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Nederlandse Hydrologische Vereniging 
Jaarverslag 2020 
 

Het bestuur 
Het bestuur bestond in 2020 uit:  
Remko Uijlenhoet – voorzitter 
Liduin Bos-Burgering – secretaris   
Hendrik Meuwese – penningmeester   
Matthijs Bonte – vertegenwoordiging Stromingenredactie  
Pytrik Graafstra – website, nieuwsbrief 
Mieke Hulshof 
Jelle van Sijl 
Michiel Pezij 
Susanne Groot  
Bart Vlemmix (studentlid) 
Lotte Braat (studentlid) 
 
Voor promotie van de NHV onder studenten en om contact te houden met studenten is het bestuur in 2019 
aangevuld met twee student-leden. Zij nemen roulerend plaats, steeds voor 2 jaar met 2 studenten van een 
universiteit (via bestuur studievereniging). Daarna nemen twee studenten van een andere universiteit het over. 
Lotte en Bart komen van de Wageningen Universiteit. 
 
Het bestuur is vanaf mei 2019 secretarieel ondersteund door Gina Francken. Haar inzet bespaart 
bestuursleden relatief veel tijd en is daarmee zeer gewaardeerd binnen het bestuur. De inzet van secretariële 
ondersteuning is getest in 2019. In 2020 is tijdens de ALV op 9 april 2020 besloten na goedkeuring door 
stemming deze samenwerking voort te zetten voor de komende 3 jaar, waarbij per jaar de opdracht aan HKV 
stilzwijgend zal worden verlengd. 
 
Het bestuur heeft in 2020 vijfmaal vergaderd en wel op de volgende data: 10 maart, 28 mei, 27 augustus, 28 
oktober en 16 december.  

ALV - 9 april 2020 
Op 9 april 2020 zijn afgetreden tijdens de ALV:  

• Linda van der Toorn: 
o Linda heeft afgelopen 6 jaren veel bijgedragen aan o.a. symposia. 

• Dimmie Hendriks: 
o 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. 

• Gé van den Eertwegh 
o 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.  

Tijdens de najaarsbijeenkomst op 15 september 2020 is op een gepaste manier afscheid genomen van hen. 
 
Op 9 april 2020 zijn tot bestuurslid benoemd: 

• Liduin Bos-Burgering (secretaris) 

• Jelle van Sijl (algemeen bestuurslid) 
 
Op 9 april 2020 zijn tot bestuurslid herkozen voor een 2e termijn: 

• Remko Uijlenhoet (voorzitter)  

• Hendrik Meuwese (penningmeester) 
 

De leden 
• In 2020 hebben zich 16 nieuwe leden aangemeld. 

• In 2020 hebben 11 leden hun lidmaatschap beëindigd. 
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Eind 2020 waren er daarmee 602 leden waarvan 30 studentleden. Er is niet bijgehouden hoeveel studenten 
“gewoon lid” zijn geworden in 2020. 
 
Nieuwe leden ontvangen de NHV-publicatie “Verdamping in de Hydrologie”. Alle leden ontvangen het 
tijdschrift Stromingen en de digitale nieuwsbrief. Tevens kan met korting gebruik worden gemaakt van de 
webshop en zijn er diverse aanvullende mogelijkheden via de website (na inloggen). Leden ontvangen een 
korting voor het bijwonen van bijeenkomsten en symposia.  
 
Studenten kunnen gebruik maken van een zogenaamd studentenlidmaatschap. De kosten hiervan bedragen 
normaliter € 20,- per jaar. Vanwege de corona crisis en de impact op o.a. de studenten is ervoor gekozen om 
het actietarief van €0,- ingesteld in 2019 voort te zetten tot tenminste einde 2021, waarbij studenten die zich 
vóór 31-12-2019 hebben ingeschreven geen lidmaatschapskosten hoeven te betalen tot 31-12-2021. Deze 
actie is bedoeld om meer jonge hydrologen bij de vereniging te betrekken.   
 
Net als voorgaande jaren is er een apart bedrijfslidmaatschap. Het bedrijfslidmaatschap is bedoeld voor 
bedrijven die alleen het tijdschrift Stromingen willen ontvangen. De kosten van dit lidmaatschap bedragen € 
55,- per jaar. Naast het tijdschrift Stromingen kan ook met ledenkorting gebruik worden gemaakt van de 
‘webshop’. De NHV kent ook een (uiteraard gratis) erelidmaatschap voor personen die zich buitengewoon 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. 
 

NHV publicitair en website 

Huisstijl 
De nieuwe huisstijl die is ontwikkeld in 2019 is ook gebruikt voor het ontwerp van de nieuwe NHV-website.  
 
