Notulen ALV 2019
Sterrenwacht Sonnenborgh - Utrecht

Aanwezig HB: Fedor van den Meiracker (voorzitter), Cyrano Chatziantoniou (penningmeester),
Thijs Desain (afdelingscoordinator), Martijn Wilhelm

Aanwezig ALV: Tünde Meijer, Vladimir van Dongen, , Matthijs van Zanten, Jelle Verstraaten,
Rianne Plantenga, Lucas van Duin, Peter Perdijk, Paul Perdijk, Elise Sänger, Imre Woest

Gast:
Later: Job Eijdems (14.33), Zeb Németh (14.50)
Afwezig:
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV der JWG van 21 april 2018
5. Jaarverslag over 2018
6. StUV
7. Raad van Commissarissen
8. Fotojaarverslag 2018
9. Financiën verslag 2018
10. Kascommissie
11. Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels
12. Beleidsvoornemens
13. Begroting 2019
14. Vaststelling Contributies
15. Commissie van beroep
16. Wat verder ter tafel komt
17. Rondvraag
18. Sluiting
Opening: 12:40
De mogelijkheden tot stemmen wordt uitgelegd; voor, tegen of onthouding van
stemmen. Leden die aan het begin van het boekjaar jonger dan 21 waren, hebben
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viervoudig stemrecht. Dit betekent dat de stem die zij uitbrengen 4 keer zo zwaar weegt
als de stem van een lid van 21 jaar of ouder, niet dat zij op meerdere opties zouden
mogen stemmen. Er zijn 3 leden voor wie dit geldt; Tünde Meijer, Imre Woest en Ilva
Noa Stellingwerf.
Mededelingen:
Mededelingen vanuit het HB
- Casper is afwezig, er is een kleine kans dat hij nog aanwezig zal zijn via Skype.
- De samenstelling van de JWG wordt uitgelegd aan de hand van een figuur.
Mededeling vanuit de ALV
- Misschien is het beter de notulen volgende keer bij de aankondiging te doen;
deze keer waren ze zeer moeilijk te vinden en het kostte ook meer tijd om ze na
te kijken, omdat ze gisteren nog niet op de site stonden onder het kopje ALV. In
het vervolg zal er worden geprobeerd de notulen al van te voren op de site te
zetten, zodat de leden de notulen kunnen doorlezen voor het begin van de ALV.
Vaststellen van de agenda:
- De ingekomen stukken moeten besproken en verwerkt worden voor de agenda
kan worden vastgesteld, zo geeft het HB al aan. Daarom zullen eerst de
ingekomen stukken worden besproken; pas daarna zal de agenda definitief
worden vastgesteld.
Ingekomen stukken:
- Ingekomen stuk van de kascommissie
- Het StUV jaarverslag
- Een ingekomen stuk van de RvC
Vaststellen van de agenda:
- De ingekomen stukken moeten worden verwerkt in de agenda; de kascommissie
zal besproken worden onder het punt kascommissie, de RvC wordt besproken bij
RvC. Het StUV jaarverslag wordt besproken onder StUV.
- Het punt ‘Notulen’ gaat over de notulen van de ALV van vorig jaar.
- Elise: Is er wel eens nagedacht over VOG? Dit punt wordt besproken bij de
WVTTK
Met deze aanpassingen is de agenda goedgekeurd.
Notulen ALV der JWG van 21 april 2018:
- Paul geeft aan twee keer opgeschreven te zijn als aanwezig.
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Sophie, Janke en Martine waren te laat aanwezig vorig jaar, ook dit moet worden
aangepast (ze staan nu bij aanwezig).
Er staat dat StUV en de JWG samenwerkende instanties zouden worden, maar
deze zijn altijd al samenwerkende instanties geweest (punt 3 van StUV). Volgens
Thijs zou het moeten veranderen naar instanties met dezelfde doelstellingen,
maar ook dat hebben ze al, dus het is het beste deze zin te verwijderen.
Bij punt 4 staat dat het HB open blijft staan voor nieuwe mensen met ideeën in
lijn met de visie van StUV; Thijs legt uit dat dit geldt voor leden die actief voor of
met StUV willen werken. Er is ook de mogelijkheid geld uit te geven aan nieuwe
plannen door mensen die niet in het bestuur van StUV zitten.
Cyrano gebruikt de woorden winst en omzet door elkaar, dit wordt aangekaart
onder punt 1b van het financiële stuk in de notulen en moet aangepast worden.
Er wordt gevraagd of er bij Buika 100 euro kwijtgeraakt inclusief of exclusief
contantanten. Dit was inclusief contanten. Er was 100,- aan contanten afwezig
en was er verder een verschil van 200,- tussen de activa en passiva. In totaal
was er dus 100,- meer op de rekening dan verklaard wordt met de boekhouding.
Bij de afdelingen: aan het einde van de 3e paragraaf staat er ‘als je geen lid bent,
mag je wel komen kijken’. Hiermee wordt bedoeld dat je wel mag kijken, maar
dat het uiteindelijk wel de bedoeling is dat je lid wordt. Er wordt alleen niet actief
rekening gehouden met het wel of niet lid zijn van de aanwezigen bij de
afdelingsbijeenkomsten.
Bij punt 4b staat dat de praatjes sterrenkundig moeten zijn. Het idee achter dit
punt is dat er meer sterrenkundige activiteiten moeten worden aangeboden.
Betekent dit dat praatjes met een ander thema niet mogen? Nee, er moet
verhoudingsgewijs meer sterrenkunde in de praatjes zijn dan nu. Daarom wordt
het aangemoedigd meer met sterrenkunde te doen; het aandeel sterrenkunde in
de praatjes moet hoger worden. Natuurkundige praatjes zouden eventueel
kunnen, maar we blijven een sterrenkundevereniging. Praatjes die onderwerpen
hebben binnen het bèta domein (het liefst sterrenkunde) worden dus
gestimuleerd om er voor te zorgen dat er genoeg sterrenkunde blijft en niet te
veel alpha/gamma praatjes worden gegeven. Dat zou niet in lijn zijn met de
doelstellingen en ook niet met hoe de vereniging zichzelf presenteert, namelijk
als een sterrenkundevereniging.
Op pagina 12 gaat het over de AVG. Er wordt gevraagd of de JWG op dit
moment voldoet aan de AVG of niet; dit zal verder worden besproken tijdens de
WVTTK.
