
Notulen ALV 2022
Datum: 9 april 2022
Locatie: De Sonnenborgh

Aanwezig Hoofdbestuur: Ilva Noa Stellingwerf (Voorzitter), Io van den Meiracker 
(Vice-voorzitter), Vladimir van Dongen (Penningmeester), Thijs Desain 
(Afdelingscoördinator), Ethan Woest (Algemeen bestuurslid), Marijn Bliekendaal 
(aanwezig tot 15:45) (LBM), Cyrano Chatziantoniou (Algemeen bestuurslid).
Aanwezig ALV: Rianne P., Jelle V., Job E., Aurora U., Yoris K., Lourdes D., Koos G., 
Martijn W., Lode G., Paul P., 
Gast: -

Later: Thomas J. (vanaf 15:42.), Birgit H. 
Afwezig: Emery K., Juliëtte V., Kobus E., Ada E.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Mededelingen en vaststelling van de agenda
4. Notulen ALV der JWG van 9 april 2022
5. Jaarverslag over 2021
6. StUV
7. Raad van Commissarissen
8. Fotojaarverslag 2021
9. Financiën verslag 2021
10.KasCommissie
11.Vertrouwenspersonen
12.Samenstelling hoofdbestuur & bestuurswissels
13.Beleidsvoornemens
14.Begroting 2022
15.Vaststelling Contributies
16.Commissie van Beroep
17.Wat verder ter tafel komt (WvttK)
18.Rondvraag
19.Sluiting

Opening: 12:00

Mededelingen:
Mededelingen vanuit het HB

- We notuleren de voornaam en de eerste letter van de achternaam in de 
notulen. De notulen zijn openbaar beschikbaar, dus als je daar bezwaar tegen
hebt moet je dat laten weten aan Friso.

- De JWG bestaat 55 jaar!
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Mededeling vanuit de ALV
- Rianne: “Je kunt volgens mij statuten eens per 5 jaar gratis veranderen”.

Er zijn 7 leden die een stem hebben die 4 maal geldt; Ethan, Lode, Lourdes, Yoris, 
Koos, Aurora en Friso.

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.

Ingekomen stukken:
– Verslag RvC.
– Verslag KasCommissie.
– Verslag van de vertrouwenspersonen.

Vaststellen van de agenda:
De agenda is aangenomen.

Marijn presenteert de ledenstatistieken.

Notulen ALV der JWG van 24 april 2021:
- Pagina 1: Over deze pagina zijn geen opmerkingen.

- Pagina 2 en 3: Jelle vraagt of er nog een beslissing over de naam van de 
Stack is gemaakt. De conclusie was dat het veel moeite was om dit aan te 
passen, vandaar dat het HB er zelf niet achteraan gaat. Als iemand zich 
daarvoor geroepen voelt, mag die naar voren komen. Dit is nog niet gebeurd.
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- Pagina 4 en 5: Over deze pagina’s zijn geen opmerkingen.

- Pagina 6 en 7: Over deze pagina’s zijn geen opmerkingen.

- Pagina 8 en 9: Over deze pagina’s zijn geen opmerkingen.

- Pagina 10 en 11: Rianne mist de bijlage van de begroting. De notulen zijn niet 
te volgen zonder de begroting.

Het HB gaat in de notulen een bijlage toevoegen met de begroting.

- Pagina 12 en 13: Over deze pagina’s zijn geen opmerkingen.’

De notulen van ALV 2021 zijn bij acclamatie goedgekeurd.

Het jaarverslag over 2021:

- Pagina 1 en 2: Over deze pagina’s zijn geen opmerkingen.

- Pagina 3 en 4: Over deze pagina’s zijn geen opmerkingen.

- Pagina 5 en 6: Over deze pagina’s zijn geen opmerkingen.

- Pagina 7 en 8: Over deze pagina’s zijn geen opmerkingen.

- Pagina 9: Lode: De promotiefilm wordt alleen gemaakt op PaKa en niet bij de 
afdelingen.

Bij de afdeling Leiden staat Paul’s naam er niet bij. Bij afdeling Amsterdam 
staat Koos’ naam er niet bij.

