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Stichting Universum
Eind 2017 zijn de taken van de landelijk bureaumedewerker van Stichting Universum (hierna: StUV)
en de JWG overgedragen van Nicky van Dijk naar Mart Vreeken.
Klaas Huijbrechts is uitgeschreven uit het bestuur en Rafael Mostert heeft zijn taak als voorzitter
overgenomen. Zodra de rekeningen ook overgedragen zijn zal ook Annika het bestuur officieel
verlaten. Eind 2017 bestaat het StUV bestuur dus uit:
Rafaël Mostert (voorzitter), Annika Huizinga (secretaris), Fons van Huissteden (penningmeester),
Lucas van Duin (algemeen bestuur), Rianne Plantenga (JWG dagelijks bestuur), Cyrano
Chatziantoniou (JWG dagelijks bestuur) en Mariska Weusten (JWG dagelijks bestuur).
In 2016 besloot het StUV bestuur dat het zijn activiteiten niet kon voortzetten door een chronisch
gebrek aan mankracht en een verdere afname van die mankracht door blijde persoonlijke
omstandigheden van bestuursleden.
Na bezinning legde we de JWG ALV 2017 een aantal scenario's voor.
Daaruit bleek dat de ALV tegen opheffing van de stichting was en tegen het gebruiken van StUVs
kapitaal voor een eenmalige activiteit of uitgave.
Het bestaan van een stichting met een visie bijna gelijk aan die van de JWG werd wenselijk geacht.
Het scenario waarin StUV zich focussed op het ondersteunen van de JWG voor bijzondere activiteiten
kreeg de meeste voorkeursstemmen.
We hebben dan ook besloten door te gaan met het financieren van de landelijk bureau medewerker
van de JWG.
Het was onze taak om een constructie te bedenken waarin de stichting zolang er geen bijzondere
activiteiten zijn zich in een slaapstand bevindt waarin onderhoud en kosten minimaal zijn.
Onze uitwerking van het scenario waarin StUV een steun is voor de JWG is als volgt: het algemeen
bestuur van het JWG hoofdbestuur stellen we aan als dagelijks bestuur van StUV.
Op die manier garanderen we dat het gehele JWG bestuur zich bij StUV betrokken voelt: iedereen zit
in StUV bestuur.
Dit alles valt binnen de huidige StUV statuten zolang er vier keer per jaar vergadert wordt. Deze
vergaderingen kunnen aansluiten op een HBV vergadering.
Daarnaast beperken we alle kostenposten (buiten de LBM vergoeding) tot een minimum.
Tegelijkertijd houd het bestuur zijn oren en ogen open voor mensen die energie, passie en tijd willen
steken in activiteiten of andere ideeën die in lijn liggen met de visie van Stichting Universum. Als we
die tegenkomen moet de stichting zijn activiteiten weer uit kunnen breiden. In eerste instantie zouden
vrijwilligers dit kunnen doen binnen een commissie binnen StUV en bij blijk van langdurige inzet
zouden deze vrijwilligers eventueel in het StUV-bestuur opgenomen kunnen worden.
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