
Notulen ALV 2021
24 april 2021
Digitaal platform Zoom
Versie zonder namen van aanwezigen wegens privacyoverwegingen. Namen van 
mensen binnen een commissie zijn niet weggehaald.

Aanwezig HB: Io van den Meiracker (Voorzitter), Vladimir van Dongen 
(Penningmeester), Ilva Noa Stellingwerf (Secretaris, back-up notulist), Thijs Desain 
(Afdelingscoördinator), Tünde Meijer (Hoofdredacteur UV), Marijn Bliekendaal (LBM),
Cyrano Chatziantoniou (Algemeen bestuurslid).
Aanwezig ALV: **14 mensen**
Gast: - 
Later: **6 mensen**
Afwezig: - 

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Mededelingen en vaststelling van de agenda 

4. Notulen ALV der JWG van 24 juni 2020

5. Jaarverslag over 2020

6. StUV

7. Raad van Commissarissen 

8. Fotojaarverslag 2020

9. Financiën verslag 2020

10.Kascommissie

11.Vertrouwenspersonen

12.Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels

13.Beleidsvoornemens

14.Begroting 2021

15.Vaststelling Contributies

16.Commissie van beroep

17.Wat verder ter tafel komt

18.Rondvraag

19.Sluiting

Opening: 13:05
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De structuur van de JWG wordt uitgelegd voor de leden die niet op de hoogte zijn 
van de structuur en het reilen en zeilen van de organisatie. Dit wordt gedaan aan de 
hand van de onderstaande afbeelding.

**weggelaten** merkt op dat het CvB boven het bestuur hoort te staan. Ook hebben 
we dit jaar een Bika in plaats van Buika.

Ingekomen stukken:
- Verslag van de KasCo, dit wordt besproken onder de KasCo.
- Verslag van de RvC, dit wordt besproken onder de RvC.
- Een vraag van **weggelaten** over de naam van de Stack; waarom heet deze

Stack JWG JoKa ipv JWG? Dit wordt besproken onder beleid. 

Mededelingen:
Mededelingen vanuit het HB 

- Stemming op nieuwe HB leden is niet noodzakelijk als er geen andere 
kandidaten zijn voor deze positie. We hebben ervoor gekozen om deze ALV 
toch nog te stemmen om leden nog een kans te geven hier wat over te 
zeggen.

Mededeling vanuit de ALV
- **weggelaten** heeft een mededeling over hun naam en pronouns (hen, hun). 

- **weggelaten**: Ik snapte je punt over het aanstellen van het HB niet. Io 
verduidelijkt dat, indien er in punt 36.3 van het huishoudelijk reglement staat 
dat er maar één kandidaat is voor de functie, er niet gestemd hoeft te worden 
op deze kandidaat. 

Er zijn 9 leden die een stem hebben die 4 maal geldt: **weggelaten**.
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Vaststellen van de agenda:
Er is nog een puntje aan de agenda toegevoegd over de vertrouwenspersoon. Nu 
moet er gestemd worden over het aannemen van de agenda. Via Zoom wordt er 
gestemd met een poll met de opties “voor”, “voor 4x”, “tegen”, “tegen 4x” en 
“onthouden”. De vierdubbele stemmen zijn alleen bedoeld voor de hierboven 
genoemde leden die er recht op hebben.

**weggelaten** vraagt of de mensen die 4x stemrecht hebben zich ook 4x mogen 
onthouden. Als je je onthoudt van stemmen wordt je niet meegeteld, dus het maakt 
ook niet uit hoe vaak je niet wordt meegeteld.

**weggelaten** vraagt of er nog een jaarverslag is voor de vertrouwenspersonen. Dit 
is niet aangevraagd, maar dit zou wel moeten. Volgend jaar moeten er dus twee 
jaarverslagen zijn, een van 2020 en een van 2021. 

Er is unaniem gestemd voor het aannemen van het agendapuntje 
vertrouwenspersonen. 5 mensen hebben zich onthouden van stemming.

