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Notulen Algemene Ledenvergadering NouW  

(concept) 

 

 

Datum: 10 maart 2018 

Plaats: Studiecentrum Open Universiteit Utrecht 

Aanwezig: Diana Hendrickx, Johan Andriesse (geen lid), Yvonne 

Commandeur, Caroline van der Laan, Jikke van Wijnen, 

Willem Gudden (geen lid), Natalie ter Hoeve, Inge van 

Paassen, Joost Egelie,  Peter van Zantvoort, Cock van der 

Kaay, Michiel Jorissen, Mari Klop, Henny Lobbezoo, Ada 

Ouwehand, Nico Blom, Chantal Lamers, Esther Sondag, 

Ludovic Laugs, Mary Dam en Harry Blaas (21 personen) 

 

Bestuursleden:  Wilco Urgert (voorzitter), Esther den Heijer (vice-voorzitter),  

Elly Gudden (secretaris), Wilfried Ivens en Henri Willemsen 

(penningmeester)  

 

Notulist: Elly Gudden 

 
 

 
1. Opening vergadering 

Wilco opent de vergadering om 16.00 uur en heet iedereen welkom, vooral de nieuwe 
leden, Yvonne Commandeur en Mary Dam.  

Deze ALV wordt gehouden als onderdeel van de NouW-dag, tijdens de Themadag 

Science in studiecentrum Utrecht. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 
3. Vaststellen agenda en goedkeuring verslag vorige ALV-vergadering van 

24 maart 2017 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van de Algemene 

Ledenvergadering 2017 wordt, met inbegrip van 2 kleine wijzigingen, goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslagen 2017 en jaarplannen voor 2018. 

De verslagen van de commissies worden kort besproken. De continuïteit van de vereniging 

is door het goede bestuur prima gewaarborgd. NouW is een actieve vereniging en de 

activiteiten worden druk bezocht.  
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In 2018 zullen 3 activiteiten worden georganiseerd en het etentje is aansluitend aan 

deze ALV in het centrum van Utrecht. De eigen bijdrage is verhoogd naar € 15 i.v.m. 

gestegen horecaprijzen. De volgende activiteit is op 16 juni bij oud-voorzitter Cock van 

der Kaay in Breukelen, die een Passiefhuis aan het bouwen is. 

 

De statuten van NouW zijn inmiddels 23 jaar oud en de naam ‘faculteitsvereniging NouW’ 

klopt niet meer, omdat NW een vakgroep is geworden onder de samengevoegde faculteit 

MST. De benamingen dienen te worden aangepast naar ‘studievereniging NouW’.  

Lid Ludovic Laugs heeft ambtshalve kennis van notariële zaken en heeft zijn hulp 

aangeboden via zijn werkgever. Er zijn notariële handeligen nodig voor de wijziging van 

de statuten. NouW is via Ludovic een gereduceerd tarief aangeboden.  

 

 Actiepunt Wilco en Henri. Voorbereidingen treffen voor het wijzigen van de 

statuten in de notariële akte. 

 
5. Financiën 

In 2017 zijn uitgaven en inkomsten van NouW wederom goed in balans. Het aantal leden is 

licht gestegen van 143 in 2017 naar 152 op dit moment. Er zijn jaarlijks ongeveer 15 

opzeggingen. Er zijn veel aanmeldingen van AMM-ers, die voor € 7,50 kunnen beginnen 

als lid. Er is een goede kostenbeheersing en daardoor is er nu een goede financiële 

reserve van € 4.500. De jaarlijkse uitgaven bedragen ongeveer € 3.000. Dus de 

solvabiliteit en liquiditeit zijn prima. Niettemin is het jammer dat de jaarlijkse bijdrage 

van de faculteit van € 500 sinds 2017 is beëindigd. Wilfried Ivens is hierover nog in 

gesprek met de decaan. Wellicht is er een mogelijkheid voor hervatting van de financiële 

bijdrage in het kader van het alumnibeleid, waarin NouW een rol kan spelen. De 

contributie wordt in ieder geval niet verhoogd, maar misschien is een hogere eigen 

bijdrage voor deelname aan activiteiten nodig. 

 

Voor de ledenadministratie wordt een nieuw elektronisch systeem aangeschaft waarmee 

eenvoudiger uitnodigingen tot betaling van de contributie kunnen worden verstuurd. Het 

pakket kost € 100 per jaar en het inlezen kost eenmalig € 75. De kosten van Alexion 

(ledenadministratiepakket & voor boekhouding) zijn eenindicatie en passen binnen de 

begroting. 

 

De kascontrolecommissie heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden en 

complimenteert het bestuur met de goede kostenbeheersing. Caroline v.d. Laan en 

Peter van Zantvoort worden door de voorzitter hartelijk bedankt voor hun 

werkzaamheden in de kascontrolecommissie.  

 
Zowel ledenadministratie, kascontrole als jaarverslag 2017 zijn goedgekeurd. 

De ALV keurt de jaarverslagen en jaarplannen voor 2017-2018 goed en er wordt 

décharge verleend aan de penningmeester en het bestuur. 
 

6. Bestuurswijzigingen 

 Wilfried Ivens wordt herbenoemd voor de periode van 1 jaar. 

 Esther Sondag en Joost Egelie worden benoemd als kascommissielid voor de  

periode van 1 jaar. 

 In 2019 zullen zowel de voorzitter als de secretaris aftreden. Er volgt een oproep 

aan de leden om te solliciteren naar deze functies. Ook alumni kunnen reageren. 

Pieter Jan Kole heeft interesse in een bestuursfunctie en wordt uitgenodigd voor 

de volgende db-vergadering. Indien nodig wordt in januari nog een werving per e-

mail aan de leden gestuurd. Actiepunt Elly Gudden 
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7. Rondvraag 
 Cock van der Kaay meldt dat NouW-leden € 40 korting krijgen op het lidmaatschap 

van VVM. Dit geldt ook voor alumni. Er moet wel actief contact worden gelegd 

hiervoor met het secretariaat van de VVM.  

 

 Esther Sondag vraagt of er een linked in groep van NouW aangemaakt kan worden. 

De ervaring leert dat hiervan weinig gebruik wordt gemaakt. Het is al eens 

geprobeerd met een twitter account, maar daarop werd nauwelijks gereageerd. 

 

 

8. Sluiting 

Wilco bedankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor het etentje.  De vergadering 

sluit om 17.15 uur. 

 

 

 

Actiepunten 

 

Henri en Wilco Voorbereidingen treffen voor het wijzigen van benamingen in de 

notariële akte van de statuten. 

 

Elly Gudden Pieter Jan Kole uitnodigen voor de volgende db-vergadering. 

 

Elly Gudden Werving per e-mail in januari voor bestuursfuncties voorzitter en 

secretaris, indien nodig. 
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