Rianne zegt dat we beter het woord “deelnemers” kunnen gebruiken in plaats 
van “koters”.

Het jaarverslag van 2021 is bij acclamatie goedgekeurd met de bovengenoemde 
wijzigingen.

StUV:
- Het jaarverslag van StUV wordt ter kennisgeving getoond.
- Koos: Er staat dat de financiële situatie van 2021 niet veranderd is ten 

opzichte van 2021. Dit zou 2020 moeten zijn.
- Jelle heeft een aantal vragen over StUV. Die zullen later aan bod komen.

Raad van Commissarissen:
Het jaarverslag van de RvC wordt voorgelezen.

Rianne legt erbij uit dat ze graag een financieel verslag van StUV wilt zien. Daarvoor 
wil ze graag dat het bestuur van StUV zichzelf een deadline oplegt. Zonder dit 
verslag heeft de RvC geen zicht op de financiën van StUV. Het is wel fijn om te zien 
dat er hierin vorderingen zijn gekomen.

3



Rianne legt bij het tweede deel uit: Het zou goed zijn als StUV weer inkomsten 
genereert. Hier zou je bijvoorbeeld boekjes voor kunnen drukken.

Jelle: We weten dat de JWG een debiteur open heeft staan voor het betalen van de 
LBM. Jelle wil graag vragen aan de penningmeester dit geld zo snel mogelijk terug te
krijgen van StUV.

De vraag wordt gesteld of het goed is om een tussentijdse ALV te organiseren, om 
zo ook een duidelijke deadline te hebben.
Cyrano zegt dat we StUV kunnen vragen of ze zo snel mogelijk hun financiële 
stukken kunnen sturen.
Rianne vindt het toch belangrijk dat er een deadline gesteld wordt. De vraag is of we 
het verslag van de RvC op de website willen hebben, wat nodig is als het een ALV 
stuk is.
We stellen de conclusie op bovenstaande punten uit naar de WVTTK.

De RvC wordt bedankt voor hun verslag.

Samenstelling RvC
1. Huidige samenstelling

a. Alke van der Kloet (tot ALV 2022)
b. Leon Oostrum (tot ALV 2023)
c. Rianne Plantenga (tot ALV 2024)

2. Voorgestelde samenstelling
a. Leon Oostrum (tot ALV 2023)
b. Rianne Plantenga (tot ALV 2024)
c. Alke van der Kloet (tot ALV 2025

Alke is bij acclamatie ingeslagen voor een nieuw termijn. 

Fotojaarverslag 2021:
Het fotojaarverslag van 2021 wordt getoond.
De PromCom wordt bedankt voor hun verslag.

Financieel verslag 2021:
Vladimir presenteert de financiën met behulp van de volgende presentatie: 
https://jwgjoka.stackstorage.com/s/qM0NykNTQJ0ywZy7.

Vladimir legt het financieel model van de JWG uit met behulp van het volgende 
plaatje:
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Niet iedereen betaalt hun contributie. Dit jaar gaan Vladimir en Marijn er meer 
achteraan zitten om de contributie te ontvangen. Leden die alsnog niet hun 
contributie betalen, worden mogelijk uitgeschreven. Hier zal een nieuwe termijn voor 
moeten worden bedacht. 2 jaar niet betalen wordt gesuggereerd als maximale 
termijn voordat er over wordt gegaan tot automatische uitschrijving.

Koos vraagt onder welk potje de reiskosten gerekend worden. Vladimir legt uit dat 
het afhangt van waar de reiskosten voor zijn: de gedeclareerde kosten vallen onder 
het potje waar de reiskosten voor gemaakt zijn.

Ouderenkamp heeft dit jaar veel winst gemaakt. Het doel is echter om geen geld aan
kampen te verdienen.

Job vraag wat de overhead is. Dit zijn overige kosten die voor kampen betaald 
worden, zoals de opslag. Dit wordt door het kamp betaald via de kamptax.

Koos vraagt hoe het komt dat de winst + kamptax negatief kan zijn. Dit kan gebeuren
als een kamp verlies leidt en er minder kamptax dan dat binnenkomt. Het resultaat 
was 2 jaar geleden negatief, omdat er verlies was geleden en er geen kamptax 
binnen kwam. Dit was vanwege het afgelasten van kampen in verband met Covid-19.