**weggelaten** merkt op dat het misschien niet mag om een agenda aan te passen 
tijdens de ALV, aangezien er zo serieuze punten toe kunnen worden gevoegd tijdens
de ALV zelf. Dit mag statutair gezien wel.

Notulen ALV der JWG van 24 juni 2020:
- We gaan er, zoals vorige ALV is besproken, vanuit dat iedereen de notulen 

heeft gelezen en hun opmerkingen al klaar heeft. Er wordt dus geen tijd 
gegeven om de notulen te lezen. 

- **weggelaten** heeft een spelfout gezien. Alle spel- en taalfouten mogen 
gemaild worden naar de secretaris. Hiervoor wordt het mailadres van de 
secretaris in de chat gestuurd. 

- Pagina 3/4: Op punt 4 van het jaarverslag in de notulen van de ALV van 2020 
is het onduidelijk wat de vraag en wat het antwoord is. Hier moet dus 
duidelijker aan worden gegeven wat de vraag en wat het antwoord was. 

- Pagina 5/6: Er wordt gesproken over de voorraden voor correspondentie. 
**weggelaten** vraagt wat dit inhoudt. Met voorraden voor correspondentie 
worden de brieven, postzegels en andere kantoorvoorraden van de LBM 
bedoeld. 

Er is unaniem voor gestemd, met 4 onthoudingen, om de notulen van ALV van 2020 
met de hierboven genoemde aanpassingen aan te nemen.

Het jaarverslag over 2020:

- Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag

Er is unaniem voor gestemd, met 3 onthoudingen, om het jaarverslag over 2020 aan 
te nemen.
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Ledenstatistieken

**weggelaten** merkt op dat **Persoon 1** met twee accounts aanwezig is. 
**Persoon 1** reageert dat dit komt omdat het geluid van Zoom op haar laptop niet 
goed werkt. Ze gaat proberen dit account te sluiten en alleen via haar telefoon deel 
te nemen. 

De ledenstatistieken worden gepresenteerd.

StUV:
- Op de website waren de link naar het jaarverslag en de begroting allebei een 

verwijzing naar de begroting. Daarom lezen we samen het StUV jaarverslag 
tijdens de ALV.

- **weggelaten** vraag of het al bekend is of de financiële overdracht gaat 
lukken. Thijs antwoordt dat we er hard mee bezig zijn, maar de KvK werkt niet 
mee. Hen denkt dat het dit jaar wel zal lukken.

- Er hoeft niet gestemd te worden over het StUV jaarverslag, omdat StUV los 
staat van de JWG. De ALV van de JWG heeft geen zeggenschap over StUV.

Raad van Commissarissen:
Samenstelling RvC

1. Huidige samenstelling
a. Peter Perdijk (tot ALV 2021)
b. Alke Van der Kloet (tot ALV 2022)
c. Leon Oostrum (tot ALV 2023)

2. Voorgestelde samenstelling
a. Alke Van der Kloet (tot ALV 2022)
b. Leon Oostrum (tot ALV 2023)
c. Rianne Plantenga (tot ALV 2024)

3. De RvC presenteert het jaarverslag. Zoals eerder gezegd, is het nog niet 
gelukt om de rekening van StUV over te zetten naar de huidige 
penningmeester, Cyrano. Hierdoor heeft de JWG de vergoeding van de LBM 
moeten voorschieten. Er is nog wel contact met de oude penningmeester, 
maar de oude penningmeester is niet heel actief meer. Het zou dus meer 
moeite kosten om het direct via StUV uit te betalen dan om het geld voor te 
schieten vanuit de JWG. Een opmerking hierbij is dat we dus nog steeds wel 
bij het geld van StUV kunnen als het moet. Verder merkt Leon op dat het goed
is dat er weer dingen worden besproken over StUV. Tijdens de kaderdag is er 
veel tijd besteed aan het bedenken voor nieuwe plannen voor StUV.

