaan om op de NHV-website en via de nieuwsbrief de leden op de hoogte te houden van
IAHS activiteiten. Ook wordt aangeraden om alle activiteiten van de NHV door te geven aan Waterforum.

Het bestuur wordt gewezen op het bestaan van een organisatie die op middelbare scholen projecten van de
grond probeert te krijgen en gastcolleges laat verzorgen. Hij stelt de vraag of er vanuit de NHV behoefte bestaat
om contact te zoeken met deze organisatie om de hydrologie te promoten. Het bestuur zal dit op een van de
komende bestuursvergaderingen bespreken.

Het idee wordt geopperd om de cursusbehoefte te peilen onder de leden, bv. via een enquête of via LinkedIn
inzicht te krijgen in de cursusbehoefte. Een enquête is echter al eens uitgevoerd en dat heeft geresulteerd in de
MODFLOW-cursussen. Specifieke actie om de cursusbehoefte te peilen wordt op dit moment niet nodig geacht,
de idee domineert dat deze behoefte zonder aanvullende actie goed wordt aangevoeld via signalen vanuit de
hydrologische gemeenschap. Leden worden uiteraard altijd aangemoedigd om ideeën kenbaar te maken.

10. Afsluiting
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

