Jaarverslag NouW 2019

Diabolodagen, september 2019
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1. Voorwoord
Zoals elk jaar kijkt het bestuur van NouW terug op het afgelopen verenigingsjaar in de vorm van
een jaarverslag. 2019 was weer een jaar vol met interessante activiteiten. Zoals voorgaande jaren
zijn de activiteiten goed bezocht en goed tot zeer goed beoordeeld in de evaluatie.
Voor de ALV zijn we naar Yerseke geweest en hebben we interessante lezingen bijgewoond over de
zeekwaliteit en biodiversiteit. De Rijp & Groendag stond in het teken van voeding en werd afgesloten
met een gezellig etentje bij een heel duurzaam restaurant. Met de diabolodagen zijn we naar de
Duitse Eifel geweest en stonden in het teken van de ecologie, geologie en landschap van de NoordEifel.
Zoals u kunt lezen in het financiële overzicht is NouW financieel nog steeds een gezonde vereniging
en het aantal leden is al jaren stabiel en is zelfs iets toegenomen.
Ook voor 2020 stonden weer interessante activiteiten op het programma waar we erg naar uit
keken. Helaas gooide het Covid-19 virus roet in het eten. In navolging van de adviezen van het
RIVM heeft het bestuur van NouW de Stikstofdag en ALV van 3 april geannuleerd. De Stikstofdag
zal worden uitgesteld naar een later tijdstip. Ook de andere geplande activiteiten hebben we
moeten uitstellen. Zodra er nieuwe data bekend dan horen jullie dat uiteraard gelijk.
Toch is 2020 een heel bijzonder jaar want NouW bestond op 11 februari al 25 jaar! Door het
uitstellen van de activiteiten hebben we hier tot nu toe nog niet de aandacht aan kunnen besteden
zoals we dat oorspronkelijk gepland hadden.
Namens het bestuur willen we jullie allen hartelijk danken voor jullie aanwezigheid bij de activiteiten
en betrokkenheid bij de vereniging.
We hopen dat de activiteiten snel weer doorgang kunnen vinden, en jullie snel weer te zien!
Namens alle bestuursleden van NouW,
Esther den Heijer
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2. PR
2.1. PR algemeen
Op de landelijke themadagen van de milieu-opleidingen van de oU is steeds minstens één bestuurslid
aanwezig geweest voor actieve werving van leden en het verstrekken van informatie over NouW door
middel van folders en programma’s van de activiteiten. De NouW-poster is helaas verdwenen maar
in plaats van de poster wordt u op de themadagen met een paar powerpointslides verteld over NouW.

3. Activiteiten
Het was weer een mooi NouW-jaar met interessante en gezellige activiteiten. In maart werd de ALVvergadering gecombineerd met interessante lezingen in Yerseke. De Rijp & Groendag stond in het
teken van voeding en met de diabolodagen zijn we naar de Duitse Eifel geweest. Aan de activiteiten
namen tussen de 25 en 45 NouW-leden (inclusief introducees) deel. De uitslag van de evaluaties van
activiteiten was goed tot zeer goed.
Hieronder volgen de samenvattingen van activiteiten in 2019.