4. Rianne wordt via stemming unaniem aangesteld 6 (4x) voor, 12 enkel voor en 
3x onthouden.

**weggelaten** verlaat de ALV (13:47).

Fotojaarverslag 2020:
Het fotojaarverslag van 2020 wordt getoond.
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Financieel verslag 2020:
Vladimir presenteert de financiën.
Het is dit jaar heel anders gegaan dan andere jaren, vooral omdat kampen niet 
doorgingen vanwege de pandemie.

Vladimir legt het financieel model van de JWG uit met behulp van het volgende 
plaatje:

Dit jaar zijn de inkomsten voornamelijk van contributies (58%). De uitgaven van de 
kampen zijn uiteraard ook minder dit jaar. Joka heeft dit jaar een beetje winst 
gemaakt. OK kon niet doorgaan, maar er moesten wel annuleringskosten betaald 
worden voor de boerderij. Dit is uit het spaarpotje voor kampannuleringen betaald.

We hebben minder contributie gekregen dan begroot was, omdat sommige 
handmatige betalers niet hebben betaald. Ook zijn er betalingen die zijn 
teruggeboekt, door de bank of handmatig.

**Persoon 2** heeft enigszins bezwaar op het overzicht van het financieel model. Er 
zijn namelijk dingen die belangrijk zijn voor de kampen die met de kamptaks betaald 
worden, wat hier in het overzicht mist. Met de kamptaks worden bijvoorbeeld het 
annuleringsfonds en duurzame aanschaffen betaald. **Persoon 2** vraagt ook of we 
nog meer geld verwachten van degenen die geen contributie betaald hebben. Hier 
moet de penningmeester een aanname voor doen en dat in de begroting zetten. Er is
in de begroting de aanname gemaakt dat we dit geld niet meer krijgen.

**weggelaten** vraagt of we hebben overwogen of we over willen gaan op alleen 
maar automatische incasso. Dit is wettelijk niet toegestaan, want je moet ten minste 
twee betalingsmethoden aanbieden.

**weggelaten** raadt aan om in de LBM handleiding te kijken naar wat je moet doen 
als leden niet hun lidmaatschap betalen en wanneer je ze moet uitschrijven. Het is 
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handig om voor de ALV dit soort dingen bij te werken om ervoor te zorgen dat het 
tijdens de ALV duidelijk is hoeveel mensen er precies lid zijn.

Inkomsten
- Er is een potje reserveringen aangeroepen, wat in de boekhouding wordt 

gezien als winst.
Uitgaven

- De uitgaven van het Universum (UV) zijn iets lager dit jaar, omdat een van de 
UV’s minder pagina’s bevatte dan normaal. **weggelaten** vindt het nog 
steeds raar, omdat het om ongeveer een kwart van de begroting van het UV 
gaat. Cyrano zegt dat het in vorige jaren hoger was uitgevallen dan de 
bedoeling (extra kosten in voorgaande jaren) en dat de kosten dit jaar 
“normaler” zijn.

- Leon vraagt of we volgende jaren ook lagere kosten voor het UV kunnen 
verwachten en dat de problemen met hogere kosten dan de bedoeling is dus 
zijn opgelost. Dit is wel de verwachting, omdat er minder UV’s worden gedrukt.
Het zal wel weer hoger worden als er meer UV’s worden geprint voor 
promotie.

- De correspondentie van de LBM is significant lager uitgevallen omdat er niet 
veel met de post is verstuurd.

- De uitgaven van het HB zijn ook veel lager omdat er veel minder reiskosten 
zijn gemaakt dan in voorgaande jaren.

- Afdeling Leiden heeft geen uitgaven, ook al zou er elk jaar geld voor hun potje
gestort zou moeten worden. Vladimir wist dit niet, waardoor het niet is gedaan.
Het zal volgend jaar dubbel gestort worden, omdat de afdeling het nu nog redt
met hun reserves.

