Notulen Algemene Ledenvergadering NHV 9 april 2020 (ALV 2019)
Online, 13.00 - 14.16 u.
Opgesteld door Gina Francken

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
Verslag ALV 2018
Verslag van de secretaris over het jaar 2019
Stromingen, stand van zaken
Verslag van de penningmeester over het jaar 2019
Plannen van de NHV voor de komende periode
Begroting 2020
Bestuurswisselingen/mutaties
Rondvraag
Sluiting

Aanwezigheid bestuur:
Remko Uijlenhoet (voorzitter), Hendrik Meuwese (penningmeester), Pytrik Graafstra
(website), Matthijs Bonte (redactie Stromingen), Mieke Hulshof (lid jonge leden), Gé van den
Eertwegh, Linda van der Toorn en Susanne Groot (allen algemeen lid), Lotte Braat en Bart
Vlemmix (studentleden)

Afwezig bestuurslid:
Dimmie Hendriks (secretaris)

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
Remko opent om 13.00 uur deze speciale algemene ledenvergadering online.
De regels en wijze van stemmen worden toegelicht.
Er zijn 25 deelnemers, inclusief bestuursleden en notulist.
Agenda wordt getoond en vastgesteld.

2. Verslag ALV 2018
Het verslag van de ALV 2018 wordt doorlopen.
Opmerkingen bij verslag, tekstueel dan wel inhoudelijk: geen opmerkingen.
Stemming: Verslag goedgekeurd.
Dank aan Susanne voor het notuleren.

3. Verslag van de secretaris over het jaar 2019
Opgesteld door Susanne bij Afwezigheid van Dimmie.
• 9 bestuursleden, 2 studentbestuursleden, 1x secretariële ondersteuning. Dit laatste
was een test, maar bevalt erg goed en daar gaan we graag mee door. Dit komt
verderop in de presentatie nog ter sprake.
• We hebben ruim 600 leden, eigenlijk al jarenlang stabiel. Al zijn we altijd op zoek
naar meer leden. Dat doen we o.a. door contacten met studenten te leggen, daarom
ook studentbestuursleden aangesteld. En het lidmaatschap voor studenten kostte
eerst € 20 en dat is in 2019 en 2020 gratis om meer jonge leden aan te trekken. We
hopen natuurlijk dat ze het studentlidmaatschap omzetten wanneer ze student-af zijn.
• Nieuwe huisstijl om frisser en moderner uit te stralen. Doorgevoerd in Stromingen,
website, documenten.
• 3 edities Stromingen uitgegeven.
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We werken toe naar een nieuwe website. Het functioneel ontwerp is goedgekeurd,
daarna is de bouw van de website gestart. Bedoeling van de nieuwe website is dat
deze efficiënter en gebruiksvriendelijker is voor zowel leden als bestuursleden.
Huidige website ondersteunt een heleboel dingen die wij graag willen niet.
Diverse bijeenkomsten en symposia in 2019, zoals onze bijdrage aan het
Wereldwatercafé (WWC), symposium Droogte gekoppeld aan de ALV 2018,
voorjaarssymposium in juni, Jong en Oud in de Hydrologie (JOH) in oktober met
Bram Bot, najaarsbijeenkomst Zoet-Zout in november. We zien ernaar uit om dat dit
jaar voort te zetten, wanneer we weer fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren.
Extra promotie naar studieverenigingen. Flyer, lunchsessie bij WUR, 2 studentleden
in bestuur. Zo vergroten we de betrokkenheid over en weer. Opzet van 2
studentbestuursleden: periode in bestuur 2 jaar, dan rouleren naar een andere
universiteit.
Werkgroep Tijdreeksanalyse vanwege omstandigheden niet zo actief geweest. Dat
willen we dit jaar wel weer graag oppakken. Er is ook ruimte voor meer werkgroepen.
Suggesties? We horen graag van jullie, meld je aan.
Hydrologieprijs. Uitreiking zou 26 maart gedaan worden. Besloten om de uitreiking
niet hier digitaal te doen, dit schuift door naar de najaarsbijeenkomst.
Buitenland: door omstandigheden niet heel veel specifiek aan gedaan. Remko heeft
wel deelgenomen aan een bijeenkomst met het netwerk van Internationale
hydrologen. Natuurlijk willen we relevante ontwikkelingen in het buitenland in de
gaten houden. We zijn voornemens dat dit jaar meer op te pakken.

