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1. Opening vergadering
Pieter Jan opent de vergadering en constateert verheugd dat, ondanks het feit dat
we dit jaar door de coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomst kunnen hebben,
er nog zo veel mensen meedoen. Hij verzoekt alle aanwezigen mee te denken over
activiteiten die onze vereniging ondanks de beperkingen van deze tijd nog wel zou kunnen
organiseren.
Gevraagd of er zich nog kandidaten willen aanmelden voor een bestuursfunctie zijn er geen
reacties.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Het afgelopen jaar zijn van de Kamer van Koophandel wijzigingen ontvangen in verband met
bestuurswisseling van voorzitter en secretaris; van de notaris de akte van statutenwijziging.
Ansje Lohr heeft een bericht gestuurd waarin ze als vakgroepvoorzitter haar waardering wil
uitspreken voor het werk van NouW.
Afmeldingen voor deze vergadering zijn ontvangen van Ansje Lohr, Rina van de Sande, Jolieke
van Kempen en Cornelis Piket.
3. Vaststelling verslagen ALV van 26 april 2020 en 22 juni 2019
Over beide verslagen zijn geen vragen of opmerkingen; deze worden dus officieel
vastgesteld.
4. Jaarverslag 2019.
Esther licht het jaarverslag kort mondeling toe. Zij benoemt hierbij kort de activiteiten
die in 2019 hebben plaatsgevonden. Uit de vergadering komen twee opmerkingen die
aanpassing behoeven; pagina 4 onder Algemene Ledenvergadering: Jan Pieter moet zijn
Pieter Jan; pagina 10 onder ledenaantallen: Onno moet zijn Ommo.
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5. Financiën
Henri licht het financiële deel van het jaarverslag toe. Op advies van de
kascontrolecommissie wordt het weerstandsvermogen in het vervolg gesteld op € 20 per
lid, wat voor 2020 neerkomt op € 3200. Kosten en baten schuiven wat tussen de diverse
activiteiten; de ALV in Yerseke was wat duurder dan verwacht terwijl de excursie naar
de Eifel door het grote aantal inschrijvingen een positief resultaat gaf.
Door de omstandigheden kan de begroting voor 2020 doorgeschoven worden naar 2021.
We zullen dan interen op het vermogen doordat we in verband met de lustrumviering
iets extra’s gaan doen voor de leden.
Vervolgens doet Cock van der Kaaij verslag namens de kascontrolecommissie. Hij bedankt Rina
van de Sande voor haar werk en constateert dat de contributie al meer dan 10 jaar niet
verhoogd is. Er zijn in de boekhouding geen fouten geconstateerd maar de kascommissie doet
wel enige aanbevelingen: het zou goed zijn om in de balans een voorziening op te bouwen ten
behoeve van lustrumvieringen, waardoor het resultaat in de tussenliggende jaren wat stabieler
is. Daarnaast wordt het reeds genoemde weerstandsvermogen van € 20 per lid aanbevolen.
Hierna zijn er geen vragen meer vanuit de vergadering en wordt decharge verleend aan het
bestuur voor het gevoerde beleid.
6.
Ideeën voor activiteiten in coronatijd
Helaas is het door de maatregelen in verband met het coronavirus dit jaar nog niet
mogelijk geweest om fysieke bijeenkomsten te houden. De leden wordt gevraagd mee te
denken over wat we nog wel kunnen doen middels een rondje langs alle aanwezigen.
De volgende suggesties werden genoemd:
- Online (korte) lezingen, 1x per 1 a 2 maanden.
- Excursies in de buitenlucht met een maximum van 30 personen waarbij 1,5 meter
afstand kan worden gewaarborgd; eventueel over meerdere dagen te spreiden om
meer mensen te bereiken of groepen nog kleiner te houden.
- Bijeenkomsten rond een thema waarbij online wordt gecombineerd met een
buitenactiviteit in de eigen omgeving of in kleine groepjes centraal; na de
buitenactiviteit online bijeen komen en het thema uitwerken
Voorbeelden voor thema’s: zwerfafval, voedselbossen, wandeling met gids.
- Excursie Utrechtse Heuvelrug met challenge (ontstaan heuvels, fotograferen vogels);
daarna online bij elkaar komen. *
- We zouden kunnen fungeren als doorgeefluik van interessante webinars zonder ze zelf
te organiseren.
- Met een 360°-camera een virtuele rondleiding maken waarna iedereen kan meekijken
terwijl de gids vertelt. Beperking is de prijs van zo’n camera; misschien heeft iemand
er een…
- Een online interactief rollenspel over een bepaald onderwerp (werd vroeger op
symposia wel gedaan via Collaborate).
- Een online carrière-inspiratie-uurtje waarin NouW-leden die al in het vakgebied werken
vertellen wat er mogelijk is met onze opleiding.
- Een pubquiz (voordeel is dat dit ook met smartphone kan). Dit kan ook gecombineerd
worden met een buitenactiviteit over een bepaald thema.
Een combinatie van binnen- en buitenactiviteiten blijft voor de meeste deelnemers wel
favoriet. We hebben de laatste tijd al veel aan de computer gezeten.
Na alle suggesties bedankt Pieter Jan iedereen voor de inbreng. We gaan hiermee aan
het werk. Met name de Utrechtse Heuvelrug zou een onderwerp kunnen zijn om op korte
termijn uit te gaan werken. Jikke neemt hiervoor contact op met Miranda.
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7.