Contributies
Rianne vraagt of het totaal te verwachten bedrag aan contributie aan het begin van 
het jaar berekend was aan de hand van het aantal leden?
Vladimir: Ja, maar dit was aan de hand van een oud ledenaantal. Dit jaar zal ik beter 
aan Marijn vragen om het huidige aantal leden.
Rianne: Het zou goed zijn als je de contributies al hebt geïnd voor de ALV.
Vladimir: Dat is ook een doel voor volgend jaar.

Jelle: Waarom zijn de totale inkomsten van halfjaar contributies lager dan vorig jaar?
Vladimir: Er zijn minder mensen via een kamp ingeschreven.
Cyrano: We regelen de inschrijvingen nu ook niet meer via de kampen, maar 
mensen moeten zich zelf inschrijven voor de JWG. Het kan zijn dat mensen dan het 
jaarlidmaatschap kiezen.
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Interne inkomsten
We hadden geen interne inkomsten.

Overige inkomsten
Er staat een hoog bedrag bij het aanspreken van de reserveringen. Aangezien er 
twee kampen zijn geannuleerd, hebben we de kosten uit dit potje gehaald. Dit is in 
de boekhouding te zien als inkomsten. Dit zijn geen echte inkomsten, omdat we 
eerder geld in dit potje hebben gestopt.

Er is nog geld van AmeriCliptiKa dat nog gegeven moest worden aan mensen; het is 
toen niet aan iedereen uitgedeeld voor lunches. Omdat dit niet meer uitgegeven gaat
worden, geldt dit als inkomsten.

Uitgaven UV
Rianne vraag of de UV die verzonden is in 2022 is meegenomen in de uitgaven. 
Deze is meegenomen.

Rianne vraagt waarom de uitgaven van de UV zo laag uitvallen. Dit komt omdat er 
twee UV’s gebundeld waren in 1 pakket. Er zijn dus maar 3 verzendingen geweest 
i.p.v. de gebruikelijke 4.

Uitgaven Landelijk bureau
-

Uitgaven hoofdbestuur
Het HB heeft veel online vergaderd. Daardoor zijn de vergaderkosten lager. Verder 
zijn er een paar bedankjes gekocht voor vertrekkende HB-leden.

Het potje “digitale communicatie” bedraagt de kosten voor de Stack.
Rianne vraag waarom de digitale communicatie zo veel goedkoper uitgevallen dan 
begroot.
Vladimir: Het idee was eerder om de kosten van Zoom hier ook onder te scharen, 
maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. De Zoomkosten vallen nu onder afdeling 
Cyberspace.

Uitgaven interne relaties
De uitgaven voor de kerstkaart zijn iets lager, omdat ze alleen naar actief kader zijn 
verstuurd.

Uitgaven afdelingen
Hier staan de Zoom kosten onder afdeling Cyberspace, samen met de 
sprekerscadeaus.
Een aantal afdelingen staan vanwege corona op een iets lager pitje, waardoor de 
uitgaven lager zijn.

Uitgaven commissies
Job vraagt waarom ieder jaar de begroting voor de commissies hoger is dan het 
resultaat.
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Vladimir: Het idee is om de budget voor reiskosten beschikbaar te maken voor 
commissies, om mogelijkheden te bieden aan commissies. Zo motiveert het hopelijk 
commissies om meer activiteiten op te zetten en te doen!

Diverse uitgaven
De onvoorziene kosten zijn dit jaar een stuk hoger dan verwacht.
We moesten nog geld ontvangen van de OK penningmeester. Dit bedrag was lager 
dan verwacht, omdat er ieder jaar bankkosten over waren betaald, die de JWG heeft 
op moeten vangen.

Verder zijn er kosten gemaakt voor het retourneren van beschadigde UV’s. Dit was 
automatisch gedaan door het distributiecentrum. We hebben geprobeerd om deze 
kosten terug te krijgen, maar we krijgen het niet makkelijk terug van PostNL of de 
drukker. Hier is veel onduidelijkheid over en is al wat tijd overheen gegaan. We 
hebben niet veel hoop om dit geld terug te krijgen.
Jelle zegt dat je het beste onverwachte incasso’s direct kan storneren. Dan houd je 
het geld in handen en moet PostNL bewijzen dat ze het moeten krijgen. In het 
vervolg moet hier dus naar gehandeld worden, om verlies van grote bedragen te 
voorkomen.

