Notulen Algemene Ledenvergadering NHV 21 maart 2019 (ALV 2018)
TNO Utrecht, 12.30 -13.25 u.
Opgesteld door Susanne Groot

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
Verslag ALV 2017
Verslag van de secretaris over het jaar 2018
Stromingen, stand van zaken
Verslag van de penningmeester over het jaar 2018
Begroting 2019
Plannen van de NHV voor de komende periode
a. Leden actiever betrekken bij inhoud (symposia, workshops, werkgroepen)
b. Hydrologieprijs
c. Student als gast-lid NHV BV
d. Kascommissie
8. Bestuurswisselingen/mutaties
Afscheid Michael van der Valk, bestuurslid internationaal. Dimmie Hendriks neemt taken
van “bestuurslid internationaal” over.
9. Rondvraag
10. Sluiting

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

Afwezig bestuurslid:
Dimmie Hendriks (secretaris, in buitenland voor werk)

Notulen
1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
Remko opent. Er zijn circa 35 leden aanwezig (exclusief bestuursleden), gerelateerd aan
de grote opkomst voor het dagsymposium Droogte.
Vaststellen agenda: vastgesteld.
Mededelingen: bestuurslid Dimmie Hendriks is afwezig in verband met een droogte
workshop in de VS.

2. Verslag ALV 2017
Het verslag van de ALV 2017 (gehouden in maart 2018) wordt doorlopen.
Opmerkingen bij verslag, tekstueel dan wel inhoudelijk: geen. Verslag goedgekeurd.
Dank aan Susanne voor het notuleren.

3. Verslag van de secretaris over het jaar 2018
Opgesteld door Dimmie Hendriks. Remko neemt het kort door en benoemt expliciet het
symposium historische hydrologie, georganiseerd op verzoek van leden, geuit tijdens
vorige ALV.

4. Stromingen, stand van zaken
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Toelichting door Matthijs.
 Dit jaar de 25ste jaargang, dus een jubileumjaar. In de jaargang 2018 (24) zijn twee
Stromingen verschenen waar normaliter 4 nummers verschijnen. In januari 2019
verscheen echter een dubbeldik nummer historische hydrologie wat eigenlijk bedoeld
was als Stromingen 24 (3/4). Het eerste nummer van 2018 was juist weer Stromingen
23 (4).
 Mutaties in de redactie in 2018; Joost Heijkers eruit en Sjoerd Wester erin. Mark
Visser zal dit jaar redactie verlaten, er is dus plek voor een nieuw redactielid! Meld je
bij Matthijs als je interesse hebt.
 Nieuwe huisstijl (website is al aangepast): komt ook voor Stromingen. Omvat onder
andere een foto op de voorkant, dus oproep voor auteurs: stuur een toepasselijke
foto mee.
Vorig jaar is op de ALV gevraagd naar de publicaties naar aanleiding van modelling
contest Hupsel. We hebben achterhaald dat de artikelen digitaal op website zouden
worden geplaatst, dit is nooit gebeurd. Het is niet helemaal duidelijk waarom niet. De
artikelen zijn niet meer te vinden. Dit spijt ons. Ook Jan van Bakel, destijds betrokken bij
de organisatie, biedt hiervoor zijn excuses aan. We besluiten nu dit dossier hier af te
sluiten. Voor geïnteresseerden: er is wel één samenvattend artikel over dit onderwerp in
Stromingen gepubliceerd.

5. Verslag van de penningmeester over het jaar 2018
Hendrik licht toe.
 Exploitatierekening 2018.
Voorjaarssymposium is niet doorgegaan (vanwege te weinig aanmeldingen) en
inschrijfgeld aanmeldingen is teruggestort. Wel uitgaven en geen inkomsten.
Voor Stromingen niet zoveel uitgegeven doordat er slechts 2 nummers verschenen
zijn. Mede hierdoor is er een groot positief saldo over vorig jaar.
 Balans
We hebben 109.000 euro in kas. De vraag wordt gesteld of dit wel mag, zoveel geld
voor een vereniging. Dit zoekt het bestuur na. Hendrik roept de leden op meer te
publiceren, dan hebben we meer kosten. Er zijn plannen om geld uit te geven, zie
begroting.
We zijn overgestapt naar de Triodos bank, de ING rekening zal verdwijnen. Zakelijke
rente is laag/afwezig. Moeten we dan niet de financiële buffer die we willen hebben
ergens wegzetten waar het meer rendeert? Het bestuur denkt na over een deposito,
beleggingen worden niet gedaan.
 Kascommissie Willem Jan Zaadnoordijk en Mattijs Borst
Kascommissie adviseert ALV om de penningmeester decharge te verlenen voor het
gevoerde beleid. Dit wordt verleend door de vergadering.
De kascommissie heeft verder drie aanbevelingen:
‒ Geef prioriteit aan het versturen van de lidmaatschapsfacturen (hiervoor zijn we
afhankelijk van Webparking) en de opvolging van debiteuren.
‒ Reserveringen: er is geld gereserveerd voor NHV specials en voor Stromingen en
die lijken uit verhouding. Verschuif de reserveringen zo dat er voldoende is om
een special uit te kunnen geven.
‒ Om naar een veiliger beleid te gaan: richt het systeem zo in dat er steeds twee
mensen nodig zijn om betalingen te doen,
Het bestuur is voornemens de aanbevelingen uit te voeren.
De kascommissie wordt bedankt.
 Kascommissie volgend jaar: Willen Jan Zaadnoordijk treedt terug. Mattijs Borst gaat
nog een jaar door. Er is dus nog een lid nodig, graag melden bij Hendrik.