- Afdeling Groningen heeft ook geen uitgaven door slechte communicatie. 
**weggelaten** vraagt of het mogelijk is om een reservering te maken voor de 
kosten van het aankomende jaar. Dan komt het wel nog bij het juiste jaar te 
staan. Afhankelijk van het bedrag kan het ook wel over het hoofd gezien 
worden. De ALV vindt het het netst als er nu al geld gereserveerd wordt voor 
de afdelingen Leiden en Groningen. Dit zal een iets lager bedrag zijn dan 
begroot, omdat de uitgaven van deze afdelingen lager zullen zijn.

- Mensen aan wie de JWG nog geld schuldig was zijn betaald en dit is bij 
afschrijvingen geboekt.

**weggelaten** verlaat de vergadering (14:19). 

Totaal
- De inkomsten en uitgaven waren lager, omdat er weinig kampen waren. We 

hebben ondanks corona nog steeds winst gemaakt. Hierbij is een belangrijk 
punt dat er een reservering aangesproken is om de annuleringskosten op te 
vangen. De eigenlijke winst is dus ~2150,- lager.

Debiteuren/crediteuren
- Er zijn al 3 debiteuren uit 2020 betaald in 2021. Nu zijn de openstaande 

debiteuren nog €1594,09
- De meeste crediteuren uit 2020 zijn ook al betaald in 2021. Er staat nog een 

‘diverse crediteuren’ met daarin een aantal kosten van BuiKa 2017. Deze 
moet nog verhandeld worden.

6



- Er is ook nog een crediteur (nummer 203) met een negatief bedrag. Dit is 
waarschijnlijk een foutje door een dubbele boeking. Het advies aan de ALV is 
om dit bedrag kwijt te schelden, omdat dit een administratieve fout is.

KasCommissie (KasCo):
Leon presenteert het KasCo verslag
De KasCo is tevreden. Het is goed dat Joka in de OK boerderij heeft 
plaatsgevonden, want daardoor hoefde niet de gehele boerderij geannuleerd te 
worden.

**weggelaten** merkt op dat er mensen bij naam genoemd worden in het verslag. Dit
kan privacygevoelige informatie zijn. Het gaat hier alleen over HB’ers die hebben 
ingestemd.

Er wordt unaniem voor gestemd, met 2 onthoudingen.

Ontslaan KasCommissie 2020
De huidige samenstelling is als volgt:
a. Jelle Verstraaten
b. Leon Oostrum
c. Sebastiaan van Eijk
Reserveleden:
d. Han Crijns
e. Lucas van Duin
De KasCo van afgelopen jaar wordt bedankt. De voorgestelde KasCo van komend 
jaar is bijna hetzelfde als vorig jaar, behalve dat Rianne in plaats van Sebastiaan in 
de actieve KasCo terecht komt.

Aanstellen Kascommissie 2021
Het voorstel is om de volgende samenstelling aan te houden:
a. Jelle Verstraaten
b. Leon Oostrum
c. Rianne Plantenga
Reserveleden:
d. Han Crijns
e. Lucas van Duin
De nieuwe kasco is aangenomen; er zijn 6 (4x) + 12 stemmen voor en er zijn 2 
onthoudingen.

**weggelaten** merkt op dat het financieel verslag van StUV niet is besproken. Dit is 
wederom niet iets waar de ALV van de JWG iets over te zeggen heeft, maar 
Jonathan wil nog wel noemen dat in dit verslag weer namen van personen staan.

Vertrouwenspersonen:
• Huidige samenstelling

– Heiko Locher
– Toine Westen
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• Voorgestelde samenstelling
– Heiko Locher
– Carin van Hemert

Carin is voorgedragen als nieuwe vertrouwenspersoon. Ze stelt zichzelf voor aan de 
ALV.

**Persoon 3** verlaat de vergadering om 14:47 vanwege problemen met de 
verbinding.

Er zijn 7(4x), 11 voor en 1 (4x) stemmen tegen en 2 onthoudingen voor het 
aanstellen van Carin als vertrouwenspersoon. Hierbij is Carin aangenomen als 
vertrouwenspersoon.

