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conceptnotulen Algemene Ledenvergadering NHV 30 maart 2021 (ALV 
2020) 
Online, 15.00 – 16.00 u. 
Opgesteld door Gina Francken 

Agenda 
1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 
2. Notulen ALV verenigingsjaar 2019 
3. Verslag van de secretaris over het jaar 2020 
4. Stromingen, stand van zaken 
5. Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2020 
6. Plannen van de NHV voor de komende periode 
7. Begroting 2021 
8. Bestuurswisselingen/mutaties 
9. Voordracht en stemming ereleden 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 

Aanwezigheid bestuur:  
Remko Uijlenhoet (voorzitter), Hendrik Meuwese (penningmeester), Liduin Bos-Burgering 
(secretaris), Pytrik Graafstra (website), Mieke Hulshof (lid jonge leden), Michiel Pezij en 
Susanne Groot (beiden algemeen lid), Lotte Braat en Bart Vlemmix (studentleden) 
 

Afwezig bestuurslid:  
Matthijs Bonte, Jelle van Sijl 

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 
Remko opent de algemene ledenvergadering om 15.06 uur.  
De regels en wijze van stemmen worden toegelicht. 
Er zijn 17 deelnemers bij aanvang van het overleg, inclusief bestuursleden en notulist. 
Agenda wordt getoond en vastgesteld. 

2. Verslag ALV 2019 
Het verslag van de ALV 2019 wordt doorgenomen. Geen opmerkingen bij verslag. 
Stemming: Verslag goed gekeurd.  
Dank aan Gina voor het notuleren. 

3. Verslag van de secretaris over het jaar 2020 
Opgesteld door Liduin. 

• In 2020 hebben zich 16 nieuwe leden aangemeld. In 2020 hebben 11 leden hun 
lidmaatschap beëindigd. Eind 2020 waren er daarmee 602 leden waarvan 30 
studentleden. Er is niet bijgehouden hoeveel studenten “gewoon lid” zijn geworden in 
2020. 

• 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. 
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Studentbestuursleden hebben hard gewerkt aan promoten NHV onder de studenten. 

• De nieuwe huisstijl die is ontwikkeld in 2019 is ook gebruikt voor het ontwerp van de 
nieuwe NHV-website en de NHV-nieuwsbrief. Nieuwsbrieffrequentie 1x per maand. 

• Enkele (deels) fysieke activiteiten:  
- Hydrologieprijs met onlinepresentaties. 
- De werkgroep Tijdreeksanalyse organiseerde een excursiemiddag met als thema 

“Terug naar de Bron”. 
 
Het jaarverslag 2020 wordt aangenomen. Bedankt Liduin. 

4. Stromingen, stand van zaken  
Toelichting door Martin Knotters bij afwezigheid van Matthijs.  
Inmiddels 26e jaargang, er zijn 3 goed gevulde edities verschenen, voldoende kopij. 
 
!!! Dringende oproep: wie wil toetreden tot de redactie? !!! 
 
Wat staat er zoal in Stromingen: artikelen, essays, extendend abstracts, 
boekbesprekingen, bespreking software, Hatsi-kD en rare reeksen. 

5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2020 
Hendrik geeft een toelichting op de gerealiseerde begroting. 

• Kascommissie Hans Hakvoort en Jeroen Castelijns. 
Kascommissie adviseert ALV om de penningmeester decharge te verlenen voor het 
gevoerde beleid. 
De kascommissie heeft geen aanbevelingen gegeven. 
De kascommissie wordt bedankt. 
Stemming: decharge wordt verleend. 
 
Marc Bierkens: vermogen neemt elk jaar toe, zijn er plannen om het vermogen naar 
beneden te krijgen? 
Hendrik: Laatste factuur van website moet nog betaald worden. Ook voor dit jaar 
staat er nog een bedrag opgenomen in de begroting.  
 

• Kascommissie volgend jaar: Hans Hakvoort en een vacature. 
Hendrik ligt vacature toe. Is er iemand die deze vacature voor 2 jaar in wil vullen?  
Marc Bierkens meldt zich via de chat aan. 
Stemming: akkoord met Marc als nieuw lid van de kascommissie. 

  
Remko bedankt Hendrik en de kascommissie. 

6. Plannen van de NHV voor de komende periode 
Mieke en Remko geven een korte toelichting per punt.  
a. Voortzetting webinars: 

Iets minder vlot van start gegaan in 2020, voor dit jaar t/m juni elke maand een 
webinar voorzien. 
De webinar van 23 maart was erg interessant en best goed bezocht met ongeveer 
55-60 deelnemers op het hoogtepunt. 
Webinars worden opgenomen met toestemming van aanwezigen en naderhand 
beschikbaar gesteld aan de leden. 
 