6. Begroting 2019
Wordt besproken met begroting zoals vastgesteld en gerealiseerd voor 2018 en begroting
2019.
 Geen vragen over inkomsten.
 Website moet vervangen worden, dit willen we in twee stappen doen. Inventariseren
wat we nodig hebben (doorontwikkeling, 4000 euro begroot) en vervolgens bouw
website (20.000 euro begroot).
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Secretariële ondersteuning moet het bestuur ontlasten. Ook Hendrik zal hier
administratieve taken aan kunnen overdragen. Onder andere ook het achterheen
zitten van niet betalende leden. In 2018 zijn voor de secretariële ondersteuning nog
geen kosten geweest omdat er nog geen ondersteuning was. Dit is nu voor meer
begroot dan in 2018, omdat de uurtarieven hoger bleken dan verwacht en er toch iets
meer uren gevraagd zijn. We hebben nu een geschikte kandidaat gevonden en
verwachten op korte termijn te kunnen starten. Na een half jaar evalueren we dit, later
ook met de ALV.
We stellen voor 35.000 euro te onttrekken aan het kapitaal om de begrote uitgaven
mogelijk te maken. We geven bewust meer uit dan er binnenkomt, deels in eenmalige
investeringen en deels in doorlopende kosten (secretariële ondersteuning). Dit
kunnen we een aantal jaar volhouden, gezien het kapitaal.

De begroting wordt vastgesteld onder dankzegging aan penningmeester Hendrik.

7. Plannen van de NHV voor de komende periode
Remko geeft een korte toelichting per punt.
a. Leden actiever betrekken bij inhoud (symposia, workshops, werkgroepen).
b. Hydrologieprijs. Voor beste wetenschappelijke publicatie in de hydrologie. Deze wordt
najaar 2019 uitgereikt, het bestuur komt op de volgende BV tot een voorstel voor een
jury.
c. Student als gast-lid NHV BV. Doel is de banden met jonge hydrologen aan te halen.
We gaan hiervoor ook adverteren in studieverenigingsbladen. Student in het bestuur
zit er als vertegenwoordiger van alle studieverenigingen en zal rouleren.
d. Kascommissie. Vrijwilligers wordt opgeroepen zich te melden bij Hendrik.
e. Gé licht secretariële ondersteuning toe. De kandidate zal het bestuur ontlasten in het
organiseren van bijeenkomsten, secretarieel werk en de administratie.
f. Vernieuwing website, is besproken bij begroting.

8. Bestuurswisselingen/Mutaties





Reglementair aftredend en herkiesbaar: Mieke en Pytrik hebben er beiden een
termijn (drie jaar) op zitten en willen blijven, hiermee wordt ingestemd.
Aftredend:
‒ Michael van der Valk treedt af. Hij was 15 jaar bestuurslid op thema buitenland.
We bedanken hem hartelijk voor zijn inzet voor de vereniging en hebben hem bij
het recente bestuursdiner een presentje overhandigd.
Nieuwe bestuursleden.
‒ Geen. Dimmie neemt de functie van Michael over. Het secretariaat wordt gedaan
door de secretariële ondersteuning, waar nodig met hulp van de overige
bestuursleden. De vraag wordt gesteld of dit wel mag. Moet een vereniging niet
een secretaris hebben? Zoeken we na. Zo ja, dan blijft Dimmie in ieder geval in
naam secretaris. Hiermee wordt ingestemd.

9. Rondvraag
Jan van Bakel vraagt naar NHV specials. Hiertoe hebben we de mogelijkheid, maar er wordt
niets geproduceerd. En Water in the Netherlands is hopelijk verouderd.
 Dit is vorig jaar op ALV ook besproken. Bestuur heeft toen geïnventariseerd wie er tijd en
geld zou willen besteden aan het vernieuwen van Water in the Netherlands. We hebben
nauwelijks mensen bereid gevonden hier wat aan te doen. Ook bleken weinig mensen het
boek te kennen, en bleek er weinig behoefte aan het boek anders dan als presentje voor
buitenlandse gasten en voor PhD’ers. Vooral vanwege dat laatste is toen besloten geen
vervolg te geven aan de uitgave. Mocht er vanuit de leden animo zijn om het boekje te
vernieuwen, dan horen we dat graag.
 Bestuur geeft aan wel specials uit te willen geven. Als er ideeën zijn horen we het graag.
 Rob Ruitenberg oppert een special over droogte. Mogelijk samen met Stowa?
Bestuur neemt hierover contact op met Rob.
 Ruud Bartholomeus oppert om website geschikt te maken als dataportaal, voor
beheer en ter beschikking stellen van metingen/gegevens.
Het bestuur reageert afhoudend, we vinden dat dit bij de overheid zou moeten liggen.
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We ondersteunen hier wel graag in.
Aanvulling van Willen Jan Zaadnoordijk: data die volgen uit werkgroepen of horen bij
artikelen wel beschikbaar stellen. Matthijs geeft aan dat we hiervoor de
mogelijkheden onderzoeken voor nieuwe website.
Suggestie Flip Witte: wedstrijd hoe goed kunnen we lage grondwaterstanden
voorspellen?
Jan van Bakel: Relatie grondwater – oppervlaktewater (onderwerp voor special).

Publicaties Stromingen zijn gericht op Nederland. Er kan ook gepubliceerd worden in
Netherlands Journal of Geoscience (engelstalig). Is open access. Kan de vereniging dit
stimuleren?
Reactie: het bestuur van de NHV richt zich met name op Stromingen. In verband met
internationale samenwerking is het mogelijk interessant om samen te werken met de regional
groundwater flow committee IAH. Reactie: Met het IAH zoeken we de samenwerking wel op,
ook via Michael van der Valk die bijj het IAH (nog wel) in het bestuur zit.

Sluiting om 13.25 u. Symposium Droogte start om 13.30 u.
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