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1. Voorwoord 

Elk jaar kijkt het bestuur van NouW terug op het afgelopen verenigingsjaar in de vorm 

van een jaarverslag. Ook in 2018 zijn weer leuke, interessante en leerzame activiteiten 

de revue gepasseerd. Bijzonder leuk is dat we op de bijeenkomsten steeds vaker nieuwe 

leden mogen verwelkomen.  

 

Het thema duurzaam (ver)bouwen was het centrale thema van 2018. We hebben geleerd 

van alumnus John Alberts en van gastspreker Lars Boelen hoe lastig het kan zijn om de 

bestaande woningvoorraad gasvrij te maken. Niet veel minder makkelijk is het om echt 

duurzaam nieuwbouw te plegen. Dat het zeker kan hebben we kunnen zien bij oud- 

voorzitter Cock van der Kaaij in Breukelen en bij de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling in Hamme (België). De activiteiten zijn goed bezocht en goed 

beoordeeld in de evaluaties.  

 

De financiële situatie van NouW is voortdurend op een goed niveau en het aantal leden 

van NouW laat een stijgende lijn zien. Eind 2018 zijn we de magische grens van 150 

leden voorbijgestreefd.  

 

Tot slot wil het bestuur alle leden hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij 

de vereniging. 

 

We zien jullie graag volgend jaar terug bij onze activiteiten! 

 

Het bestuur van NouW 
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2. PR 
 

 

Op de landelijk themadagen is minstens één bestuurslid aanwezig geweest voor actieve 

werving en verstrekken van informatie over NouW door middel van folders en 

programma’s van de activiteitendagen. De NouW-poster hangt op de themadagen aan de 

spreekstoel.  

 

 

3. Activiteiten 
 

Het was weer een mooi NouW-jaar met interessante activiteiten. Aan de activiteiten 

namen tussen de 21 en 38 NouW-leden (inclusief introducés) deel. De beoordeling van 

de evaluaties van de activiteiten was goed tot zeer goed.  

 

In maart werd de NouW dag met ALV-vergadering gecombineerd met een themadag in 

van de Open Universiteit. Dit heeft geleid tot een verhoogde opkomst van deelnemers 

aan zowel de NouW dag als de themadag. Het thema was verduurzamen van de 

bestaande woningvoorraad en gastspreker Lars Boelen vertelde over zijn praktische 

ervaringen met het gasvrij (proberen te) maken van bestaande woningen. Sommige 

studenten moesten een keuze maken tussen onderwerpen op de beide agenda’s van de 

themadag en de Nouw dag. Het bestuur vindt dit een ongemakkelijke situatie en verkent 

de mogelijkheden om een gezamenlijke dag te organiseren waarbij zulke keuzes niet aan 

de orde zijn. 

 

Met de Rijp & Groendag zijn we naar Breukelen geweest, waar we hebben gezien hoe je 

een innovatief passief huis zelf kunt bouwen.  

 

De diabolodag was in Hamme, België, waar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

vakmensen voor de bouw opleidt of herschooolt. Duurzaam bouwen is een speerpunt 

voor de Dienst.  

 

Hieronder volgen de verslagen van de drie activiteiten in 2018. 
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NouW-dag en ALV  

10 maart 2018, te Utrecht  

 

 

 

 

 

 

De ALV werd georganiseerd tijdens de themadag Science van de Open Universiteit in 

studiecentrum Utrecht.  25 NouW-leden hebben de ALV bijgewoond.  

 

In de ALV is onder andere het jaarverslag van 2017 besproken. Wilfried Ivens wordt 

herbenoemd als docentbestuurslid. De dag werd afgesloten met een etentje. Meer 

informatie over de ALV is te vinden in de notulen, die op verzoek opvraagbaar zijn via de 

website en/of bij het secretariaat.   

 

 

Rijp- en Groendag  

16 juni 2018, te Breukelen 

 

Dit jaar stond de Rijp- en Groendag in 

het teken van duurzaam bouwen. De dag 

begon met een presentatie van Wilfried 

Ivens waarbij hij ons met een 

Energiequiz confronteerde met het feit 

hoeveel energie wij mensen eigenlijk gebruiken in ons dagelijks leven. De winnaar van 

de NOUW quiz had alle vragen goed beantwoord en won een originele Solar dryer 

(sommigen herkennen hierin een waslijn).  