3.1 NouW-dag en ALV
26 april 2019 bij het NIOOZ in Yerseke,
Algemene ledenvergadering
Bij de Algemene ledenvergadering zijn de gebruikelijke onderwerpen aan
bod gekomen (zie notulen ALV voor meer informatie). Het gaat de
vereniging goed, met een record aantal leden van 160 stuks. Op de
ledenvergadering waren 39 mensen aanwezig (inclusief het bestuur). Wilco
Urgert trad af als voorzitter na 2 termijnen (6 jaar) en Elly Gudden trad af
als secretaris na 2 termijnen (6 jaar). De nieuwe voorzitter is Pieter Jan Kole
(masterstudent) en de nieuwe secretaris is Annemarie van Hattum (bachelorstudent). Wilfried
Ivens is herbenoemd als docentlid voor de periode van 1 jaar. De kascommissieleden Joost Egelie
en Esther Sondag traden af als kascommissielid na 1 jaar. Rina van de Sande is benoemd als
kascommissielid voor de periode van 2 jaar en Cock van der Kaaij voor 1 jaar.
NIOZ
Vrijdag 26 april 2019 waren we te gast bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der
Zee (NIOZ) in Yerseke. Deze dag hebben maar liefst 44 mensen deel genomen. NW-alumnus en
onderzoeker Jim van Belzen heeft ons verteld over de achtergrond van het NIOZ en zijn onderzoek.
Jim heeft jarenlang gewerkt aan een model dat de ontwikkeling van de Hedwigepolder voorspelt
zodra die wordt teruggegeven aan de vrije natuur. Verder doet Jim onderzoek naar de
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herintroductie van oesterbanken (met de platte oester) op zandige bodems. Duidelijk is dat Jim
veel meer weet te vertellen dan in een half uurtje past. De eerste toezeggingen voor een volgende
bijeenkomst waren snel gemaakt!
Lies De Puydt vertelde over haar uitvoerige onderzoek naar de verschillen in
biodiversiteit tussen zanderige bodems en met oesters bedekte bodems op
dieptes van 3, 7 en 15 meter in de Oosterschelde. Op deze dieptes heeft zij
een zelfgemaakt raamwerk met vakken op de bodem neergelegd en
filmopnames gemaakt van het leven dat zich binnen dat raamwerk toonde.
De filmopnames zijn vervolgens nauwkeurig bestudeerd op de aanwezigheid
van soorten, geslachten en stammen. De tellingen en analyses geven interessante resultaten en er
wordt gewerkt aan een wetenschappelijke publicatie.
Daarna hield de oprichter van Sea First Dos Winkel een interessante lezing
over onder andere ontbossing en verbleking van koraalriffen, zoals de
verbleking van het Grand Barrier Reef. Ook kwamen de onderwerpen: plastic,
hormoon verstorende stoffen, medicijnresten, kwikverbindingen vanuit
goudmijnen, overbevissing en dioxines aan bod. Zo ook de voortschrijdende
verzuring van de oceaan door de stijgende atmosferische concentratie met
CO2 en NOx.
Oesterputten
Na afloop van de lezingen hebben we met het merendeel van de groep
gewandeld naar de Oesterputten van Yerseke. In de Oesterputten van Yerseke
worden de oesters nu alleen nog maar gespoeld, zodat ze vanaf daar zand- en
slikvrij kunnen worden geëxporteerd. Na afloop hebben we met zijn allen wat
gedronken in een plaatselijk cafeetje.

3.2 Rijp- en Groendag
22 juni 2019, te Utrecht
Op zaterdag 22 juni 2019 hebben we in het OU-studiecentrum in Utrecht onze Rijp- en Groendag
gehouden. Er waren 34 deelnemers. De Rijp en Groendag stond in het teken van gezonde en
veilige voeding. Vragen die centraal stonden waren: wat ís gezonde voeding nu eigenlijk? En
wanneer is het veilig? Gaat het om calorieën, vitaminen of vezels? Of is juist biologisch het
sleutelwoord? Wie staat er voor garant dat onze voeding veilig is en wie controleert daar op?
De rijpen (alumni) waren: Anneke Palsma; zij heeft bij de Open Universiteit Voeding en Toxicologie
gestudeerd; Hans van der A; is zijn opleiding Milieuwetenschappen met focus op gezondheid aan
de Open Universiteit aan het afronden; Ad Remigius; studeerde aan de Open Universiteit Voedsel,
Milieu en Gezondheid.

Pagina 12 van 12

Anneke Palsma leidde ons langs haar stokpaardjes: gezondheid, veiligheid
en duurzaamheid van voeding. Anneke begon bij de Richtlijnen Goede
Voeding. Daarna bracht ze duurzaamheid en de daaruit voortkomende
lastige dilemma’s. Hoe gaan we om met intensieve landbouw en veeteelt,
gewasbeschermingsmiddelen, gentechnologie en kunstmatig geproduceerd
voedsel. Ook de claim wetgeving kwam aan bod, die zorgt ervoor dat de
consument meer duidelijkheid krijgt, maar die nog omgeven is door
praktische voetangels en klemmen.
Hans van der A nam ons mee in de wereld van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hij
behandelde o.a. het risicogericht toezicht en vertelde over integrale risicoanalyses. Hans
concludeerde dat het goed mogelijk om in het toezicht onderdelen niet of minder te inspecteren bij
gecertificeerde bedrijven zonder dat de naleving aantoonbaar verminderd. De kunst is om een
balans te vinden tussen mate van de inzet van mensen en middelen en het gecalculeerde risico,
waarbij er niet op incidenten maar op generieke algemeen geldende informatie moet worden
gestuurd.
Ad Remigius had een onderwerp om je vingers bij af te likken: chocolade. Eerste vertelde Ad over
de geschiedenis van chocolade en daarna over het productieproces.
Omdat je chocolade ook moet proeven had Ad een proeverij georganiseerd; iedereen kreeg een
paar stukjes chocolade te proeven en moest per stukje zijn of haar smaakbeleving noteren. Na het
uitwerken van de resultaten kwam Ad met de achtergrond; de stukjes chocolade hadden langer of
korter in het magazijn gelegen. Uit de test bleek dat ook de oudere stukjes nog prima smaakten.
De dag werd afgesloten met een gezellig etentje in het duurzame
restaurant The Greenhouse. Tussen de gangen door hebben we een
rondleiding door het gebouw gehad met uitleg over de filosofie er achter
(www.thegreenhouserestaurant.nl).