Uitgaven reserveringen
Er is geld in elk potje gestopt zoals besproken. De limieten voor de potjes worden 
later besproken.

Totaal
We hebben in 2021 winst gemaakt. Dit is inclusief de ‘inkomsten’ uit het potje 
kampannuleringen. Zonder deze inkomsten hebben we licht verlies geleden.

Reserveringen
Zoals vorig jaar is voorgesteld tijdens de ALV, heeft het HB nagedacht over wat het 
limiet is van alle reserveringen. Deze limieten zijn te zien in de presentatie.
De reservering kampannuleringen moet 700 euro lager zijn dan er in de slides staat 
(er staat 8477,49).

Inboedel: Dit bedrag is bedoeld om alle spullen in de opslag te kunnen vervangen. 
Dit lijkt een goed bedrag aan de hand van wat Ilva Noa, Cyrano en Io in de opslag 
hebben zien liggen.

Duurzame aanschaf kampgroep: Dit is een nieuw potje dat door de kampgroep wordt
beheerd. Hier worden duurzame aanschaffen voor kampen van gekocht. Elk jaar 
wordt er 150 euro aan toegevoegd. 

Balans
Het totaal bedrag aan debiteuren is heel hoog, omdat we nog 3000 euro van StUV 
moeten krijgen voor het betalen van de LBM.

Debiteuren
Zoals hierboven beschreven staat er 3000 euro open voor StUV.
Er staan ook nog een aantal debiteuren open voor PaKa.
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Crediteuren
De crediteuren die eind 2021 nog open stonden, zijn inmiddels betaald.

Rianne merkt op dat we kunnen overwegen om het kampannuleringsfonds versneld 
aan te vullen.
Vladimir: Ja, dit kunnen we wel overwegen. Ik stel voor om het 
kampannuleringsfonds op te hogen naar 8000 euro.
De ALV stemt bij acclamatie in met dit voorstel.

Rianne stelt voor om de winst van dit jaar te reserveren voor het 55-jarige jubileum 
en dit dus te gebruiken voor een feestje of een borrel.
Job stelt voor om het potje van bijzondere activiteiten te gebruiken.

Cyrano zegt dat we niet echt winst hebben gemaakt, omdat er een potje is 
aangesproken.

De ALV wordt kort geschorst rond 14:40.

De ALV wordt weer geopend om 14:48.

KasCommissie (KasCo):
Rianne: De kascommissie controleert of het boekhoudkundig klopt. 

Het klopt boekhoudkundig, maar sommige dingen die automatisch kunnen worden 
gedaan door het boekhoudprogramma zijn handmatig gedaan. Het is belangrijk om 
daar wel gebruik van te maken, om fouten en onduidelijkheden te voorkomen. 

Er zijn een paar rare kosten en debiteuren gemaakt. De meeste daarvan zijn ook 
eerder al besproken. Het advies is om hier sneller achteraan te gaan en er meer 
moeite in te stoppen om dit geld terug te krijgen.

Ook is er gekeken naar de kampverslagen van OK en JoKa. Hier viel op dat er veel 
contanten waren opgenomen, wat niet wenselijk is. Maar er is geen geld verloren. Er 
is alleen 20 euro aan contant geld spontaan bijgekomen tijdens OK.

Jelle leest een versje voor vanuit de KasCo.

Het financieel jaarverslag van 2021 wordt bij acclamatie goedgekeurd.

Bij het voorstel om de KasCommissie van 2021 te ontslaan wordt gestemd:
Er is 1 onthouding (4x tellend) en 1 stem tegen.
De KasCommissie van 2021 wordt ontslagen.

De KasCommissie is helaas nog niet gevraagd dit jaar. Jelle, Leon en Rianne zijn 
gelukkig wel bereid om nog een jaar de KasCommissie te doen.