 

Na de lunch gaf John Alberts een 

presentatie waarin hij vertelde hoe hij zijn 

bestaande huis in Hoeven heeft verbouwd 

tot een energieneutraal huis, met 

aanpassingen zoals vervanging van de 

gashaard, ventilatieregeling en HR++ glas 

i.c.m. met balansventilatie, plaatsing van 
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zonnepanelen en vervanging van de gas Cv-ketel door een warmtepomp. Hij toonde ook 

de berekeningen. 

  

 

Na de presentaties gingen we met de 

tractortram naar het Passiefhuis van Cock 

van der Kaaij, onderweg genietend van het 

landschap van “Het Groene Hart”. Cock leidde 

ons rond en vertelde over de 

materiaalkeuzen en hoe de 

welstandcommissie overtuigd moest worden van dit project. Het is belangrijk om een 

goed ventilatiesysteem te construeren, omdat door de hoge kierdichtheid hoge 

concentraties koolstofdioxide kunnen ontstaan. Het doel van een passief huis is zonder 

installaties en zo min mogelijk brandstoffen toch behaaglijk te kunnen wonen. Cock heeft 

intussen naast zijn kennis van Milieukunde ook een degelijke bouwkundige kennis 

opgedaan over geschikte materialen in een Passiefhuis. 
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Diabolodag  

28 september 2018, te Hamme (België) 

 

 

 

 

 

 

Op de diabolodag van 2018 waren we te gast bij de Vlaamse Dienst voor 

ArbeidsBemiddeling. Er kwamen in het ochtendprogramma drie beleidsmedewerkers van 

verschillende overheidslagen aan het woord. Twee Vlaamse en een “Zeeuws Vlaamse” 

(uit Terneuzen, stad in Nederland, gelegen aan de monding van de Schelde die door 

België loopt).  

  

In het middagdeel gaf een projectleider van de VDAB uitleg over het opleidingsinstituut 

en gaf een ervaren projectleider met duurzaam bouwen tekst en uitleg over nieuwe en 

oude bouw- en isolatietechnieken.  

 

De Zeeuws Vlaamse spreker vertelde dat in Nederland de woonvoorraad anders wordt 

beheerd en dat België daar soms een voorbeeld aan kan nemen. De 

eigendomsverhoudingen liggen anders en er  zijn  duidelijke verschillen in de omgeving. 

Het Nederlandse overheidsbeleid is een combinatie van als overheid zelf ingrijpen, de 

burger coachen en financiële middelen verstrekken zoals subsidies en 

financieringsmogelijkheden - voor burger en bedrijf.  

 

Hilde van www.woonderbouw.be liet ons zien wat de natuur voor de bouw kan 

betekenen. Van bouwsels die zijn opgetrokken uit stro en leem, tot stokoude 

architectuur. We gingen bij de VDAB letterlijk het dak op. We zagen enige onderdelen 

van het Belgisch technisch volwassenonderwijs. Aannemers kunnen er de vereiste 

certificaten halen. Ook de gewone man kan aankloppen voor een passend praktisch 

onderwijsprogramma.  

 

Opvallend was dat er voor de verduurzaming praktische opleidingen werden verzorgd. 

Voor dakisolatie, het verwerken van bepaalde bouwmaterialen en het mogen na-isoleren 

van woningen bijvoorbeeld. Met deze opleidingen kunnen aannemers zich onderscheiden 

van anderen, wat ook weer de verduurzaming ten goede komt.  

 

http://www.woonderbouw.be/
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De leden van NouW braken hun hoofd over de vraag hoe een overheidsmix er uit moet 

zien. Moet de overheid zelf gaan uitvoeren, moet ze verbodsbepalingen opleggen, moet 

ze de burger vooral coachen door professionals of moet ze ondersteunen met financiële 

middelen? De zuiderburen hebben zich vooral een coachende rol aangemeten, 

ondersteund door bouwvoorschriften. Dat lijkt het minste te kosten en lijkt de burger ook 

de nodige steun te bieden. NouW heeft geluisterd en geleerd en de kennis naar 

Nederland gesmokkeld. En wellicht ook wat kennis na de gebruikelijke discussie daar 

achtergelaten! 
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4. Financiën 
 

4.1. Vermogen 

  
2017 2018 

Actief / bezit 
   Triodos 2000264840 

spaar 
 

3318 3.318 
Triodos 0212281585 
betaal 

 
1360 2.321 

  
4.678 5.639 

    Af; vooruit ontvangen nieuwe jaar -80 -95 

Af; nog te betalen bedragen VDAB 
 

-120 

    Verenigingsvermogen 
 

4.598 5.424 

    Conclusie, onze vereniging kan tegen een stootje. 