Stromingen 
In 2020, de 26e jaargang, zijn drie edities van Stromingen verschenen. We hebben in 2020 een gevarieerd 
aanbod aan kopij gehad met veel nieuwe auteurs en onderwerpen. De redactie stimuleert promovendi en 
afstudeerders korte artikelen over hun onderzoek te laten publiceren en benadert sprekers op NHV-symposia 
om artikelen te schrijven. Dit heeft in 2020 in een mooi gevarieerd aanbod van kopij opgeleverd.  
 
In het nummer 2020-01 lag de focus op sensors en digitalisering en het bevatte artikelen van het in 2019 
gehouden NHV-symposium – Sensoren en big data in de hydrologie: complex of grote kans!?, 2020-02 
bevatte artikelen rondom het thema droogte en 2020-03 bevatte artikelen over de hele breedte van de 
hydrologie.  
 
Alle artikelen zijn voor leden terug te lezen op de website: https://www.nhv.nu/stromingen/.  
 
NHV-publicaties 
In 2020 zijn geen NHV-publicaties verschenen. 
 
Website 
In 2019 is gestart met de bouw van een nieuwe website. Natuurlijk hebben we er daarbij op gelet dat we 
meegaan met de tijd (een website die bijvoorbeeld makkelijk op zowel een PC als telefoon is te bekijken), 
maar de belangrijkste inzet is efficiency. We hebben bij de ontwikkeling ingezet op dat het voor de leden 
makkelijker wordt om essentiële zaken (zelf) te regelen, informatie op de website eenvoudiger terug te vinden 
is, de website en het achterliggende systeem doorlopend up-to-date blijven en worden voorzien van de meest 
recente (beveiligings)updates en protocollen, en we gegevens van leden zorgvuldig behandelen volgens de 
AVG. Ook voor de bestuursleden die zaken regelen via de website zal de nieuwe website een grote 
efficiëntieslag inhouden. De nieuwe website is officieel gelanceerd op 01-01-2021, waarbij de oude website 
niet meer te bereiken is. Alle leden loggen in met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Pytrik en Gina 
hebben hard gewerkt om de website te krijgen zoals deze nu door iedereen bekeken kan worden: een 
eigentijdse NHV “look and feel”. Met de nieuwe website zijn we ook overgegaan op een nieuw boekhoud en 
ledenadministratiesysteem “eboekhouden”. Dit systeem communiceert goed met de website en is eenvoudiger 
in gebruik dan het oude cms systeem waar tot najaar 2020 mee gewerkt werd.  

https://www.nhv.nu/stromingen/
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Nieuwsbrieven 
In lijn met het uiterlijk van de nieuwe website is via MailChimp een nieuwsbrief template opgezet, welke sinds 
november 2020 wordt ingezet voor het versturen van de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief doen we 
aankondigingen en houden we leden op de hoogte van geplande bijeenkomsten en ontwikkelingen. Soms 
vragen we input. In 2020 zijn er twee nieuwsbrieven verschenen in dit nieuwe format. Afmelden voor 
nieuwsbrieven kan nu eenvoudiger gemonitord worden. Wel moeten de leden die eerder hebben aangegeven 
geen nieuwsbrief te willen ontvangen dit opnieuw aangegeven via de link aanwezig in de nieuwsbrief, omdat 
deze informatie niet overgezet kon worden naar de nieuwe ledenadministratieomgeving.  
 
Webwinkel 
Via de webwinkel is voor €59,50 verkocht. 

 
Activiteiten 
Bijeenkomsten en Symposia 
Door de corona crisis hebben we als bestuur geworsteld met hoe we het beste toch bijeenkomsten kunnen 
organiseren. Dit heeft in 2020 helaas maar geleid tot een bijeenkomst: 

• 15 september Najaarsbijeenkomst, uitreiking Hydrologieprijs en webinar. 
 
Op dinsdagmiddag 15 september vond de (online) najaarsbijeenkomst van onze vereniging plaats. Gedurende 
1,5 uur was er een aantrekkelijk programma met een tweetal webinars en de uitreiking van de Hydrologieprijs 
2016–2018. Afgetreden bestuursleden Linda van der Toorn, Dimmie Hendriks en Gé van den Eertwegh 
werden in het zonnetje gezet. We waren met enkelen van de direct betrokkenen te gast bij Deltares in Utrecht, 
van waaruit de onlinebijeenkomst werd uitgezonden. Ongeveer 40 personen namen deel aan de bijeenkomst. 
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Figuur 1 Uitreiking van de Hydrologieprijs 2016-2018 aan Gilian Schout. V.l.n.r. Huub Savenije, Anne van Loon, Inge de 
Graaf, Remko Uijlenhoet. 