3.3 Diabolodagen, de Eifel, Duitsland
27 en 28 september 2019, in Noord-Eifel, Duitsland
Tijdens de diabolodagen stonden de ecosystemen, de geologie en het
landschap van de Noord-Eifel centraal. We hadden maar liefst 44
deelnemers. In twee groepen hebben we mooie wandelingen gemaakt in
natuurgebied de Breinigerberg en Schlangenberg onder leiding van twee
natuurgidsen Olaf den Kamp en zijn vrouw Lisa. Zij hebben naast de zeer
brede kennis van plantensoorten ook veel kennis van vlinders. Er leven een
groot aantal parelmoervlinders in dit gebied. Door de winning van zinkerts heeft de Schlangenberg
een unieke zinkflora gekregen die hoeveelheden zink in de bodem verdraagt die voor andere
plantensoorten schadelijk zijn en waar geen boom- of struikgroei mogelijk is.
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Vrijdagavond stond in het teken van het natuuronderzoek en de monitoring die vanuit het
Biologische Station StädteRegion Aachen in Stolberg gedaan wordt. Eerst hield vlinderdeskundige
Bernhard Theißen van het Biologische Station een lezing waarin hij onder andere vertelde over
natuurbeheer en vlinderonderzoek in de Eifel en over de activiteiten en de taken van het
Biologische Station. Vervolgens presenteerde Samirah Haselhoef haar afstudeeronderzoek naar
de Blauwe vuurvlinder (Lycaena helle) die o.a. wordt bedreigd door de intensivering van de
landbouw. De blauwe vuurvlinder kwam nog slechts in een aantal geïsoleerde gebieden voor. Het
onderzoek heeft Samirah gedaan in het kader van haar MSc.-opleiding Environmental Sciences aan
de OU en werd begeleid vanuit het Biologische Station en door Dennis Uit de Weerd. Na afloop van
de lezingen werd er nog gezellig nagepraat en geborreld.
De zaterdag stond in het teken van de geologie en landschap van de Noord-Eifel en we begonnen
na het ontbijt met een interessante lezing van Hans-Georg Brunemann over de geologie en het
landschap van de Eifel. Hans-Georg is mineraloog van opleiding en al jaren zeer betrokken bij de
(natuur) educatie in de Eifel. Hij is auteur van menig wandelgids voor dit gebied. Na de lezing nam
hij ons mee het veld in. We hebben o.a. de Urftsee en de Ordensburg Vogelsang bezocht en de
lunch genuttigd bij een picknick in de zon.
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4. Financiën & kascontrole
4.1. Vermogen & verenigingsresultaat

Balans 31 december
Ultimo jaar
Actief / bezit
Triodos 2000264840 spaar
Triodos 0212281585 betaal

2017

Af; vooruit ontvangen nieuwe
jaar
Af; nog te betalen bedragen
Verenigingsvermogen

2018

2019

3318
1360
4.678

3.318
2.321
5.639

3.318
3.061
6.379

-80
0

-95
-120

-135
-111

4.598

5.424

6.133

Niet geteld/gewaardeerd: oude cursussen, enkele cadeaubonnen en Dopper flesjes met opdruk.
De norm voor het verenigingsvermogen is 3.000 euro. Bij daling beneden deze norm,
neemt het bestuur de nodige maatregelen. Vanaf het jaar 2020 laten we het minimumvermogen
20 euro per lid belopen. Voor eind 2019 zou de norm dan 160*20 euro = 3.200 euro, belopen. Ook
daar voldoen we aan.
NouW zit eind 2019 ruim boven de minimum norm en de aangepaste minimumnorm aan
verenigingsvermogen.
Conclusie, onze vereniging kan tegen een stootje.
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4.2.