De huidige samenstelling is als volgt:
a. Jelle Verstraaten
b. Leon Oostrum
c. Rianne Plantenga
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Reserveleden:
d. Han Crijns
e. Lucas van Duin

Aanstellen KasCommissie 2022
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

Let op: de samenstelling van de reserveleden wordt later deze vergadering 
veranderd.

Het actieve deel van de KasCommissie (bestaande uit Jelle, Leon en Rianne) wordt 
bij acclamatie ingeslagen. De reserveleden moeten nog gevraagd worden of ze zich 
beschikbaar willen stellen voor een nieuwe termijn. Dit wordt bij de WVTTK 
besproken.

Vertrouwenspersonen:
We hebben een verslag van de vertrouwenspersonen van 2020 en 2021 aangezien 
we in 2020 waren vergeten te vragen om een verslag.

Heiko is 1 keer benaderd. Carin is niet benaderd in 2021. Toine is ook niet benaderd 
in 2020.

Heiko en Carin willen komend jaar weer vertrouwenspersoon zijn.

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

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)

1. Bestuursmutaties:
a. Io stapt uit haar taak als vice-voorzitter en verlaat het bestuur. Ze wordt 

met een presentje bedankt voor haar tijd in het bestuur.
b. Emery vervulde in de eerste helft van 2021 de taak als hoofdredacteur. Dit 

viel hen toch wat zwaar, wat de reden is dat hen stopt. 
c. Ethan wordt vice-voorzitter, naast het zijn van hoofdredacteur.

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

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

4. Stemmingen (veel mensen aanwezig in de ALV stemmen hier niet):
h. Bij acclamatie worden deze bestuursmutaties goedgekeurd.

Pauze (15:06-15:27)

Beleidsvoornemens:
Ethan presenteert het beleid en de beleidsupdate.

1. Sterrenkunde
a. Het is nog niet echt gelukt om meer waarneemactiviteiten te 

organiseren. Het is lastig om genoeg mensen hiervoor te vinden en het 
weer is te variabel om het lang van te voren te plannen.

b. Er is wel meer verdiepende sterrenkunde aangeboden via afdeling 
Cyberspace en verscheidene uitjes van de activiteitencommissie.

c. Er is een leensysteem opgezet voor telescopen. Dit is te vinden op de 
website.

d. Er wordt nog gewerkt aan een waarneemdraaiboek.
Rianne vraagt of dit waarneemdraaiboek gebaseerd is op documenten 
van StUV.
Dit is niet gebeurd, want dit waarneemdraaiboek is vooral bedoeld voor 
JWG kader. Het is daarom een compleet nieuw document.
Rianne zegt dat er in het StUV waarneemmateriaal misschien een paar 
dingen staan over waarnemen die leuk zijn voor in het 
waarneemdraaiboek.

e. We hebben een plan om het waarneemweekend open te stellen voor 
niet-JWG’ers om kosten te drukken en meer externe contacten en 
mogelijke vrijwilligers te krijgen.

f. Er wordt veel geïnvesteerd in nieuwe waarneemmaterialen vanuit het 
waarneempotje.

g. Rianne merkt op dat de sterrenkunde verbeteringen vooral gericht zijn 
op waarnemen. Dit komt omdat we vonden dat dit voornamelijk het 
gedeelte van de sterrenkundige kennis was dat achterbleef.

2. Toegankelijkheid
a. We hebben nog niet veel details uitgewerkt voor het betaalbaarder 

maken van JWG activiteiten.
b. We hebben niet actief gefocust op meer diversiteit. Maar door brede(re)

promotie hopen we geen groepen uit te sluiten.
c. Op kaderweekend gaan we meer aandacht besteden aan de 

groepsdynamiek en pesten binnen de JWG.
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Rianne merkt op dat het aanstellen van vertrouwenspersonen ook past 
binnen het puntje groepsdynamiek. Dit was echter al gedaan voordat 
deze beleidsperiode begon in 2021. Daarom wordt er verder niet meer 
over besproken.