Marc Bierkens: Ik vind het een goed idee om de webinars voort te zetten, ook na 
Corona (naast de gewone lezingenmiddagen) en de opgenomen webinars op de site 
te zetten. Mooie repository voor later. 
Gé van den Eertwegh vindt webinars ook een goed idee.  
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b. Voortzetting secretariële ondersteuning. 
Sinds mei 2019 heeft het bestuur de beschikking over secretariële/administratieve 
ondersteuning: Gina Francken. De samenwerking verloopt naar volle tevredenheid 
van het voltallige bestuur. Tijdens de vorige ALV was ons voorstel om deze 
samenwerking voort te zetten voor de komende 3 jaar, per elk jaar de opdracht aan 
HKV geven. Dat is toen goedgekeurd. Wij zijn nog altijd zeer tevreden, dank je wel 
Gina, op een prettige voortzetting. 

7. Begroting 2021 
Hendrik geeft een toelichting op de begroting. 
Stemming: De begroting wordt vastgesteld onder dankzegging aan penningmeester 
Hendrik. Bedankt leden voor vertrouwen. 

8. Bestuurswisselingen/Mutaties 
• Benoeming bestuursleden.  

‒ Michiel Pezij wordt algemeen bestuurslid. 
Stemming: toetreding akkoord. Gefeliciteerd. 

• Aftredend:  
‒ Lotte Braat en Bart Vlemmix: onze studentbestuursleden, inbreng van de jeugd, 

de jeugd heeft de toekomst. Ze blijven nog even tot een volgende lichting 
studentbestuursleden in stelling is gebracht, maar langs deze weg alvast 
bedankt. 

‒ Susanne Groot. 
We bedanken haar hartelijk voor haar jarenlange bijdrage en inzet voor de 
vereniging.  
Susanne: Bedankt voor de bloemen. Ik ben in 2009 als eerste vrouwelijke 
bestuurslid begonnen. Veel bestuurswisselingen gezien. Fijn om te zien dat 
vanuit een zeer grote inhoudelijke motivatie veel leuke initiatieven ontstaan. 

9. Voordracht ereleden 
 
Voordracht ereleden: Linda van der Toorn en Gé van den Eertwegh. Remko geeft een 
toelichting waarom het bestuur Linda en Gé voordraagt voor deze bijzondere titel. 
Stemming: Beiden worden benoemd als erelid. 
Voor beiden is een oorkonde, die komt nog op een manier naar ze toe. 

10. Rondvraag 
Hans Hakvoort komt wat later in de bijeenkomst, maar bevestigt hierbij zijn toezegging om 
nog een jaar kascommissie te doen. 
 
(Aan het einde van de vergadering zijn er 24 deelnemers) 

Sluiting om 16.06 uur. 
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Vervolg middagprogramma 
 
(19 deelnemers bij aanvang, inclusief Anne) 
 
16.15-16.35 uur Na de algemene ledenvergadering volgt nog een webinar 

gepresenteerd door Anne van Loon over het artikel waarmee zij 3e 
werd in de Hydrologieprijs van afgelopen jaren: “Droogte en de 
effecten van watergebruik en -beheer: in Nederland en daarbuiten”. 

 
Een korte samenvatting: “Droogte is een complex proces waarbij niet alleen het weer (gebrek 
aan neerslag) een rol speelt, maar ook allerlei aspecten van watergebruik en waterbeheer. 
Een droogte leidt tot effecten op de samenleving als het watergebruik van verschillende 
sectoren in gevaar komt en dat watergebruik leidt weer tot verdroging van de natuur. Ook 
waterbeheersbeslissingen die worden genomen en veranderingen in landgebruik veranderen 
hoe een droogte zich hydrologisch ontwikkelt. In deze presentatie zal ik een overzicht geven 
van recent droogteonderzoek. Ik zal voorbeelden laten zien van hoe droogtes in grondwater 
en rivierafvoeren beïnvloed worden door menselijke activiteiten en wat de effecten zijn van 
waterbeheer gericht op droogtes. Ik baseer me daarbij op studies in Engeland en andere 
delen van de wereld, maar laat ook zien hoe die vertaald kunnen worden naar de 
Nederlandse context en hoe we in Nederland beter voorbereid kunnen zijn op toekomstige 
droogtes. Ook ga ik kort in op de afweging van watergebruik tussen verschillende sectoren en 
de balans tussen droogte en wateroverlast.” 
 
16:35-16:45 uur  webinar Q&A 
16:45-16:55 uur          pauze 
16:55-17:15 uur  uitreiking Kees Maas-prijs en presentatie door winnaar 

Flip Witte en co-auteurs zijn de winnaars van de Kees Maas-prijs 
over de jaren 2017-2019 met hun Stromingen-artikel “Met het 
historische landschap verdween er water van de Veluwe” 

17:15-18:15 uur          door onze student-bestuursleden Lotte Braat en Bart Vlemmix 
georganiseerd: pubquiz 30-jaar NHV 
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