 

4.2.  Activiteiten & verenigingsresultaat 

De jaarrekening 2018 is opgemaakt naar kostendragers/projecten, en vervolgens per kostensoort. 

 
REALISATIE REALISATIE BEGROTING  BEGROTING  

 
2017 2018 2018 2019 

Verenigingsresultaat 
    

     Algemeen 
    Contributies 2045 2.834 2.200 2.900 

Andere opbrengsten 50 87 50 100 

Af; kosten bestuur  -203 -108 -200 -200 

Af; kosten notaris i.v.m. Statuten 
  

-650 

Af; andere & bankkosten -293 -548 -500 -550 

 
1.599 2.265 1.550 1.600 

     Thema's 
    Algemene 

ledenvergadering 
   

NIOZ/Sea 
first 

Extra bijdragen  275 429 100 500 

Af; extra kosten NouW -555 -1.028 -900 -1.100 

 
-280 -599 -800 -600 

     Rijp en groen 
 

Duurzaam bouwen NVWA 

Aantal deelnemers 35 38 
  Bijdragen 500 545 500 500 

Af; kosten -1730 -1.152 -1.500 -1.000 

 
-1.230 -607 -1.000 -500 

     Diabolo 
 

VDAB 

 

Eifel 2 dgn 

Aantal deelnemers 35 21 
  Bijdragen 1.290 137 950 1.950 

Af; kosten -1.120 -370 -750 -2.250 

 
170 -232 200 -300 

     Verenigingsresultaat 259 826 -50 200 
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Evenals in het jaar 2017 zijn de activiteiten in 2018 goed bezocht, Diabolo was op een 

vrijdag in Hamme (Belgisch Vlaanderen).  

Het overzicht laat zien dat in 2018 de uitgaven ruim binnen de globale begroting zijn 

gebleven. Wel wordt pas in het jaar 2019 tot notariële statutenwijziging verzocht. De 

kosten horen dan ook in dat jaar thuis.  

Voor het jaar 2019 heeft de vereniging wederom een gezonde financiële uitgangspositie. 

Ook voor het komende jaar is er dus voldoende armslag voor het onze nieuwe 

activiteiten aanwezig! 

Het jaar 2018 is positief afgesloten. Vanaf het jaar 2018 wordt gesteund op het 

programma Alexion. We houden daarin de ledenadministratie bij. Ook kunnen we vlot 

bijhouden wie betaald heeft. Het totaal aan ontvangen contributies is dan ook omhoog. 

Wel bracht dit een groot aantal royementen en opzeggingen met zich mee, mede omdat 

we in 2017 dat niet hadden gedaan (zie ook het jaarverslag 2017).  

4.3.  Ledenaantallen 

  
2018 2017 2016 2016 

      Start 
 

143 141 140 140 

Nieuw 
 

28 12 17 17 

Opzeg 
 

-12 -10 -12 -12 

Royement 
 

-8 0 -4 -4 

Einde jaar 
 

151 143 141 141 

      Waaronder 
     5 ereleden 
      

4.4.  Begroting 2019 

 

Mede gelet op het gezonde verenigingsvermogen, is het niet nodig scherp te begroten, 

zie de linker kolom bij het ‘verenigingsresultaat’ hierboven. Dit neemt niet weg dat de we 

blijven proberen om voor 2019 quitte te spelen.  

 

De Penningmeester, 

 

Henri Willemsen 
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4.5  Verslag kascommissie over het jaar 2018 

Deze kascommissie bestaat uit Esther Sondag en Joost Egelie, die beiden de taak 

vooralsnog voor één jaar uitoefenen. De kascontrole heeft bij hen thuis afzonderlijk 

plaatsgevonden, in de loop van maart 2019, via e-mailuitwisseling en telefoon. 

Kascontrole 

De volgende onderdelen zijn gecontroleerd: 

1. Ledenlijst 

2. Inkomsten 2018 

3. Uitgaven 2018 

4. Saldi van rekeningen 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

6. Begroting voor 2019 

 

1. Ledenlijst 

Aan de hand van de duidelijk opgezette boekhouding is de ledenlijst gecontroleerd en 

sluitend bevonden met de aantallen vermeld in het jaarverslag. 

2. Inkomsten 2018 

De werkelijk ontvangen contributie in 2018 is iets hoger dan de aan de hand van de 

ledenaantallen en de nieuwe leden van 2018 berekende contributies; deels door 

vrijwillige giften bovenop contributie, deels door de royementen die dit jaar wel zijn 

doorgevoerd. 