Verkiezing bestuur
Wilfried Ivens treedt af als docentlid. Pieter Jan bedankt hem hartelijk voor al het werk
dat hij voor NouW heeft verricht. We hopen het volgende jaar nog van zijn diensten
gebruik te kunnen maken als we alsnog het programma van 2020 kunnen uitvoeren.
Wilfried heeft inmiddels zijn afscheidscadeau, een rugzak en NouW-dopper, per post
ontvangen.
Jikke van Wijnen wordt gekozen als docentlid.
 Henri Willemsen en Esther den Heijer zijn beiden aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar.
Beiden worden herkozen.
 Cock van der Kaaij treedt af als kascommissielid na 1 jaar. Cornelis Piket heeft zich
beschikbaar gesteld en wordt benoemd als kascommissielid voor de periode van 2
jaar. Er hebben zich geen andere kandidaten voor de kascommissie gemeld.


8.
Overige
Contributie eerste jaar lidmaatschap
Het bestuur stelt voor dat ieder nieuw lid in het eerste jaar een contributie van € 7,50 betaalt.
Motivatie hiervoor is dat we hiermee meer nieuwe leden kunnen werven; bovendien is het
administratief eenvoudiger. De vergadering heeft hier geen bezwaren tegen.
Eenmalige contributieverlaging 2021
Omdat er in 2020 geen of nauwelijks activiteiten kunnen plaatsvinden wordt voorgesteld om
voor 2021 de contributie eenmalig te verlagen. Voor het vaststellen van de contributie vraagt
het bestuur eenmalig toestemming van de vergadering. Hierop ontstaat een discussie waarbij
enkele tegenvoorstellen worden gedaan;
- Eigen bijdrage voor activiteiten verlagen
- Terugbetaling van een deel van de contributie voor 2020.
Het voorstel om de eigen bijdragen te verlagen wordt door de vergadering breed gedragen en
aldus besloten.
Vaststelling huishoudelijk reglement
Zal op een later tijdstip plaatsvinden.

9.
Rondvraag en sluiting
Esther meldt dat er op 4 september een Webinar zal worden gehouden waarin
onze docent Frank van Belleghem en onderzoeker Ineke Hantorro wat laten zien
van hun onderzoek naar micro- en nanoplastics. Daarbij kunnen ook videobeelden
van het werk in het laboratorium worden getoond. Bericht voor aanmelding volgt.
Angelique meldt namens de opleidingscommissie dat 2 leden zijn afgetreden:
Pieter Jan Kole en Erica Mosch. Nieuw toegetreden zijn Jarno Stroo en Walter
Loog.
Miranda vraagt of bijeenkomsten ook op zaterdag of ’s avonds kunnen; of worden
opgenomen zodat het kan worden teruggekeken. Jikke antwoordt dat dit afhangt
van het medium dat wordt gebruikt. Met Collaborate is dit vrij eenvoudig te
realiseren.
Tot slot nodigt Pieter Jan mensen die willen helpen iets te organiseren zich aan te
melden bij de secretaris. Daarna bedankt hij iedereen voor de aanwezigheid en
sluit de vergadering om 17.14 uur.
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