Matthijs heeft het over het punt dat hij heeft aangedragen op pagina 11 onder het
punt privacy. Hij zegt dat hij niet kan herinneren dat er praatjes werden gegeven
over de privacywetgeving. Dit werd op kaderweekend echter wel gedaan. Elise
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vraagt hoe dit gaat met nieuwe leiding; er wordt hierbij uitgegaan van overdracht
van deze kennis. Matthijs geeft aan dat het noteren van e-mail adressen op een
briefje ook al verzamelen van gegevens is. Op de kaderwiki staat meer
informatie over de privacywetgeving, maar het opgebrachte punt zal ook worden
besproken tijdens de WVTTK. Toegang tot de kaderwiki, wat nog niet voor alle
leden is gelukt, zal tijdens de pauze of na de ALV worden geregeld.
Matthijs: Is de opslag geïnventariseerd? Dit wordt besproken tijdens de WVTTK.
Rianne: Bij de reserveringsplannen, punt 1 staat er ‘dit doen we om debiteuren
over te dragen’. De debiteuren zijn nooit meer geweest dan het kapitaal van de
JWG is geweest, het was alleen zoveel dat er een reservering voor nodig zou
zijn. Als alle debiteuren in een keer zouden worden geïnd, dan zou dit een grote
klap zijn voor de JWG. De uitleg van Leon staat achter dit punt, er moet dus aan
Leon worden gevraagd wat hij precies zei, zodat dit goed verwoord kan worden.
Bij punt 4 van de reserveringsplannen staat er dat er elk jaar 50 euro apart gezet
moet gaan worden voor enveloppen en folders. Rianne geeft aan dat ze denkt
dat dit niet logisch is. Het kan goed zijn dat dit onderdeel is van het oude plan en
dat blijkt ook zo te zijn. Het is belangrijk dat er duidelijker wordt aangegeven dat
dit onderdeel is van het oude plan.
Op pagina 14 stelt Rianne wat voor, maar ze weet niet of het uiteindelijk is
aangenomen of niet. Het lijkt nu te zijn dat het HB er naar zal gaan kijken, maar
dat er in het verleden niet veel meer mee is gebeurd.
De aanwezigen uit Groningen vertrekken eerder om de trein te halen. Dit zal
moeten worden verduidelijkt in de notulen, nu is het niet duidelijk wie deze
aanwezigen uit Groningen precies zijn.
Hebben we uiteindelijk de boete moeten betalen voor het gebruik van het plaatje
van een andere eigenaar? Het was niet een boete, maar een schikking. Deze is
uiteindelijk betaald en was 160 euro.
Verder zijn er een aantal spellings- en grammaticafouten die zullen worden
aangepast.

Na het (indien nodig) aanpassen van bovenstaande punten, worden de notulen van de
ALV van 2018 unaniem aangenomen.
Het stemmen is niet per acclamatie gegaan.
Rianne geeft aan dat de notulen vanwege het late beschikbaar zijn, wel minder handig
zijn. Misschien dat het daarom een goed idee is een deadline te stellen vanuit de ALV.
Cyrano zegt dat de notulen uiterlijk een jaar na de vergadering publiek moeten worden,
zo staat er in de huisregelementen punt 16.3. Dit jaar waren ze dus te laat beschikbaar.
Rianne stelt voor dat ze dit jaar in september klaar zouden moeten zijn, dan is het
makkelijker om te controleren of alles dat er in staat ook echt klopt. Een jaar na datum
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weet men namelijk niet meer wat er allemaal precies is gebeurt en besproken tijdens de
ALV. Verder is het als ALV makkelijker om de notulen vroeger te hebben, wat ook voor
het HB duidelijk is. De notulen gaan over één tot twee jaar geleden, denk bijvoorbeeld
aan het financieel verslag. De vraag is of we dit vast willen leggen in het huishoudelijk
reglement of niet. Er wordt voorgesteld dat dit niet hoeft, maar dat er een voorstel zou
kunnen worden gemaakt voor het volgend jaar of dat er nu op de ALV een plan kan
worden bedacht om de notulen eerder beschikbaar te maken. Matthijs zegt dat als de
notulen van dit jaar er niet aan het eind van de zomer zijn, er iets zal moeten
veranderen in het huisreglement. Rianne stelt voor de maatregelen wat minder streng te
maken; het is handig de notulen voor het derde weekend van september klaar te
hebben. Mocht kaderweekend eerder dan dat vallen, moeten de notulen eerder af zijn.
De stemming gaat dus over: de notulen moeten voor kaderweekend of voor het derde
weekend van september klaar zijn.
Tünde onthoudt zich van stemmen, hij was niet aanwezig tijdens de stemming. Verder
is het voorstel aangenomen, de notulen zullen dus voor kaderweekend óf het derde
weekend van september klaar moeten zijn.
Het jaarverslag over 2018:
- Onder het kopje HB, laatste zin: er wordt verwezen naar Tünde met de tweede
‘hij’, niet naar Martijn.
- Rianne heeft een vraag aan de hand van het jaarverslag over het stuk HB; is er
een reden waarom Martijn’s functie eerst wordt aangeduid als redactievoorzitter
en daarna hoofdredacteur. Nee, hier is geen specifieke reden voor. Het
‘redactievoorzitter’ kan worden aangepast naar hoofdredacteur.
- Matthijs: Klopt het nog dat Martijn de secretaris en Ilva Noa de penningmeester
is van StUV? Nee, bij de KvK is er een fout gemaakt, Martijn is de
penningmeester en Ilva Noa de secretaris. Op dit moment wordt ook op die
manier gehandeld.
- Rianne heeft het idee dat de eerste zin van afdeling Amsterdam grammaticaal
gezien niet klopt.
- Rianne: De ledenstatistiek is gepeild; waarom zijn er minder leden? De
ledenstatistiek is niet daadwerkelijk gepeild. Waarschijnlijk zijn mensen hun
interesse verloren, maar zonder het peilen van de ledenstatistiek, kan hier niet
een duidelijk kloppend oordeel over worden gedaan. Dit zal dus uit het
jaarverslag worden gehaald.
- Onder het stuk over joka: RINO kwam niet langs op joka in week 1; waarom werd
er dan ineens een droogijsshow gegeven? Deze werd door de leiding
georganiseerd en gedaan om het gat dat door de afwezigheid van RINO in het
programma viel te vullen.
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Verder zijn er een aantal spellings- en grammaticafouten, deze zullen worden
aangepast.
Na het aanpassen van alle punten die onduidelijk zijn of niet correct geschreven zijn,
wordt het jaarverslag unaniem aangenomen.