**Persoon 3** is weer terug in de Zoom om 14:50.

Samenstelling hoofdbestuur en bestuurswissels:
1. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

a. Io van den Meiracker, Voorzitter (Dagelijks bestuur)
b. Vladimir van Dongen, Penningmeester (Dagelijks bestuur)
c. Ilva Noa Stellingwerf, Secretaris (Dagelijks bestuur)
d. Thijs Desain, Afdelingscoördinator (Algemeen bestuur)
e. Tünde Meijer, Hoofdredacteur UV (Algemeen bestuur)
f. Marijn Bliekendaal, Algemeen bestuurslid vanuit LBM (Algemeen 

bestuurslid)
g. Cyrano Chatziantoniou, Algemeen bestuurslid (Algemeen bestuurslid)

2. Bestuursmutaties:
a. Aftreden: 

a. Io van den Meiracker, Voorzitter (Dagelijks bestuur)
b. Tünde Meijer, Hoofdredacteur UV (Algemeen bestuur)
c. Ilva Noa Stellingwerf, Secretaris (Dagelijks bestuur)
d. Thijs Desain, Afdelingscoördinator (Algemeen bestuur)

b. Toetreden:
a. Ilva Noa Stellingwerf, Voorzitter (Dagelijks bestuur)
b. Friso Smit, Secretaris (Dagelijks bestuur)
c. Emery de Korte, Hoofdredacteur UV (Algemeen bestuur)
d. Io van den Meiracker, Vice Voorzitter (Algemeen bestuur)
e. Thijs Desain, Afdelingscoördinator (Algemeen bestuur)
f. Ethan Woest, Algemeen bestuurslid (Algemeen bestuur)

3. De volgende samenstelling wordt voorgesteld als nieuw HB:
a. Ilva Noa Stellingwerf, Voorzitter (Dagelijks bestuur)
b. Friso Smit, Secretaris (Dagelijks bestuur)
c. Vladimir van Dongen, Penningmeester (Dagelijks bestuur)
d. Emery de Korte, Hoofdredacteur UV (Algemeen bestuur)
e. Io van den Meiracker, Vice Voorzitter (Algemeen bestuur)
f. Thijs Desain, Afdelingscoördinator (Algemeen bestuur)
g. Ethan Woest, Algemeen bestuurslid (Algemeen bestuur)
h. Marijn Bliekendaal, Algemeen bestuurslid vanuit LBM (Algemeen 

bestuurslid)
i. Cyrano Chatziantoniou, Algemeen bestuurslid (Algemeen bestuurslid)
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Volgens de statuten is het niet nodig om op nieuwe HB leden te stemmen als er 
maar 1 kandidaat is. Het HB heeft toch besloten om deze ALV te stemmen, 
aangezien dit de gebruikelijke gang van zaken is.

4. Stemmingen:
j. Ilva Noa Stellingwerf krijgt 8(4x) + 12 stemmen voor en 1 onthouding
k. Friso Smit krijgt 7(4x) + 12 stemmen voor en 1 onthouding
l. Emery de Korte krijgt 7(4x) + 12 stemmen voor en 1(4x) tegen
m. Io van den Meiracker krijgt 8(4x) + 12 stemmen voor en 1 onthouding
n. Thijs Desain krijgt 9(4x) + 11 stemmen voor en 1 onthouding
o. Ethan Woest krijgt 8(4x) + 12 stemmen voor en 1 onthouding

Pauze (15:09 – 15:31)

Beleid 2018-2021:

Er is helaas de afgelopen jaren niet heel veel gedaan aan het beleid. Het HB vond 
het belangrijker om zo veel mogelijk activiteiten door te laten gaan tijdens de Covid 
pandemie en hierdoor is het beleid een beetje op de achtergrond komen te staan.