3. Vindbaarheid
a. Het is nog niet gelukt om beurzen te bezoeken met de PromCom door 

corona.
b. Vanaf 23 april kun je nieuwe JWG merch bestellen. Er wordt wel 

opgemerkt dat de kosten het beste via StUV kunnen lopen. Dit om 
inkomsten te krijgen voor StUV en eventuele financiële risico’s op te 
vangen.
Thomas J. komt binnen om 15:42.

c. Er worden ook posters geprint. Die zullen deze maand besteld worden.
Marijn verlaat de vergadering om 15:45

d. We zijn verder bezig met meer promotie maken via andere 
sterrenwachten, waaronder CAMRAS.

4. Kader onderling versterken 
a. Door activiteiten te organiseren zoals Whatsapp weerwolven en door 

het contact makkelijker te maken via een kader Discord, is er meer 
bonding binnen het kader. 

Job vraagt of de waarneemactiviteiten niet te makkelijk worden opgegeven. 
Het HB heeft besloten dat het veel moeite kost om op korte termijn dit soort 
activiteiten te organiseren vanuit het HB. Als iemand anders de motivatie heeft om dit
te organiseren zullen wij dat zeker verwelkomen.
De KNVWS is wel bezig met meer ‘stoepsterrenkunde’, ook naar buiten toe. Hier 
kunnen we misschien wel wat mee, of een van de commissies op laten aanhaken.

Begroting 2020:

Inkomsten
Contributie
We verwachten minder halfjaarcontributies, naar de resultaten van vorig jaar. Wel 
verwachten we meer totale contributie, omdat er leden bij zijn gekomen.
Rianne vindt het begrote bedrag niet realistisch, omdat het nooit lukt om alle 
contributie te innen. In het verleden is het altijd lager uitgevallen dan het maximale 
bedrag, dat alleen te behalen is als iedereen betaalt.
Jelle voegt zich bij dit punt.
Het voorstel is om de contributie te begroten op 9000 euro en de gezinscontributie te 
verlagen naar 600 euro.
Cyrano merkt op dat het wel goed is om te streven naar het innen van zo veel 
mogelijk contributiegeld.
Jelle stelt voor om dit jaar lager in te begroten en daarnaast er hard achteraan te 
gaan om de contributie binnen te krijgen. Dan kunnen we volgend jaar hopelijk meer 
contributie begroten, als we daadwerkelijk dit jaar meer geld binnen krijgen.

Overig
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We hebben 300 euro bij aanspreken reserveringen staan vanwege het 
beleidsweekend. 
Rianne vraagt of het aanspreken van het potje bijzondere activiteiten erbij staat?
Dit staat er nog niet bij. Als er iemand een bijzondere activiteit wilt organiseren in het 
kader van het jubileum dan stellen wij daar geld voor beschikbaar.

Is er al een begroting opgesteld voor de merch van de PromCom?
Koos: We gaan van te voren het geld vragen van mensen die merch willen hebben. 
Daarna wordt er op basis van de interesse merch ingekocht.

Uitgaven
Universum
De meeste kosten zijn hetzelfde begroot als eerdere jaren, met de hoop dat er geen 
onverwachte kosten gemaakt worden.

Er is ruim begroot op het invouwen van de UV. Jelle stelt voor om deze post lager in 
te stellen.
We verwachten wel dat de kosten hoger zijn dan in eerdere jaren, omdat er minder 
mensen in Utrecht wonen en er ideaal gezien een auto wordt gebruikt om de UV’s 
naar het postkantoor te vervoeren, wat extra geld kost.
Jelle vindt het goed om het dit jaar nog op 400 euro te laten en dan volgend jaar te 
kijken of we dat omlaag moeten stellen.

Landelijk bureau
De correspondentie is hetzelfde als eerdere jaren. Afgelopen jaar is het niet heel 
goed gegaan met proef-UV’s versturen, maar we hopen dat dat volgend jaar beter 
gaat met een nieuwe LBM.

Hoofdbestuur
De digitale communicatie moet nog omhoog voor de kosten van de Stack. De kosten 
ALV moet nog omhoog met de kosten van de Zoom. De kosten afscheidscadeau 
moet ook nog omhoog door de afscheidscadeaus van dit jaar.
Rianne stelt voor om een reservering te maken van 10 euro per hoofdbestuurslid per 
jaar.