StUV:
- Het algemeen bestuur bestaat uit mensen die niet in het dagelijks bestuur zitten
maar wel in het bestuur, maar ook dit lijkt niet te kloppen. Er zou in het StUV
jaarverslag moeten staan dat het bestuur bestaat uit de algemene bestuursleden
uit het HB; oftewel zij die geen dagelijkse bestuurspositie binnen het HB hebben.
Daarnaast zit het dagelijks bestuur van de JWG in StUV, maar zij zitten niet in
het dagelijks bestuur van StUV.
- Er hoeft niet gestemd te worden over het StUV jaarverslag. Het commentaar op
StUV wordt ook voornamelijk geleverd vanuit de RvC. De ALV mag opmerkingen
jegens StUV via de RvC duidelijk maken.
Raad van Commissarissen:
- Wat denken de bestuursleden te gaan doen met het commentaar van de RvC?
Op dit moment is er een financiële buffer die nog zo’n 10 jaar zou moeten
houden; deze wordt gebruikt voor het betalen van de LBM. Dit betekent dat de
huidige situatie ons nog geen zorgen baart, maar dat er wel zou moeten gaan
worden nagedacht over wat er kan worden gedaan om geld te verdienen.
- StUV heeft onder andere als doel om riskante(re) projecten op te kunnen zetten
zonder dat de JWG zelf er aan ten onder zou gaan.
- Het lijkt alsof het verslag van de RvC nog geen prioriteit heeft voor het HB. Er zal
dus wel over worden gesproken, in de hoop oplossingen op te brengen.
Daarnaast zal het ook op de agenda worden gezet voor de StUV vergaderingen.
- Peter geeft aan dat het inderdaad niet een korte termijn probleem is, maar wel
iets wat op de lange termijn een probleem zou kunnen worden. De kosten voor
de LBM tegemoetkoming zijn zo’n 1000 euro per jaar; het punt wordt dus
gebracht omdat, mocht StUV wegvallen, er waarschijnlijk een hogere
ledencontributie zal moeten worden gevraagd aan de leden. Het is een punt dat
terug zal blijven keren zodat er niet pas over 9 jaar over zal worden nagedacht.
Samenstelling RvC
1. Huidige samenstelling
a. Hilde-Lotte Bouius (aangesteld tot de ALV van 2019)
b. Leon Oostrum (aangesteld tot de ALV van 2020)
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c. Peter Perdijk (aangesteld tot de ALV van 2021)
2. Voorgestelde samenstelling
a. Leon Oostrum (aangesteld tot de ALV van 2020)
b. Peter Perdijk (aangesteld tot de ALV van 2021)
c. Alke van der Kloet (nieuwe termijn tot de ALV van 2022)
3. Het voorstel is om Alke van der Kloet een termijn aan te stellen die zal lopen tot
de ALV van 2022. Dit voorstel is unaniem aangenomen.
Fotojaarverslag 2018:
Het fotojaarverslag van 2018 wordt getoond.
Financieel verslag 2018:
- Er is een penningmeester; die maakt de boekhouding gebaseerd op de
inkomsten en uitgaven. Dit wordt gecontroleerd door de kascommissie. Op basis
daarvan wordt er een verslag gemaakt.
- Het grootste gedeelte van de inkomsten en uitgaven zijn de kampen. Daarnaast
wordt de ledencontributie uitgegeven aan de UV en de overhead.De overhead
wordt weer onderverdeeld in alles waar verder eigenlijk geld aan kan worden
uitgegeven, zoals kaderweekend en waarneemweekend.
Kampen
- Alle kampen, behalve Wika, hebben wat verlies gedraaid. Gemiddeld genomen is
er voor het eerst in lange tijd verlies gedraaid als er wordt gekeken naar alle
kampen samen.
- Als een kamp meer verlies maakt dan de kamptaks kost, moet de JWG zelf geld
inleggen. Er wordt ingebracht dat dit eigenlijk geen verschil moet maken in hoe
er naar de kampfinanciën wordt gekeken.
- Algeheel genomen is er voor het eerst in een aantal jaar verlies gemaakt, maar
dat is een bedrag dat zo laag is dat we relatief dicht bij de nul zitten. Dit is goed,
aangezien we als vereniging niet als doel hebben winst te maken.
Inkomsten
- Er is dit jaar minder contributie en het is nu duidelijk waarom. Normaal houdt de
LBM bij wie er allemaal al betaald hebben, alleen is dit niet duidelijk gemaakt aan
Mart, op het moment de LBM, waardoor een gedeelte van de leden (ca 80) geen
contributie hebben betaald voor 2018. De LBM zou hiervoor op de rekening
moeten inloggen, ook dit mag niet zomaar. Hier zal dus nog verder naar moeten
worden gekeken. Aangezien het laat bekend is geworden, is er nog niet over
gesproken in het HB. Er is een kans dat mensen niet willen betalen omdat het al
een jaar geleden is.
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Matthijs geeft aan dat het versturen van een brief waarin de fout wordt
toegegeven misschien een goed idee is.
- Elise: Misschien komt de verminderde contributie door een afname van
leden? 16 leden minder scheelt ons ook weer eens ongeveer 400 euro,
maar dit verklaart de afname in contributie nog niet geheel.
- Rianne: Op de korte termijn kunnen jullie de nog niet betaalde leden
vragen alsnog de contributie van 2018 te betalen. Wat is het plan op de
lange termijn, hoe zorgen we ervoor dat dit niet weer gebeurt? Cyrano en
Mart hebben een plan gemaakt; de penningmeester geeft het op een
gegeven moment door aan de LBM zodat deze aan het werk kan gaan
met het herinneren van leden voor het betalen. De incasso liep niet
helemaal soepel, daar zal dit jaar ook meer aandacht aan worden
besteed.
- Matthijs: Waarom is er nu pas een 2e incassoronde gedaan? Ook de
mensen die na een bepaalde datum pas lid worden moeten contributie
betalen. Dit kan altijd pas later in het jaar (denk aan mensen die pas
tijdens OK lid worden). Dit jaar is het vervolgens allemaal wat
opgeschoven.
- Lucas geeft aan dat de ING website inloggegevens wel in het LBM
draaiboek staat. Rianne geeft aan dat de LBM gemachtigd zou kunnen
worden. Verder moet Mart ook de aanmaningen doen, dit staat nu ook in
het handboek. Het kan zijn dat dit de nieuwe versie van het handboek is,
in ieder geval was het voor Mart niet duidelijk wat hij moest doen. Er wordt
geprobeerd dit volgend jaar allemaal beter te doen.