Vrijwilligers van Groningen die geen lidmaatschap wilden betalen, maar alsnog 
dingen wilden doen voor de JWG, zijn gratis lid gemaakt. Ze zullen dan geen UV 
ontvangen. **weggelaten** vraagt of je lid mag zijn terwijl je geen UV ontvangt. Dit 
mag als je zelf aangeeft geen UV te willen ontvangen.

Beleidsvoornemens 2021-2024:
1. Meer naamsbekendheid / vindbaarheid

a. Meer beurzen bezoeken om de JWG beter te presenteren.
b. Meer outreach via sociale media en internet, onder andere door de 

PromCom.
c. Promotiepakketten opstellen en versturen. 

2. Toegankelijkere vereniging
a. We willen minder bedeelde huishoudens de mogelijkheid bieden om 

toch lid te worden. Hier moet dus, samen met de kampgroep, 
onderzoek naar worden gedaan. 

b. Een digitale afdeling oprichten.
3. Sterrenkunde

a. Jaarlijks het waarneemweekend organiseren, om het kader meer 
waarneemwijs te maken. 

b. Een waarneemdraaiboek opstellen voor de kampen, om het makkelijker
te maken voor kampen om waar te nemen. 

**weggelaten**: Er is al 3 keer een onderzoek gedaan of er mogelijkheden zijn voor 
minder bedeelde huishoudens. Hier weet onder andere **weggelaten** meer van.
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Job: Zijn er ook hemelverschijnselen opgenomen in het beleid? Deze evenementen 
zijn vaak landelijk in het nieuws, dus hier zou de JWG ook iets mee kunnen doen. 
Ilva Noa geeft aan dat dit een goed punt is; Cyrano wil graag vanuit de WaCo hier 
ook meer mee doen. Aangezien Job ook bij de WaCo zit, kan hij hier al direct mee 
helpen.

Begroting 2021:
Inkomsten

● Er wordt gehoopt dat de meeste kampen in 2021 door gaan. Dit is ook te zien 
in de verwachte inkomsten.

● Er zullen weer een aantal leden zijn die niet hun contributie betalen, dus de 
contributie zal iets lager uitvallen dan begroot.

● Omdat Paka niet doorgegaan is hebben we geld uit de reservering moeten 
halen.

**weggelaten** vraagt of de JWG nu geld tekort heeft. Vladimir antwoordt dat de 
JWG op dit moment geen geld tekort komt. Er zijn nog genoeg reserves. Leon voegt 
nog toe dat het aanspreken van de reserveringen ook niet betekent dat we geld 
tekort komen. Dit is alleen een boekhoudkundig trucje.

Uitgaven
● De kampen zullen zoals altijd een groot deel van de uitgaven zijn.
● We hebben hetzelfde bedrag als vorig jaar begroot voor de UV, ondanks dat 

het vorig jaar wat lager uitviel. Het is namelijk een beleidspunt om meer 
promotie te gaan doen, dus we willen mogelijk meer UV’s printen om uit te 
delen.

● Rianne merkt op dat de correspondentie hoger moet zijn omdat we ook een 
antwoordnummer hebben. Cyrano zegt dat het antwoordnummer is opgezegd,
aangezien het niet strikt noodzakelijk was, dus deze post is lager begroot.

● Er is een nieuwe post aangemaakt voor digitale communicatie. Dit is voor 
kosten van de Zoom en Stack.

● Paka is niet doorgegaan dit jaar, dus de enige uitgaven zijn 
annuleringskosten.

Reserveringen
● De reservering voor de WaCo zit al best wel vol, dus deze reservering is 

omlaag gehaald.
● De reservering voor de computer e.d. is ook omlaag gehaald, omdat deze ook

redelijk vol is.