Interne relaties
Elk jaar stelt het HB 5 euro per commissielid beschikbaar voor een bondingsactiviteit.
Er is een oproep aan alle commissies om hier gebruik van te maken.

Afdelingen
Er zijn wat opstartkosten gemaakt voor afdeling Eindhoven. Jelle vraag of het een 
goed is idee is om hiervoor een deel de reservering afdelingen aan te spreken. Dit is 
nu echter nog niet relevant, want de afdeling heeft nog niet heel veel kosten 
gemaakt.

Verder vraagt Jelle waarom de kosten voor afdelingen algemeen zo hoog is als het in
eerdere jaren 0 was.
Dit is omdat dit de reiskosten zijn van de afdelingscoördinator. Dit was eerder 
gecombineerd met het geven van een praatje, dus dat viel onder de afdeling zelf.
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Commissies
De kosten voor de WaCo zijn voor reiskosten en activiteiten, zoals 
stoepsterrenkunde.

Er is nog wat discussie of de kosten voor advertenties en dergelijke onder de 
PromCom moet vallen of apart, onder een ander potje. Dit is vergelijkbaar met 
andere commissies, waar er ook vergelijkbare kosten onder de commissie valt. 
Alleen de WaCo en de kampgroep hebben een apart potje, omdat die kosten heel 
variabel zijn.

Rianne merkt op dat het potje van de kampgroep ook wel bij kosten kampgroep 
gezet mag worden voor het overzicht.

Onvoorzien was begroot op 0 euro. Dit was vanwege een miscommunicatie met de 
KasCo. Deze wordt toch op 500 euro begroot net zoals vorig jaar.

Kampen
Rianne en Jelle merken op dat de kopjes inkomsten en uitgaven kampen missen in 
de presentatie.

Jelle: Bij WiKa en PaKa kloppen de inkomsten en uitgaven niet helemaal.
Jelle denkt dat er gewisseld is tussen de begroting en de resultaten van 2019. De
PaKa begroting moet nog bijgesteld worden met de nieuwe kampprijs en het aantal 
deelnemers.

Voor PaKa worden de inkomsten gecorrigeerd. Dat is een verschil in de positieve 
richting.

Divers
De inkoop webshop is nog op 0 euro ingesteld, omdat er nog niet veel over bekend 
is. Het resultaat zal ook richting de 0 euro begroot worden.

Totaal
Jelle merkt op dat we veel geld overmaken aan reserveringen. Dit is verder niet heel 
erg, maar wel goed om op te merken.

Er zijn geen verdere opmerkingen.
Met de voorgestelde aanpassingen is de begroting voor 2022 bij acclamatie 
goedgekeurd.

Vaststelling contributie 2023:
We hebben sinds 2015 de contributie niet verhoogd. Het HB heeft besloten om de 
contributie te verhogen. De contributie wordt als volgt:

 Normaal lidmaatschap kost € 35 per jaar (was €29)
 Extra leden uit hetzelfde gezin betalen € 17 per jaar (was €14)
 Half jaar lidmaatschap € 22 (was €19)

Paul: De percentuele verhoging is vrij veel. Het totaalbedrag is niet heel hoog, maar 
waarom stellen we de contributie niet elk jaar bij in plaats van in een keer heel erg 
veel?
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Het lastig zijn om door te communiceren aan mensen die geen automatisch incasso 
doen.
Rianne vraagt zich af of we wel genoeg mankracht hebben om dit geld te besteden.
Ilva Noa: We hebben wel een aantal plannen om dit geld te besteden, zoals een 
JWG-lidmaatschap aan te bieden voor de winnaar(s) van de sterrenkundeolympiade.
Daarnaast willen we ook kader meer belonen met bijvoorbeeld een borrel in de 
zomer.

Rianne vindt alsnog dat het wel een forse stijging is. Ze stelt voor om het 
lidmaatschap omhoog te doen naar €32, €15 en €20.
Cyrano zegt dat dit alleen maar zou corrigeren voor inflatie. 

Ilva Noa vindt het een redelijk voorstel. Er zijn ook nog een aantal mensen die 
twijfelen of we wel voor het hogere voorstel moeten gaan.