- Matthijs: Hoe zit het met de halfjaar contributie? De uitgaven van het
lidmaatschap gaan voor een groot gedeelte naar de UV, dus zou het
oneerlijk zijn om een heel jaar te moeten betalen terwijl je maar 2 ipv 4
UVs krijgt in dit geval. Dit komt terug in het feit dat de halfjaarscontributie
lager is dan de volle contributie.
- In 2018 was er voor het eerst een waarneemweekend. Op kaderweekend waren
er minder inkomsten; er werd minder bier gedronken dan er meestal wordt
gedronken. De inkomsten worden altijd begroot op 0, omdat het nooit echt zeker
wordt hoeveel geld er op zal worden gehaald. De JWG betaald voor het
kaderweekend ongeveer 1200.
- Daarnaast is er in 2018 relatief geld binnen gekomendoor de verkoop van truien.
Uitgaven
- Universum; deze doet het redelijk zoals verwacht kan worden op basis van
vorige jaren. Er is een groot budget voor invouwen, onder andere voor het kopen
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van koekjes en de reiskosten voor het invouwen, ongeveer 500 euro. Hier wordt
meestal vrijwel geen gebruik van gemaakt.
De LBM is dit jaar goedkoper geweest dan verwacht, de opslag is een klein
beetje duurder geworden, verder vielen de meeste kostenposten lager uit.
De vergaderkosten van het HB lijken heel hoog, maar dit is omdat er een
beleidsweekend is geweest dat hieronder is geschaard. Cyrano wil geen aparte
kostenpost maken van het beleidsweekend, maar hij zet er wel elk jaar geld voor
opzij. Er wordt later nagedacht over wat de beste oplossing is om het
beleidsweekend duidelijk te maken in de financiën.
Kaderweekend en waarneemweekend zijn allebei redelijk kostenposten, vandaar
dat er op waarneemweekend meer eigen bijdrage is gevraagd. Overige is het
sponsoren van kaderactiviteiten; eenmalig 5 euro per commissie per jaar voor
een bondingsactiviteit.
De kerstkaart viel duurder uit omdat deze met spoed moest worden verzonden.
De afdelingen hebben wat meer ruimte gekregen in hun budget, bijvoorbeeld
afdeling Groningen. Voor het groeien van de afdelingen is er altijd ruimte te
creëren. Daarnaast is er een afdeling-algemeen budget voor het rondreizen van
de afdelingscoördinator.
- Naar Amsterdam is er het volledige begrote bedrag overgemaakt,
misschien beter dit in het vervolg niet te doen. Nu is het onduidelijk
hoeveel geld er precies is uitgegeven door de afdeling.
De enige commissie die nog actief is en uitgaven heeft gemaakt is de
waarneemcommissie. Er is hier dus veel minder uitgegeven dan er begroot is.
Vanuit de kampgroep is er een camera aangeschaft voor de duurzame aanschaf,
dit is voor de doka op OK.
De reserveringen zijn aangevuld volgens de plannen die vorig jaar
gepresenteerd zijn.
- Er zit nu 2000 euro in de reserveringen voor een computer e.d., dit
betekent dat er ergens binnenkort genoeg geld in deze reservering zit om
te kunnen gaan minderen met het inleggen.

Totaal
- In totaal is er ongeveer 100 euro winst gemaakt. Hierbij missen we nog de
contributie van circa 80 leden. Zodra de contributie van deze leden wordt geïnd,
zal er nog wat meer winst gemaakt worden dan nu.
- Op het moment hebben we ongeveer 65.000 euro; 10.000 daarvan is het Bert
van Sprangfonds, welk natuurlijk alleen is voor noodgevallen.
- Rianne vraagt waarom het geld niet op een spaarrekening staat; dit is omdat de
rente op dit moment lager is dan de inflatie.
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Rianne geeft aan dat we de hoeveelheid geld die we hebben best mogen laten
vermeerderen, zolang we ons doel maar blijven vervullen. Er wordt verder niet
gediscussieerd over het verplaatsen van het geld van de JWG naar een
spaarrekening.
Debiteuren/crediteuren
- Er is 4000 euro aan crediteuren, en 5000 aan debiteuren.
- Een heleboel van deze zijn crediteuren afgeschreven, maar nog niet allemaal.
Het grootste voorbeeld hiervan is de sponsoring die er werd voorgesteld voor de
leden onder 21 die meegingen op Americliptika (dus jonger dan 21 toen ze naar
Amerika gingen). Cyrano geeft aan dat hij het dit jaar nog zal afhandelen.
- Zeb: voorzie je nog problemen bij het afhandelen van de debiteuren? Cyrano
geeft aan van niet.
- Rianne: Zijn er nog StUV brochures verkocht? Cyrano geeft aan dat die er niet
zijn.
- Rianne: heeft de WaCo gebruik gemaakt van de ophoging van hun budget? Nee,
hun uitgaven bestaan voornamelijk uit waarneemmateriaal. Eventueel had het
waarneemweekend hier nog onder kunnen worden geplaatst. Het geld was
voornamelijk bedoeld om de commissie meer leven in te blazen, maar dit lijkt nog
niet helemaal gelukt te zijn.
Financieel beleid
- Inhoudelijk is het een heel normaal jaar geweest, achter de schermen is het ligt
chaotisch geweest. Cyrano heeft een half jaar in het buitenland gestudeerd, er
waren voornamelijk nieuwe penningmeesters bij de kampen en er werd verder
relatief veel veranderd.
- Het financieel beleid is het soepeler maken van de taken van de
penningmeester.
- Alle sheets voor de kamppenningmeesters zijn hetzelfde gemaakt (excel),
er is een aangepaste handleiding gemaakt en een casus om mee te
oefenen.
- Verder is Cyrano bezig met het maken van een handleiding voor het JWG
boekhouden (de landelijke boekhouding) en de handleiding van de
incasso (samen met Mart).
- Daarnaast zal er één rekening worden geopend voor alle afdelingen om
meer overzicht te creëren. Er zal een betaallimiet worden ingesteld.
- Ook zullen er extra rekeningen worden geopend voor de kampen om het
gehele proces te vergemakkelijken.
- Lucas: Is er gekeken naar het openen van een rekening voor de
kampen/afdelingen bij een andere bank dan de ING? Nog niet echt, er
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moet dan misschien een zakelijke rekening worden geopend. Wordt
gecompliceerd om dan los van de JWG nieuwe rekeningen te openen.