Activiteiten & verenigingsresultaat

De jaarrekening 2019 is opgemaakt naar kostendragers/projecten, en vervolgens per kostensoort.
REALISATIE
REALISATIE
BEGROTING
BEGROTING
2018
2019
2019
2020
Verenigingsresultaat
Algemeen
Contributies
Andere opbrengsten
Af; kosten notaris i.v.m.
Statuten
Af; andere & bankkosten

2.834
87

3.003
60

2.900
100

3.000
75

-656
2.265

-509
-750
1.804

-650
-750
1.600

0
-750
2.325

Thema's
NIOZ/Sea
first

Algemene ledenvergadering
Aantal deelnemers
Extra bijdragen
Af; extra kosten NouW

Rijp en groen
Aantal deelnemers

429
-1.028
-599
Duurzaam
bouwen
38

Bijdragen
Af; kosten

Diabolo
Aantal deelnemers

Stikstofcrisis
& 25 jarig

47

545
-1.152
-607
VDAB
21

100
-1.657
-1.557

500
-1.100
-600

NVWA

200
-3.500
-3.300
Voedselbos

34
861
-1.494
-634

500
-1.000
-500

Eifel 2 dgn

1.750
-1.880
-130
Marker
wadden

44

Bijdragen
Af; kosten

137
-370
-232

4.090
-3.106
984

1.950
-2.250
-300

2.000
-2.250
-250

Verenigingsresultaat

826

597

200

-1.355

Evenals in het jaar 2017 en 2018 zijn de activiteiten in 2019 goed bezocht.
Het overzicht laat zien dat in 2019 de uitgaven ruim binnen de globale begroting zijn gebleven. Het
onbedoelde overschot op de Diabolo-dag 2019 (Eifel) maakt het tekort in de begroting op de ALV
goed. In het jaar 2019 is een notariële statutenwijziging doorgevoerd, dit was een incidentele extra
uitgaaf. Het jaar 2019 is positief afgesloten.
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4.3.

Ledenaantallen
2019

2018

2017

2016

151
31
-10
-12
160

143
28
-12
-8
151

141
12
-10
0
143

140
17
-12
-4
141

Start
Nieuw
Opzeg/overlijden
Royement
Einde jaar

5 ereleden
1 overlijden in 2019

4.4. Begroting 2020/21
Voor het jaar 2020 heeft de vereniging wederom een gezonde financiële
uitgangspositie. Het verenigingsvermogen sloot immers met 6.133 euro af terwijl de
norm 3.000 euro is (en 3200 voor de aangepaste norm).
Ook voor het komende jaar is er dus voldoende armslag voor onze nieuwe
activiteiten aanwezig! In het jaar 2020 viert onze vereniging het 25 jarig bestaan.
Vooral deze dag zijn door NouW en door de OU extra aantrekkelijk gemaakt. In het
jaar 2020 wordt daarom wel op het vermogen ingeteerd.
Vanaf het jaar 2021 voor jaarlijks voorzien in de kosten van Jubileumvieringen.
Doorschuiven activiteiten – en kosten / opbrengsten - wegens Corona
Gelet op de onzekerheid in de planning, veroorzaakt door het Corona – virus, zijn
activiteiten uitgesteld. We proberen de activiteiten, indien het weer verantwoord is, in
dezelfde inhoudelijke en financiële context later uit te voeren. Mogelijk worden de
uitgaven in een volgend jaar (2021) gedaan.
Het bestuur zal voorstellen om de contributies, bij planning in een ander jaar, eenmalig voor het
jaar 2021 te verlagen. We hebben immers al de nodige bedragen geïnd.
Het bestuur, namens deze
De Penningmeester,
Henri Willemsen
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4.5 Verslag kascommissie d.d. 1 juni 2020
Verslag van de kascontrole van NouW over het jaar 2019
Deze kascommissie bestaat uit Cock van der Kaaij en Rina van de Sande.
De kascontrole heeft plaatsgevonden, in de loop van maart 2020, via e-mailuitwisseling
en telefoon.

Kascontrole
De volgende onderdelen zijn gecontroleerd:
1. Ledenlijst
2. Inkomsten 2019
3. Uitgaven 2019
4. Saldi van rekeningen
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Begroting voor 2020

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 2019


De werkelijk ontvangen contributie in 2019 is iets hoger dan de aan de hand
van de ledenaantallen en de nieuwe leden van 2019 berekende contributies;
deels door vrijwillige giften bovenop contributie, deels door de royementen die
dit jaar wel zijn doorgevoerd.

3. Uitgaven 2019


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 een post kwam de factuur pas in 2020 binnen, hiermee werd rekening
gehouden in de balans van 2019 (“nog te betalen”).



De uitgaven zijn door de penningmeester voldoende verantwoord.