Tijdens deze bijeenkomst waren offline aanwezig in Utrecht: 
- Gilian Schout 
- Anne van Loon  
- Inge de Graaf 
- Huub Savenije 
- Linda van der Toorn 
- Gé van den Eertwegh 
- Remko Uijlenhoet 
- Liduin Bos-Burgering 

 
Bekendheid onder studenten 
We besteden specifiek aandacht aan het verkrijgen van bekendheid onder studenten. We streven naar het 
werven van studentleden en vooral het bewerkstelligen van betrokkenheid bij de vereniging. Door middel van 
studentleden die in het bestuur zitten willen wij de verbinding met de studenten vergroten, zodat de NHV een 
groter bereik heeft bij studenten in de hydrologische sector. Zij worden namelijk de nieuwe generatie 
hydrologen. Dit wordt gedaan door middel van een netwerk tussen de verscheidene universiteiten waar 
hydrologische studies gegeven worden. Ook wordt door middel van lezingen de bekendheid van de NHV 
vergroot binnen de studentenkring. Een voorbeeld van zo'n lezing is het Wereld Water Cafe(?) We zijn 
hiermee begonnen in Wageningen. Het idee om elke 2 jaar de studentleden in het NHV-bestuur te laten 
rouleren tussen de verschillende steden is ontstaan opdat op deze manier het NHV-bestuur input krijgt uit 
verschillende richtingen binnen de hydrologie, maar ook vanuit verschillende steden. Er is een opzet gemaakt 
voor het netwerk tussen verschillende studieverenigingen, dit gaat helaas nog niet zo soepel als gehoopt, 
omdat de meeste studievereniging besturen na een jaar weer wisselen en hun focus meer op hun eigen 
vereniging leggen. We hebben gemaild met UAV (Utrecht), Storm (Amsterdam), GeoVUsie (Amsterdam) en 
Practische studie (Delft). Contact leggen via mail is uitdagend, het fysieke contact werd ook bemoeilijkt door 
COVID. De huidige stand van zaken is dat Delft het stokje waarschijnlijk gaat overnemen, mits er nieuwe 
leden gevonden zijn. 

 
Trainingen 
In 2020 zijn er geen trainingen verzorgd door de NHV. 
 
Werkgroepen 
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Op donderdagmiddag 24 september heeft de werkgroep Tijdreeksanalyse een excursiemiddag georganiseerd 
met als thema “Terug naar de Bron”. Zie voor het verslag: https://www.nhv.nu/activiteit/excursiemiddag-
tijdreeksanalyse-terug-naar-de-bron/.  
 
Prijzen 
De NHV reikt twee hydrologische prijzen uit, de NHV Hydrologieprijs (voor de beste hydrologische publicatie 
van de afgelopen drie jaar) en de Kees Maasprijs (voor het beste Stromingenartikel van de afgelopen drie 
jaar). Beide worden eens in de drie jaar uitgereikt en rouleren samen met de Boussinesqprijs (een 
aanmoedigingsprijs vanuit het Boussinesqcentrum voor “mid career” hydrologen) in een driejaarlijkse cyclus. 
De uitreiking van de hydrologieprijs stond oorspronkelijk gepland tijdens de ALV op 9 april 2020. Echter is 
deze uiteindelijk verplaatst naar 15 september 2020 in de hoop om ergens op locatie de prijs uit te kunnen 
reiken vanwege de corona maatregelen was dit eerder niet mogelijk. Deze bijeenkomst is in beperkte setting 
doorgegaan tijdens de najaarsbijeenkomst bij Deltares in Utrecht. Voor 2021 staat de uitreiking van de Kees 
Maasprijs in de planning. 
 
 

Buitenland 
Als onderdeel van de 27e Algemene Vergadering van de IUGG (International Union of Geodesy and 
Geophysics) in juli 2019 in Montreal (Canada), waar de IAHS (International Association of Hydrological 
Sciences) deel van uitmaakt, werd de 4e algemene vergadering van het netwerk van nationale hydrologische 
verenigingen (Network of National Hydrological Associations) georganiseerd. NHV-voorzitter Remko 
Uijlenhoet heeft deze vergadering via skype bijgewoond. 
 
Ons doel met ‘buitenland’ is het  
1. bijhouden van relevante ontwikkelingen in het buitenland en het  
2. onderhouden van contact met buurverenigingen. 
In 2021 beraden we ons opnieuw hoe we hier invulling aan geven. 

https://www.nhv.nu/activiteit/excursiemiddag-tijdreeksanalyse-terug-naar-de-bron/
https://www.nhv.nu/activiteit/excursiemiddag-tijdreeksanalyse-terug-naar-de-bron/
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