Lucas wil er verder wel naar kijken; uitzoeken hoe handig het is
rekeningen te openen via een andere bank.
Rianne: Hoeveel kost het zo’n rekening te openen? Kost waarschijnlijk
rond de 50-60 euro, omdat er maar een voor alle afdelingen samen wordt
geopend.
Matthijs: Hoeveel kost het om telkens een rekening te laten openen voor
de kampen? Nu wordt er vaak een extra persoonlijke rekening geopend
door de penningmeester van dat moment, dit kost rond de 20 euro per
jaar omdat het geen zakelijke maar persoonlijke is. Het zou waarschijnlijk
250 euro kosten om het voor alle kampen te doen. Dit kost veel, maar zou
overzichtelijker zijn voor Cyrano. Qua privacy maakt het niet uit, maar het
staat ook netter als je je kampgeld over moet maken naar bijvoorbeeld
JWG wika in plaats van naar een persoonlijke rekening.
Mocht het allemaal goed lijken te gaan bij het proefdraaien (voor één of
twee kampen), dan worden er meerdere rekeningen geopend voor de
kampen.

Kascommissie:
- Jelle vertegenwoordigt de kasCo, waarin hij samen met Sebastiaan van Eijk en
Leon Oostrum zit. Zij controleren de rekeningen op correctheid en beleid,
voornamelijk gezond financieel beleid.
- 2018 was een beetje een raar jaar, waardoor er bij Cyrano soms vertraging was.
Verder was het gebrek aan kennis bij penningmeesters iets dat de financiën
rommeliger maakte en ertoe heeft geleid dat er nog geen definitief verslag van
de kasco is.
- De belangrijkste punten zijn dat de financiën goed genoeg in elkaar zitten om ze
goed te kunnen kuren, mits
- De debiteuren moeten zo spoedig mogelijk worden uitbetaald
- Is al gedeeltelijk gedaan
- Ook de crediteuren moeten snel betaald gaan worden
- Dit moet voor de zomer worden gedaan
- Crediteur voor afdeling Arnhem die al 5 jaar in de boeken staat moet
worden afgekeurd.
- Het openen van rekeningen voor de kampen (ondanks extra kosten) wordt
toegejuigd.
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Het gebruik van diverse malen ‘crediteur’ en ‘debiteur’ in de financiën
wordt afgeraden, als het gaat om een groot bedrag (2000 euro), moet het
een specifieke naam hebben zodat het duidelijk is waar het om gaat.
- Een advies aan het HB: de kampresultaten moeten echt tijdig af zijn! Deze
verslagen komen nu wel eens te laat, dat zou uiterlijk 4 tot 6 maanden
moeten kosten. Hier moet vanuit het HB meer druk op worden
gelegd/beter op worden gelet omdat het HB hier meer over te zeggen zou
kunnen hebben.
- All in all: advies om actie te nemen op het tijdig afronden van de kamp financiën.
- Verder is er nog een versje/gedicht
Er wordt een stemming gedaan over het accepteren van het financieel verslag van 2018
zodra er aan de eerder genoemde punten is gewerkt, hier is unaniem voor gestemd.
Ontslaan kascommissie 2018
De huidige samenstelling is als volgt:
a. Jelle Verstraaten
b. Leon Oostrum
c. Sebastiaan van Eijk
d. Patrick Keller (reservelid)
e. Han Crijns (reservelid)
Na stemming is unaniem aangenomen dat de KasCo kan worden gedechargeerd.
Aanstellen Kascommissie 2019
Het voorstel is om de volgende samenstelling aan te houden:
a. Leon Oostrum
b. Sebastiaan van Eijk
c. Jelle Verstraaten
d. Han Crijns (reservelid)
e. Lucas van Duin (reservelid)
De nieuwe kasco is unaniem aangenomen
Vertrouwenspersonen

-

Heiko Locher
Toine Westen

De vertrouwenspersonen zijn aangesteld voor een periode van drie jaar. Toine heeft
aangegeven dat ze het idee dat mensen haar niet meer kennen en ze dus niet meer
naar haar toe komen. Mocht er dus een betere suggestie zijn, wil Toine graag
plaatsmaken voor een nieuwe vertrouwenspersoon. Een ideaal vertrouwenspersoon
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staat een beetje van de vereniging af en moet niet te actief zijn, maar wel bekend zijn
onder een (groot) gedeelte van de leden. Er zijn geen voorstellen vanuit de ALV.
Matthijs geeft aan dat het misschien een idee is om tijdens kaderweekend te gaan
kijken of er mensen zouden zijn die de taak van vertrouwenspersoon nog op zich
zouden kunnen nemen.
Samenstelling hoofdbestuur en bestuurswissels:
1. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
a. Fedor van den Meiracker (Voorzitter)
b. Casper Barendrecht (Secretaris)
c. Cyrano Chatziantoniou (Penningmeester)
d. Martijn Wilhelm
e. Thijs Desain
2. Bestuursmutaties:
a. Martijn treedt af als hoofdredacteur, na dit anderhalf jaar te hebben

gedaan. Hij wordt bedankt met een presentje
3. De volgende samenstelling wordt voorgesteld als nieuw HB:
a. Fedor van den Meiracker als voorzitter.
b. Casper Barendrecht als secretaris.
c. Cyrano Chatziantoniou als penningmeester.
d. Tünde Meijer als algemeen bestuurslid, vanuit de UV.
e. Thijs Desain als algemeen bestuurslid, als afdelingscoördinator.
f. Ilva Noa Stellingwerf als algemeen bestuurslid.
g. Vladimir van Dongen als algemeen bestuurslid, als penningmeester in
opleiding.
4. Stemmingen:
a. Tünde Meijer wordt door de ALV unaniem als hoofdredacteur
aangenomen.
b. Ilva Noa Stellingwerf wordt door de ALV unaniem als algemeen
bestuurslid aangenomen.
c. Vladimir van Dongen wordt door de ALV als penningmeester-in-opleiding
aangenomen, met één lid dat zich onthoudt van stemmen.
Pauze (15.28-15.41)
Beleidsvoornemens:
Wegens een minder goed functionerend HB dan gehoopt, is er niet al te veel gedaan
aan het beleid.
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1. Meer naamsbekendheid
- Er is een samenwerking met Stip Media voor een combinummer van de
UV en de Zenit
- Hoe zit het met de KNVWS? Zij zijn redelijk structureel voor zichzelf
dingen aan het opbouwen, bepaalde platformen waarmee ze hun eigen
naamsbekendheid kunnen vergroten. Hier kunnen wij nog niet meeliften,
dit kan pas als er echt iets opgebouwd. Cyrano zit officieel nog in de
KNVWS en kan dus in de gaten houden wat er gebeurt.