Rianne merkt op dat het logischer is om de reservering te vullen tot een bepaalde 
hoogte. Daarna kun je stoppen met het aanvullen van de reservering. Cyrano is het 
hier niet helemaal mee eens. Hier is een discussie over met als conclusie dat het 
goed is om te kijken wat het uiteindelijke doel is van een reservering en hier naartoe 
te sparen. Anders kan een reservering oneindig oplopen zonder dat er zo veel geld 
nodig is voor dat doel. De penningmeester gaat nog kijken wat goede limieten zijn 
voor de verschillende reserveringen.

Totaal
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● De verwachting is dat het totaal ongeveer hetzelfde zal zijn als voorgaande 
niet-corona jaren.

● We hebben dit jaar, anders dan vorige jaren, een binnenlandkamp.

Job wil graag dat er gestemd wordt op de voorwaarde dat de reserveringen tot een 
bepaald bedrag doorgroeien.

De begroting wordt aangenomen met 7(4x) + 11 voor en 1 onthouding, mits er 
gekeken wordt naar het beperken van de reserveringen tot een bepaald bedrag.

Beleggingsplan:
Cyrano presenteert het beleggingsplan.

De laatste tijd is de rente heel laag, misschien wordt deze zelfs negatief. Door te 
beleggen kunnen we tegengaan dat het kapitaal van de JWG minder waard wordt. 
Het kan er zelfs voor zorgen dat het geld meer waard wordt. Aan beleggen zitten 
uiteraard wel risico’s. De aandelen kunnen minder waard worden en het geld kan 
even vast zitten als de economie in een dipje zit.

De JWG heeft geen winstoogmerk, maar we mogen wel winst maken met beleggen 
om het doel van de vereniging ten gunste te komen.

We hebben de optie om zelf te beleggen of beheerd te beleggen. Beheerd beleggen 
is minder werk en minder risico, maar ook wat minder rendement. Het aanvankelijke 
plan is om het geld van het Bert van Sprang-fonds en een deel van het kapitaal te 
gebruiken. 
Er wordt vanuit de ALV aangegeven dat het onverstandig is om het geld van het Bert
van Sprang-fonds te beleggen, omdat het idee van dat geld is om de JWG te redden 
in een situatie waar de JWG anders ten onder zou gaan. Dat geld kan je dus snel 
nodig hebben en wil je niet dat dit vast zit in een beleggingsfonds. Cyrano reageert 
dat dat wel zou betekenen dat het Bert van Sprang-fonds na een tijdje minder waard 
wordt door inflatie. Dit zou je op kunnen lossen om hier langzaam meer geld in te 
stoppen.

Het voorstel is om een deel van het kapitaal te beleggen. Het kapitaal (dat is dus 
zonder de reserveringen) is nu ongeveer €27.000. Het Bert van Sprang-fonds is 
ongeveer €10.000.

**weggelaten** merkt op dat, omdat we geen doel voor ogen hebben met een 
mogelijke beleggingswinst, we waarschijnlijk zo min mogelijk risico willen lopen met 
ons geld. 

We willen het beleggen via StUV doen, want StUV is ook opgericht om financiële 
risico’s te lopen die de JWG niet aan wilt gaan.

**weggelaten** biedt aan om te helpen met uitzoeken van beleggingsfondsen. Job 
voegt toe dat er best een aantal mensen naar kunnen kijken. Er zijn genoeg 
geïnteresseerden aanwezig op de ALV.
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**weggelaten** merkt op dat het nu niet het beste moment is om de markt in te 
stappen. Het plan zal nog wel een tijdje duren voordat het in werking wordt gesteld, 
dus dit zal geen groot probleem zijn.

De ALV wordt gepeild of ze het eens zijn met de ambitie om te beleggen. De ALV lijkt
het hiermee eens te zijn.