4. Saldi van rekeningen


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

5. Jaarverslag van de penningmeester
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De gegevens in het jaarverslag zijn gecontroleerd en correct bevonden.
Het verenigingsvermogen geeft een stijgende lijn aan.
Dit vermogen bestaat voornamelijk uit banktegoeden somma € 6.133. Hiervan
is circa € 3.000 gereserveerd als weerstandsvermogen om tegenvallers en
begrotingsverschillen te kunnen opvangen. Dit is in 2019 niet gebruikt.
Het ledenaantal is goed gestegen in de loop van 2019, ondanks royement en
opzeg. Van 151 naar 160 leden.

6. Begroting voor 2020


Er zijn voldoende concrete doelen opgesteld voor 2020. 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. De
realisatie voor 2020 kan uiteraard onder invloed van de effecten van de
corona-crisis fors afwijken van de begroting. Omvang en richting daarvan is op
dit moment (27 maart 2020) niet te voorspellen. In de begroting 2020 wordt
een onttrekking aan het vermogen voorzien in verband met het jubileum van
de vereniging. Ook hiervoor geldt dat dit wel eens doorkruist kan worden door
de nasleep van de Corona-crisis.

Conclusie
De kascontrolecommissie is van mening dat de inkomsten en uitgaven waarheidsgetrouw
zijn weergegeven: het financieel verslag 2019 is een goede representatie van de
inkomsten en uitgaven 2019. Het jaarverslag van de penningmeester geeft een getrouw
beeld van de inkomsten, uitgaven en saldi van 2019, 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 2019 en op het programma staan voor 2020.

Aanbevelingen
De kascontrolecommissie neemt de vrijheid om een paar verbeterpuntjes voor te stellen:


neem in de balans een reservering of voorziening voor het weerstandsvermogen.
Dat is nu bepaald op minimaal 3000 euro. We stellen voor dat dat oploopt bij
hogere ledenaantallen. Pak bijvoorbeeld peildatum 31dec2019 en zie daar het
aantal leden van 160. Doe dat maal de jaarcontributie en het
weerstandsvermogen zou dan voor 2020 3200 euro moeten zijn.



Tevens zou het bestuur een voorziening kunnen aanmaken voor de lustrumjaren.
En daar bijvoorbeeld elk jaar 300 euro in storten. Als dat al eerder was gedaan,
dan had er in 2020 1500 euro in het lustrumpotje gezeten. Het verlies in
begroting 2020 van 1355 euro zou dan na het inzetten van dat potje tot een
overschot van 145 euro hebben geleid. Geeft een stabieler beeld.
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En zet vervolgens de gereserveerde bedragen op de spaarrekening.

De penningmeester heeft daar op gereageerd:


Gebonden reserve ten laste van vrije reserve: 20 euro van het
verenigingsvermogen zullen we zien als ‘gebonden’ minimale reserve voor
weerstand. Ik pas dat aan in de jaarcijfers en ik stel dat zo voor aan de
vergadering. Als de gebonden reserve wordt bereikt, moet het bestuur het nodige
doen om weer terug op niveau te komen.



Lustrum en dergelijke: vanaf 2021 kan, wat mij betreft, inderdaad een jaarlijkse
reservering/dotatie worden gedaan, voor ieder lustrum.

Cock van der Kaaij en Rina van de Sande
1 juni 2020
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5. Organisatie
Overzicht bestuursleden 2019 benoemd op de ALV 26 april 2019

Functie

Naam

Aantredend

(Her)
benoemd

Aftredend

Voorzitter

Pieter Jan Kole

26-04-2019

2022

Secretaris

Annemarie van Hattum-Menting

26-04-2019

2022

Penningmeester

Henri Willemsen

24-03-2017

2020

Vice-voorzitter

Esther den Heijer

18-04-2015

2017

2020

Docentlid

Wilfried Ivens

24-03-2017

2019

2020

Kascommissielid

Cock van der Kaaij

26-04-2019

2020

Kascommissielid

Rina van de Sande

26-04-2019

2021

NB. Bestuursleden worden voor drie jaar benoemd en zijn na die periode herkiesbaar. De
leden van de kascommissie worden voor twee jaar benoemd en zijn niet herkiesbaar.
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Foto’s van de bestuursleden van NouW in 2019

Pieter Jan Kole, Voorzitter

Esther den Heijer, vicevoorzitter

Wilfried Ivens, docentlid en
bestuurslid

Henri Willemsen,
penningmeester

Annemarie van HattumMenting, secretaris
docentlid en bestuurslid
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