2. Toegankelijkere vereniging
- Een aantal vrijwilligers van de afdeling Groningen zijn gratis JWG lid
gemaakt. Aangezien de afdeling goed draait en er veel leden uitkomen,
zijn deze vrijwilligers lid gemaakt. Zij ontvangen geen UV.
- Rianne geeft aan dat dit niet mag. Dit soort beslissingen moet door
de ALV worden goedgekeurd.
- Fedor geeft aan dat er hierover zal worden gepraat tijdens de HB
vergaderingen, waarna er op de ALV 2020 verder over zal worden
gepraat.
3. Diverse (en meer) activiteiten
- Waarneemweekend is georganiseerd; een nieuwe activiteit bedoelt om de
waarneemkennis onder de leden te vergroten.
4. Versterking van het kader
- Waarneemweekend had, naast de functie als nieuwe activiteit, ook het
doel om het kader te versterken.
5. AVG
6. StUV
- Peter geeft aan dat posters vaak succesvol zijn, maar op beginnen te
raken. Misschien hier dus weer een vervolg aan geven. Daarnaast als
presentje voor sprekers een linnen tas te laten drukken met het JWG logo
erop, zodat de JWG bekender wordt. Dit zou 1,20 per tas kosten en is
toch een leuk presentje voor sprekers en leden.
- Verder is JWG Leiden een van de grootverbruikers van de posters, aldus
Paul. Er zijn succesvolle promotiedagen waarop materiaal (onder andere
posters) er snel doorheen gaat. Vanaf volgend jaar zou dit kunnen gaan
lijden tot problemen omdat er niet genoeg zijn. Kinderen en docenten zijn
hier groot fan van en de posters kosten niet zoveel, in grote oplage zou
het rond de 10 cent per poster zijn. Peter wil hier wel een contactpersoon
voor zijn/betrokken zijn bij het maken van nieuwe posters.
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De beleidsvoornemens zijn in het groot de eerste vier punten van het beleid.
Rianne vraagt wat de concrete invullingen zouden zijn van het beleid dit jaar.
Fedor geeft aan dat het HB nog altijd bezig is met het opzetten van nieuwe
afdelingen, maar daarnaast zijn er nog geen concrete plannen.
- Peter: Waar wil het HB in de toekomst in gaan investeren (naast alle potjes die er
nu gecreëerd worden)? Dit gaat dan over sterrenkundige investeringen, niet in
het belegen om meer geld te verdienen. Cyrano geeft aan dat het
waarneemmateriaal een doel zou kunnen zijn. Matthijs vraagt of het niet handig
is om eerst een inventaris check te gaan doen om te kijken wat het HB denkt
nodig te hebben/waarin het de reserveringen zou willen steken. Peter geeft aan
dat het belangrijk is voor het HB hier meer naar te gaan kijken, maar dat er niet
per se nu een antwoord hoeft te komen. Cyrano legt uit dat het gebrek aan
mankracht een probleem is in het opzetten van extra activiteiten. Peter stelt voor
eventueel op kaderweekend te kijken of er wat meer kan worden gedaan met het
geld.
Peter verlaat de ALV (16:02).
Begroting 2019:
Inkomsten
- Het idee is om niks te veranderen aan de contributie, omdat de schommeling
vorig jaar geen risico lijkt te vormen voor volgend jaar.
- Kaderweekend wordt qua inkomsten op 0 ingeschat, waarneemweekend qua
inkomsten weer wat hoger wegens de contributie aan het eten.
Uitgaven
- De UV begint langzaam duurder te worden om te drukken, hier is dus meer voor
begroot.
- Voor de LBM blijven de begrote uitgaven ongeveer hetzelfde.
- Binnen het HB vallen de uitgaven voornamelijk onder de reiskosten, aangezien
er een aantal leden niet uit Utrecht komen.
- Sommige afdelingen hebben erg specifiekebedragen begroot, dit is omdat ze
nog een gedeelte van het begrote geld in hun kas hebben en dit dit jaar weer
kunnen gebruiken.
- Rianne: waarom heeft het HB vorig jaar geen bondingsactiviteit gedaan? Er is
alleen gewandeld tijdens het beleidsweekend.
- Voor de promotiecommissie is er wel geld klaar gezet, maar er wordt hier op het
moment niets mee gedaan. Dit lijkt bedoeld te zijn voor bijvoorbeeld het drukken
van posters (zoals Peter en Paul aangaven).
- Rianne: Moeten afdelingen en kampen zelf hun promotie betalen? Over het
algemeen moeten de kosten (als ze binnen het eigen budget kunnen), zelf
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worden betaald. Rianne: Dan begroten de kampen en afdelingen toch meer om
de promotie alsnog te kunnen doen? Het is handig om een duidelijke lijn te gaan
maken, wat er zelf moet worden betaald en wat niet. Cyrano geeft aan dit mee te
nemen naar volgend jaar om te kijken wat een handige leidraad zou zijn. Jelle
geeft aan dat kampen niet standaard promotie begroten. De filosofie vanuit het
kamp is dat ze, als ze dit wel doen, geld over hebben, wat niet de bedoeling is.
Als er dus grotere bedragen zijn, zou het potje bestemd voor de
promotiecommissie kunnen worden gebruikt voor promotie op de kampen.
Cyrano vraagt of het handig is dit al te gebruiken voor de kampen. Job vindt het
handiger promotie niet te begroten onder de kampen; het verkrijgen van nieuwe
leden is voordelig voor meer dan alleen de kampen. Matthijs geeft aan dat het
extra betalen voor promotie voor andere leden (als je op kamp gaat), niet
helemaal opgaat met zijn idee voor het kamp. Als hij op kamp gaat, betaalt hij
voor wat er op kamp gebeurt, niet voor de promotie om anderen mee te krijgen
op kamp. Rianne en Cyrano geven aan dat het kamp alleen door kan gaan als er
genoeg mensen meegaan. Zeb geeft aan dat de kampprijs zo beredeneerd is dat
er genoeg promotie kan worden gemaakt om het kamp door te laten gaan.
Cyrano geeft aan dat hij hier ook ongeveer de lijn trekt; hoeveel deelnemers er
nodig zouden zijn om een kamp door te laten gaan. Verder hangt het heel erg af
van het specifieke geval. Rianne wil graag een duidelijke structuur en regels om
af te bakenen wat er moet worden gedaan als er geld nodig is voor promotie.