Vraag M. Bierkens: Website: Technologie onafhankelijk van bouwer/host?
Pytrik: ja, we willen niet afhankelijk zijn.
M. van der Valk: Water in the Netherlands. Met enkele mensen over dit onderwerp
gesproken. Er is een groep mee aan de slag gegaan: De Louw, Van Bakel, Witte en hij.
Er komt een plan, inclusief financieringsplan, dat we graag willen voorleggen aan het
bestuur.
Remko: Bedankt, fijn om te horen dat we enthousiaste leden hebben die dit soort zaken
oppakken. We zien jullie voorstel met belangstelling tegemoet en wensen jullie succes
met het uitwerken van jullie ideeën.
Vraag M. Bierkens: Hydrologieprijs pas najaar?
Remko: Winnaar en nummers 2 en 3 zijn bekend, die wilden we op een feestelijke manier
in het zonnetje zetten tijdens de ALV en het symposium op 26 maart dat door de huidige
omstandigheden helaas niet door heeft kunnen gaan. De winnaar en de nummers 2 en 3
zijn via e-mail op de hoogte gebracht van de uitkomst van de beoordeling door de jury.
De winnaar van de NHV Hydrologieprijs 2016-2018 is Gilian Schout, met het paper ‘The
impact of an historic gas well blowout on the current methane chemistry in a shallow
groundwater system’. We hebben hem gevraagd een presentatie te geven tijdens de nog
te plannen najaarsbijeenkomst. Nummers 2 en 3 zijn Inge de Graaf en Anne van Loon.
We hebben allen gefeliciteerd met de geleverde prestatie.
Remko bedankt de voltallige commissie en de voorzitter, Huub Savenije, en de
ondersteuning van de commissie, Gina Francken.
Het jaarverslag 2019 wordt aangenomen. Bedankt Susanne.

4. Stromingen, stand van zaken
Toelichting door Matthijs.
• 2019 was de 25e jaargang van het vakblad Stromingen. Gevierd met een mooie
nieuwe lay-out, waarbij ook de rest van de NHV huisstijl is meegenomen. We
ontvangen overwegend positieve reacties op deze look.
• Drie goed gevulde edities verschenen in 2019.
Normaal gesproken hebben we vier edities. Maar omdat kopij niet altijd even
gelijkmatig over het jaar binnen is gekomen en we als redactie niet teveel verschil in
dikte van een uitgave wilden hebben, zijn het er uiteindelijk drie geworden.
In Stromingen zoeken we ook meer samenwerking op met de sprekers en informatie
van symposia.
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Redactie: Martin Knotters, Siebe Bosch, Nynke Vellinga, Rudolf Versteeg, Sjoerd
Wester, Dirk Libbrecht, Matthijs Bonte, Arnaut van Loon.
Marc Vissers zit niet meer in de redactie en Ruud Hurkmans is nieuw binnen de
redactie.
Mochten er leden zijn die graag in de Stromingen-redactie plaats willen nemen, meld
je aan.

5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2019
Hendrik licht de overzichten toe.
• Kascommissie Jeroen Castelijns en Mattijs Borst.
Kascommissie adviseert ALV om de penningmeester decharge te verlenen voor het
gevoerde beleid.
Stemming: decharge wordt verleend.
De kascommissie heeft een aanbeveling:
‒ De facturen voor de contributie bij voorkeur tijdig in het jaar versturen. Dit biedt
de mogelijkheid om bij eventuele wanbetalers het lidmaatschap op te schorten en
kosten te besparen.
Het bestuur is voornemens de aanbeveling uit te voeren.
De kascommissie wordt bedankt.
• Kascommissie volgend jaar: Jeroen Castelijns en een vacature.
Hendrik ligt vacature toe. Is er iemand die deze vacature in wil vullen?
Hans Hakvoort meldt zich via de chat aan.
Stemming: akkoord met Hans Hakvoort als nieuw lid van de kascommissie.
Remko bedankt Hendrik en de kascommissie.