Cyrano vraag aan de ALV wat ze nog willen weten voordat het beleggingsplan 
duidelijk genoeg is. Hij heeft namelijk meer uitgewerkt dan hij nu presenteert. Het 
algemene beeld van het beleggen is duidelijk, maar Rianne wil nog weten hoeveel 
geld, bij welke bank en welk investeringsfonds er geïnvesteerd wordt. We hebben 
ook een actuaris binnen de JWG, **weggelaten**, die we hier ook over zouden 
kunnen benaderen. Het zou ook goed zijn om met een groepje geïnteresseerden hier
even voor te gaan zitten.
Het plan is nu dus nog niet ver genoeg dat de ALV ermee kan instemmen. Die 
toestemming is wel nodig op het plan in gang te zetten, omdat er geld moet worden 
verplaatst van de JWG naar StUV.

Vaststelling contributie 2022:
Het HB stelt voor om de contributie voor 2022 gelijk te houden. 

De ALV stemt met 7(4x) + 11 voor en 1 onthouding in met het gelijk houden van de 
contributie.

Commissie van Beroep:
Huidig:

a. Heleen Pothuis (tot 2021)
b. Petra van der Meijs (tot 2022)
c. Joost Hartman (tot 2023)

Voorgestelde samenstelling
a. Petra van der Meijs (tot ALV 2022)
b. Joost Hartman (tot ALV 2023)
c. Heleen Pothuis (tot ALV 2024)

De ALV stemt met 7(4x) + 11 voor en 1 onthouding in met het opnieuw aanstellen 
van Heleen Pothuis in de CvB.

Reserveleden:
Huidig:

a. Hilde-Lotte Bouius (tot 2021)
b. Marcel Vonk (tot 2022)
c. Rogier van het Schip (tot 2023)

Voorgestelde samenstelling:
a. Marcel Vonk (tot ALV 2022)
b. Rogier van het Schip (tot ALV 2023)
c. Hilde-Lotte Bouius (tot ALV 2024)

De ALV stemt met 7(4x) + 11 voor en 1 onthouding in met het opnieuw aanstellen 
van Hilde-Lotte Bouius als reservelid van de CvB.
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**weggelaten** merkt op dat je niet oneindig lang termijnen mag verlengen. Hier is 
van te voren naar gekeken, maar er wordt nog een keer gecontroleerd of het mag 
volgens de statuten.

Wat verder ter tafel komt (WVTTK):

Ingekomen stuk van Jelle aangaande de naam van Stack:

We gebruiken nu met het kader een stack met de naam “jwgjoka”, omdat het 
origineel voor JoKa aangemaakt was.
Vroeger had Stack een gratis variant, waar joka van gebruik heeft gemaakt. Toen de 
JWG met het hele kader overging op Stack was ervoor gekozen om dit gratis 
account te gebruiken, omdat er geen nieuwe gratis accounts aangeboden werden. 
Inmiddels is het Joka account ook niet meer gratis, dus qua kosten zou het niet 
uitmaken om de naam te veranderen. Als er iemand het niet eens is met de huidige 
naam van de Stack en daar minstens een dag moeite in zou willen steken, kan dit 
aangeven worden aan het HB. Deze persoon kan de benodigde tijd en moeite dan 
steken in het verplaatsen van alle documenten. 

Rondvraag:
**weggelaten**: Zijn er mensen die het interessant of leuk vinden om mee te denken 
over de JWG website en de bovenliggende website sterrenkunde.nl? Als dat zo is, 
kun je dat aan Jonathan aangeven.

**weggelaten**: De UV wordt ingevouwen.

Friso: “Nee, dat is alleen maar meer notuleren voor mij.”

**weggelaten**: Ik ben benieuwd wat de kadootjes zijn voor de aftredende HB leden. 
En BiKa Hype!

**weggelaten**: Kom op BiKa! Er is vanavond ook nog een online 
afdelingsbijeenkomst. Kom allemaal gezellig kijken!

Io: Ik ben geen voorzitter meer.

Marijn: Wat was jij aan het doen **weggelaten**?
**weggelaten**: Ik werd door mensen gevraagd voor een backflip.

Vladimir: PostNL is suboptimaal.

**weggelaten**: Hoe noem je een metalen klant?
Een koper!

Sluiting: 17:08
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