Cyrano geeft aan dat het HB beter zal gaan communiceren over het geld en dat
er nagedacht zal worden over de regels die er aan vast zullen worden gelegd.
Job vindt dat promotie een taak is van het landelijke HB die uit wordt besteed
aan de kampen.
Reserveringen
- De WaCo reservering die begroot is voor volgend jaar is minder geworden
wegens de grote reservering die hier al voor staat.
- Het enige wat mist bij de reserveringen is het uitbetalen van de crediteuren die
tijdens Americliptika zijn gemaakt. Dit zou dus kunnen leiden tot een verlies van
2000 euro. Dit zou de winst van 2017 compenseren, dus effectief streept het
voor een gedeelte weg tegen de winst van 2017.
- Rianne en Lucas geven aan dat er best nog wat mag worden aangeschaft voor
de WaCo.
- Lucas: Jullie zijn nu bezig met een lijst van alle telescopen, jullie hebben dus nog
geen goed overzicht van wat jullie nog nodig hebben? Nee, we hebben de
Dobson en de EQ3, een telescoop voor joka en eentje voor ok dus. Verder willen
we een aantal goede telescopen waarmee de deelnemers zelf kunnen proberen,
daar mist veel aan. Daarnaast zaten we te denken aan een camera voor
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astrofotografie, bijvoorbeeld eentje voor deep sky fotografie. Ook hier is het weer
zaak dat er meer mankracht nodig is en het duidelijker communiceren van het
geld dat beschikbaar is voor waarnemen. Zeb gaat helpen met het inventariseren
van de telescopen, hij geeft aan dan ook mee te willen denken met wat er nog
nodig is en wat er goede opties zouden zijn.
Er wordt een stemming gehouden over de begroting, deze is unaniem aangenomen.
Vaststelling contributie:
Voor het eerst in tijden is er een boekjaar en een begroting geweest die vrijwel bij de 0
komt. Als de contributie die nu mist nog binnenkomt, maken we in 2018 effectief nog
steeds winst. Reserveringen blijven nu nog redelijk snel groeien. Cyrano stelt voor over
1 à 2 jaar kijken naar een verhoging in de contributie.
Paul geeft aan dat hij 29 euro een raar bedrag vindt.
Fedor stelt voor de contributie te houden zoals hij nu is, dit wordt unaniem
geaccepteerd door de ALV.
Commissie van Beroep:
Huidig:
- Marcel Vonk (tot 2019)
- Joost Hartman (tot 2020)
- Heleen Pothuis (tot 2021)
Voorgestelde samenstelling
- Joost Hartman
- Heleen Pothuis
- Petra van der Meijs
Petra van der Meijs is unaniem ingestemd als lid van de CvB
Reserveleden:
Huidig:
- Petra van der Meijs (tot 2019)
- Rogier van het Schip (tot 2020)
- Hilde-Lotte Bouius (tot 2021)
Voorgestelde samenstelling:
- Rogier van het Schip
- Hilde-Lotte Bouius
- Marcel Vonk
Marcel Vonk is unaniem ingestemd als reservelid van de CvB
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Wat verder ter tafel komt (WVTTK):
- Elise: Is er wel eens nagedacht over het hebben van een VOG voor vrijwilligers,
bijvoorbeeld kampleiding?
Ja! We zien wel in wat het nut is, maar voor een groot deel is het schijnveiligheid omdat
het niet echt iets garandeert. Verder voegt het voor ons eigenlijk niks toe: we
vertrouwen onze leden. Daarnaast zijn onze leden vaak jong als ze leiding worden,
waardoor we niet kunnen bijhouden wat er bijvoorbeeld na 3 jaar gebeurt.
Elise geeft het vooral aan omdat er soms mensen leiding willen worden die we niet
kennen, leden die geen lid zijn geweest en geen kampen hebben gedraaid. Bij eigen
leden ken je de persoon relatief beter dan een ‘buitenstaander’. Het is vooral veel
rompslomp om het bij te houden. Daarnaast zegt het alleen iets over de laatste 5 jaar.
Ook juridisch heeft het geen voordeel. Elise geeft aan dat het ook voornamelijk een
punt moet zijn mocht er een ouder ernaar vragen. Rianne geeft aan dat het belangrijk is
dat leiding weet dat ze werken met een kwetsbare groep en dat ze een goede
atmosfeer moeten creëren. Bijvoorbeeld tijdens kaderweekend kan er worden geoefend
met het feedback geven op elkaar.
Er is schriftelijk een reglement waarin veel van deze punten uitgelegd worden; als
leiding wordt er duidelijk gemaakt wat je taken allemaal zijn. Cyrano geeft aan dat het
een goed punt is, maar dat de discussie nu wel klaar is.
- Matthijs: Is er een document met richtlijnen voor de AVG?
Ja, dit is uitgewerkt door Rafaël, alles dat met privacy te maken heeft staat op de
kaderwiki. Matthijs wilde dit weten omdat ze met de UV een prijsvraag willen doen; hoe
dan goed om te gaan met de persoonlijke gegevens van deze mensen. Daarnaast kan
het HB altijd worden aangesproken voor het verkrijgen van meer informatie.
- Jelle: Voldoet de JWG aan de AVG?
Er stond in de notulen van de vorige ALV dat de JWG nog niet voldeed aan alle privacy
eisen. Welke niet en is het al beter? Cyrano weet niet precies waaraan we allemaal
voldoen, maar dat het al wel beter gaat. De wet is vorig jaar pas ingegaan, dus we zijn
er nog mee bezig. Het punt waarnaar in de notulen van 2018 werd gerefereerd (niet
meer bekend) is nu wel opgelost. Rianne geeft ook aan dat de wetgeving nog
verandert. Job vraagt of we nog een checklijst zouden moeten hebben om beter te gaan
voldoen aan de privacywetgeving.
Verder komt dit terug in de deelnemersbrief: er is toestemming gegeven tijdens de
aanmelding. Daarnaast wordt er vaak gevraagd naar informatie voor het samen reizen.
Het faciliteert daarbij dus het verloop van het kamp.
- Elise: worden mensen er op geattendeerd dat er een kaderwiki is?
Er zou misschien iets meer aandacht aan moeten worden besteed binnen commissies.
Verder zou dit bijvoorbeeld tijdens kaderweekend en eventueel waarneemweekend
beter in de gaten moeten worden gehouden.