3. Uitgaven 2018 

De uitgaven zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. De kosten zijn doorgelopen op 

aanvaardbaarheid, deze zijn in overeenstemming met de doelstellingen van NouW. 

Van alle gecontroleerde posten zijn nota's en/of declaraties op aanvraag aanwezig. 

Van één post kwam de factuur pas in 2019 binnen, hiermee werd rekening gehouden 

in de balans van 2018 (“nog te betalen”). 

De uitgaven zijn door de penningmeester voldoende verantwoord. 
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4. Saldi van rekeningen 

De saldi van de bankrekeningen komen overeen met het financiële verslag. 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

De gegevens in het jaarverslag zijn gecontroleerd en correct bevonden. 

Het verenigingsvermogen geeft een stijgende lijn aan. 

Dit vermogen bestaat voornamelijk uit banktegoeden somma € 5.424. Hiervan is 

circa € 3.000 gereserveerd als weerstandsvermogen om tegenvallers en 

begrotingsverschillen te kunnen opvangen. Dit is in 2018 niet gebruikt. 

 

Het ledenaantal is goed gestegen in de loop van 2018, ondanks royement en 

opzeggingen.  

6. Begroting voor 2019 

Er zijn voldoende concrete doelen opgesteld voor 2019. De afweging 

inkomsten/uitgaven is realistisch becijferd en een voorzichtige benadering van de 

werkelijkheid. Stoelend op de ervaring van de voorgaande jaren ziet deze begroting 

er goed uit. De kascommissie gaat akkoord met de begroting. 

Conclusie 

De kascontrolecommissie is van mening dat de inkomsten en uitgaven 

waarheidsgetrouw zijn weergegeven: het financieel verslag 2018 is een goede 

representatie van de inkomsten en uitgaven 2018. Het jaarverslag van de 

penningmeester geeft een getrouw beeld van de inkomsten, uitgaven en saldi van 

2018, en een goede analyse van de financiële situatie van de vereniging. 

De administratie is overzichtelijk opgezet. Nota 's en declaraties zijn alle terug te 

vinden. De penningmeester kon moeiteloos onze vragen beantwoorden. De 

administratie maakte een goede en verzorgde indruk. 

Kascommissie wil hierbij de penningmeester bedanken voor de heldere, sluitende 

boekhouding en het werk dat hierachter steekt. Ook bedanken wij het bestuur voor 

het oprecht gezond beheren van de vereniging waardoor er mooie realisaties 

mogelijk zijn geweest in 2018 en op het programma staan voor 2019. 

 

Esther Sondag en Joost Egelie 

10 april 2019 
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5. Organisatie  
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Foto’s van de bestuursleden van NouW in 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Henri Willemsen, 

penningmeester 

Wilfried Ivens, docentlid 

en bestuurslid 

Wilco Urgert, voorzitter 

Elly Gudden, secretaris Esther den Heijer, vice-

voorzitter  
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Bijlage 1. Opleidingscommissie 

 
Iedere opleiding heeft wettelijk een opleidingscommissie, die bestaat uit evenveel studenten 

als docenten. De opleidingscommissie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs, stelt 

knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het 

onderwijsbeleid. De beide opleidingen MSc Environmental Sciences (ES) en BSc Milieu-

natuurwetenschappen (Mnw), hebben één gezamenlijke opleidingscommissie (OC): de OC-

Science. De OC-Science brengt formeel advies uit aan de decaan van de faculteit 

Management, Science & Technologie 

 

De samenstelling van de OC-Science is als volgt (eind 2018): 

 

 Studentleden: Pieter Jan Kole (MSc ES), Esther den Heijer (MSc ES) en Michiel 

Jorissen (BSc Mnw); 

 Plaatsvervangend studentleden: Erica Mosch (MSc ES) en Jeanne van Amesfoort-

Wilshaus (BSc Mnw) 

 Docentleden: dr Dennis Uit de Weerd, drs Els Jans en dr ir Angelique Lansu 

(voorzitter) 

 Secretaris: Daniëlle Tissingh  

 
Noot:  

Het jaarverslag van de FOC was bij het opstellen van het NouW-jaarverslag nog niet 

beschikbaar. Zodra het jaarverslag van de FOC beschikbaar komt dan zal deze aan het 

NouW-verslag worden toegevoegd en worden verspreid onder de leden.  