6. Plannen van de NHV voor de komende periode
Hendrik, Pytrik en Remko geven een korte toelichting per punt.
a. Webinars.
Kennis delen, naast de bijeenkomsten en naast Stromingen. Korte bijeenkomsten
van een uur. Laagdrempelig, te volgen via computer.
Hoe? zie sheet 6a met de details.
M. van der Valk: Teams werkt goed.
Remko: dat blijkt ☺
Stemming: voorstel aangenomen.
Suggesties onderwerpen: nu via chat of naar penningmeester@nhv.nu
L. Aris: Worden de webinars opgenomen en achteraf beschikbaar gesteld?
Hendrik: Ja, dat is zeker de bedoeling. Dan stellen we het voor een jaar beschikbaar.
M. Bierkens: Je kunt na een aantal pilots ook denken aan webinar series
georganiseerd door 1 iemand (die het programma maakt) zoals CUASHI doet.
Remko: Blijf vooral input geven, we nemen het zeker mee in het definitief vormgeven
van de webinars. Bedankt.
b. Vernieuwing website.
Website moderniseren, beter op verschillende mobiele platforms zichtbaar en vooral
efficiënter en gebruiksvriendelijker voor leden en bestuursleden.
We zitten nu in de fase dat er een ontwerp ligt, dat zijn we aan het testen.
Verwachting is dat de website rond de zomer beschikbaar is. Sneakpreview wordt
getoond.
Remko: Bedankt Pytrik en collega bestuursleden. Ook voor het opzetten van deze
Teamsvergadering.
c. Voortzetting secretariële ondersteuning.
Afgelopen jaar hebben wij goedkeuring van jullie gekregen voor het inhuren van
secretariële/administratieve ondersteuning. Vrij kort na de vorige ALV hebben wij een
geschikte kandidaat gevonden: Gina Francken. De samenwerking verloopt naar volle
tevredenheid van het voltallige bestuur. Ons voorstel is om deze samenwerking voort
te zetten voor de komende 3 jaar, per elk jaar de opdracht aan HKV geven.
Stemming: akkoord met voortzetting.
Remko: bedankt leden voor positieve stemming, dank je wel Gina, op een prettige
voortzetting.
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7. Begroting 2020
Begroting gerealiseerd voor 2019 en begroting 2020.
Vraag M. Bierkens: Is dit een reguliere begroting?
Hendrik: Alle posten zijn gelijkwaardig met vorige jaren, alleen nieuw zijn de kosten voor
secretariële/administratieve ondersteuning en vernieuwen website.
Vraag M. Bierkens: Zal dit op termijn leiden tot uitputting kapitaal?
Hendrik: Ja dat zou kunnen. Mogelijke maatregelen: Studentleden nu gratis, maar we
hopen dat dit later betalende leden worden. En contributie zou nog omhoog kunnen. Het
is belangrijk om een balans in te zoeken.
Suggestie M. van der Valk: Kosten voor symposia omhoog?
Hendrik: Lastig, je wilt wel deelnemers.
M. Bonte: Groot deel van de kosten zijn eenmalig door website ontwikkeling.
Stemming: De begroting wordt vastgesteld onder dankzegging aan penningmeester
Hendrik. Bedankt leden voor vertrouwen.

8. Bestuurswisselingen/Mutaties
•

•

•

Aftredend:
‒ Linda van der Toorn, Dimmie Hendriks en Gé van den Eertwegh treden af.
Dimmie vervulde 3 jaar de secretarisrol, helaas afgelopen half jaar niet goed
kunnen vervullen vanwege ziekte. Desondanks enorm bedankt voor haar
bijdrage. Dimmie is inmiddels weer actief werkzaam bij Deltares.
Linda heeft afgelopen 6 jaren veel bijgedragen aan o.a. symposia.
Gé al 12 jaar bestuurslid, gedurende die jaren en daarvoor grote bijdrage aan
onze vereniging door strategisch mee te denken en heel actief in organiseren
activiteiten en specials van Stromingen.
We bedanken hen hartelijk voor hun inzet voor de vereniging. Bij de
najaarsbijeenkomst zullen wij nog op een gepaste manier afscheid nemen.
Benoeming bestuursleden.
‒ Liduin Bos-Burgering neemt de functie secretaris van Dimmie Hendriks over.
‒ Jelle van Sijl wordt algemeen bestuurslid.
Stemming: toetreding akkoord. Gefeliciteerd.
Herkiesbaar voor 2e termijn: Remko en Hendrik hebben er beiden een termijn (drie
jaar) op zitten en willen blijven.
Stemming: akkoord voortzetting. Bedankt voor jullie vertrouwen.

9. Rondvraag
In de chat felicitaties en positieve geluiden over deze manier van ALV houden.
Remko: Bedankt aan iedereen die bij heeft gedragen aan deze presentatie en aan de leden
voor steun en input. Tevens allen heel veel succes tijdens deze periode van thuis zitten en
het combineren van werk en privé. Blijf gezond.

Sluiting om 14.16 uur.
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