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Matthijs: Is de opslag geïnventariseerd? Dit is vorig jaar namelijk besproken
tijdens de ALV.
Dit moest worden gedaan omdat er geld in de reserveringen wordt gelegd, waarbij er
geen duidelijk beeld is van de benodigde grootte van de reservering. Als het goed is
gaat er een inventarisatie van de opslag plaatsvinden vanuit de kampgroep. Er lijkt
verder nog niet heel hard aan te zijn gewerkt, dus er zal hier pas tijdens de ALV in 2020
antwoord op komen.
- Matthijs: Op waarneemweekend werd er inventaris gemaakt van de telescopen,
wat gaat er nu gebeuren met de WaCo reserveringen?
Besproken onder het punt WaCO
- Rianne: Hoe zit het nu met materiaal beheer? Bijvoorbeeld het statief van de
EQ3 dat weg was.
Hoe wordt het materiaal nu beheerd? Neem contact op met het HB! Er zijn nu mensen
die al zo vaak dingen hebben geleend, dat ze niet per se meer direct communiceren
wat ze lenen. Soms is het dan onduidelijk wat ze precies meenemen. Paul heeft
gemaild en daarna telefonisch met Cyrano overlegd welke montering hij heeft
meegenomen. Misschien is het dus een goed idee als eigenlijk alles via de mail gaat,
zodat het duidelijker is en ergens genoteerd staat. Rianne geeft aan dat een google
drive met de locaties erbij handig is. Lucas is het hiermee eens: maak een google sheet
en geef aan als jij degene bent die het op dat moment heeft. Rianne vraagt of er een
materiaalbeheerder is; die is er nog niet, maar Fedor geeft aan te gaan proberen
iemand te benoemen voordat de zomerkampen plaatsvinden.
- Job: Op het moment is er een gebrek aan waarneemkennis binnen de JWG. Wat
hier ook niet bij helpt is dat het waarneemmateriaal van de JWG moeilijk te
bereiken is als je last-minute wil gaan waarnemen.
Het oprichten van waarneemgroepen is moeilijk. Martijn geeft aan dat hij bijvoorbeeld
wel een telescoop op kan zetten, maar niets aan kan wijzen. Job wil de mogelijkheid
voor last-minute lenen van waarneemmateriaal faciliteren. Rianne zegt dat dit best
flexibel kan; gewoon even een belletje/bericht en dan allebei goed duidelijk krijgen waar
het materiaal is en waar het blijft. Het is ook handig als iemand het wil lenen en er
gewoon duidelijk wordt gemaakt dat het op een bepaalde tijd weer terug moet zijn.
Cyrano komt nog terug op Martijn’s punt; hij geeft aan dat het het belangrijkste is om
gewoon zelf veel te gaan waarnemen. Als JWG’er ben je ook wel een beetje
verantwoordelijk voor het opleiden van jezelf. Het is niet iets dat magischerwijs gebeurt;
je moet ook zelf gaan proberen te waarnemen. Het HB zou het leren van het
waarnemen wel kunnen faciliteren, bijvoorbeeld met het organiseren van
waarneemweekenden. Daarnaast kan je ook voor een gedeelte zelf het probleem
oplossen. Het is een combinatie van zelf proberen te leren en de hulp van anderen
vragen.
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Matthijs: Hoeveel was de boete voor copyright precies en wordt het elke keer
duurder of blijft het hetzelfde?
Het is geen boete, we betalen een duurdere licentie voor het plaatje. Het was 160 euro,
dit is tot stand gekomen door een schikking tussen het HB en de eigenaar van het
plaatje. Er heeft dus ook geen rechtszaak plaatsgevonden.
- Matthijs: Er is een LinkedIn account van de JWG.
Matthijs wil wel in contact komen met de beheerder zodat we hem nu kunnen
gebruiken. Zeb geeft aan dat hij hier ervaring mee heeft. Het vereist iemand met een
@jwg.nl of een @sterrenkunde.nl emailadres. Dit vind LinkedIn nodig om hun formulier
in te vullen. Het is tijdelijk niet in ons beheer, zou dit dus wel moeten? Mocht het HB er
iets mee gaan doen, dan kan Zeb worden gecontacteerd.
Rondvraag:
- Paul: In 2015 is de sprekerslijst voor het laatst bijgewerkt. Is het mogelijk tijdens
kaderweekend een rondje te doen wie er praatjes geven en willen geven en dan
deze lijst bij te werken? Het is wel handig om dit bij te werken voor de nieuwere
generatie.
- Rianne: Er is een KNVWS ALV, misschien is het een goed idee hier naartoe te
gaan om een keertje te kijken, zeker als je actief bent bij een bestuur. Je kan hier
contact leggen met heel veel verschillende werkgroepen, zoals die van kometen
en meteorieten. Misschien dat meneer Sussenbach hier nog bij aanwezig zou
kunnen zijn, dat zou cool zijn.
- De JWG is lid van de KNVWS, de KNVWS heeft geen individuele leden
maar bestaat uit verschillende werkgroepen.
- Lucas: Idee om een google drive-achtige, maar dan betere opslag te zoeken
voor alle documenten van de JWG. Cyrano geeft aan dat dit moeilijk is; denk aan
AVG, maar ook aan de prijs en de machtigingen die mogelijk zouden zijn voor de
verschillende mappen. Hij had wel gekeken naar Google Drive met meer
opslagruimte en beheerders, maar dan zouden niet alle gegevens in Europa
staan. Mochten we dit wel willen, dan moeten we hiervoor betalen.
- Matthijs: Waar staat de UV server? Onder het bureau van Paul Dekkers lijkt
men te denken, maar niemand weet het zeker. Als het goed is, is hier een
back-up van.
- Er wordt nog een presentje aan het nieuwe HB aangeboden; Effectief
probleemoplossen in groepen.
- Lucas: Als het HB af en toe een behapbaar probleem heeft, is het misschien wel
een goed idee het te delegeren aan andere kaderleden. Een voorbeeld hiervan is
het kijken of het goedkoper is meerdere rekeningen te openen bij een andere
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bank, Lucas wil dit best overnemen. Het HB geeft aan dat dit een goed idee is en
dat hier meer mee zou moeten worden gedaan.
Tünde heeft een aantal foto’s gemaakt, er wordt gevraagd of iedereen het er
mee eens als deze over een aantal maanden in de UV zouden worden
gepubliceerd. Niemand geeft aan bezwaar te hebben.

Sluiting: 17:12
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