Er wordt gestemd op het voorstel van Rianne om het lidmaatschap te verhogen naar 
€32, €15 en €20 voor normaal lidmaatschap, extra leden van hetzelfde gezin en een 
half jaar lidmaatschap respectievelijk.

Er zijn 15 stemmen voor.
Er zijn 0 stemmen tegen.
3 mensen onthouden zich van stemmen. 
Het voorstel is dus aangenomen.

Jelle verlaat de vergadering om 17:01.

Commissie van Beroep:
Huidig:

a. Petra van der Meijs
b. Joost Hartman
c. Heleen Pothuis

Voorgestelde samenstelling
a. Joost Hartman (tot ALV 2023)
b. Heleen Pothuis (tot ALV 2024)
c. Marcel Vonk (tot ALV 2025)

De voorgestelde samenstelling van het CvB wordt bij acclamatie goedgekeurd.

Reserveleden:
Huidig:

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

Voorgestelde samenstelling:
a. Rogier van het Schip (tot ALV 2023)
b. Hilde-Lotte Bouius (tot ALV 2024)
c. Petra van der Meijs (tot ALV 2025)

De voorgestelde samenstelling van de reserveleden van het CvB wordt bij 
acclamatie goedgekeurd.
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Wat verder ter tafel komt (WVTTK):
– Eventuele tussentijdse ALV voor het financieel verslag van StUV:
Er was geen financieel jaarverslag van StUV voor de ALV. De vraag is of we nog een
tussentijdse ALV willen doen om dit punt te bespreken.
Het voorstel is dan voor 15 oktober een tussentijdse ALV hierover te doen. Dit kan 
dan op kaderweekend gedaan worden of online.

Cyrano maakt zich er zorgen over dat we verplicht een ALV moeten doen, puur 
omdat er een financieel verslag gepresenteerd moet worden.
Rianne zegt dat de situatie wel ALV waardig is inmiddels, aangezien deze al zo lang 
doorgaat.
Er wordt dan voorgesteld om het een streven te maken om voor 15 oktober een 
tussentijdse ALV hierover te doen.

– Reserveleden KasCo inslaan:
Lukas heeft ermee ingestemd om op de reservelijst van de KasCo te komen.
Han kan ook wel op de reservelijst van de kasco worden volgend jaar. Han heeft wel 
de vraag voorgesteld aan de ALV of er niet een beter iemand is om op de reservelijst
van de RvC te zitten. Han is bereid zijn plaats hiervoor op te geven.
Rianne legt uit wat de rol van RvC precies inhoudt.
Yoris en Lode stellen zich kandidaat voor de reservelijst van de Kasco samen met 
Lukas.

Er wordt gestemd op de voorgestelde samenstelling van de KasCo. 

2 mensen onthouden zich van stemming.
Yoris, Lode en Lukas worden bij acclamatie ingestemd als reserveleden van de 
KasCommissie.

Rondvraag:
Ilva Noa: Wie waren 1 januari 2022 onder de 21?
Dat zijn Ethan, Lode, Lourdes, Yoris, Koos, Aurora, Friso.

Lode: Er komen nieuwe flyers, dus wacht nog even met het drukken van posters.

Lourdes verlaat de vergadering om 17:20.

Job: Het aantal deelnemers bij afdeling Utrecht is kritiek laag. Heeft de ALV nog 
ideeën?
Rianne: Maak het heel concreet op welke data welke praatjes er zijn. Er zijn in 
Utrecht 4 à 5 lokale sufferdjes (stadskrantjes). Daar kan het programma goed in 
staan. Dit heeft bij afdeling Leiden ook veel opgeleverd.
Paul: En facebook advertenties?
Yoris: Uit een PaKa Instagram advertentie is 1 inschrijving gekomen en een paar 
volgers.
Paul: Kunnen we leden uit Utrecht en omstreken aanspreken?
Dat is inderdaad mogelijk. Dat kan via de LBM. 

Birgit H. treedt toe tot de vergadering om 17:24.
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Thomas: Hebben mensen nog zin in een drankje hierna?

Koos: Wat is precies het plan met de wanbetalers?
Vladimir: Ik ga met Marijn in april of mei zitten om alle wanbetalers een bericht te 
sturen. Als we geen antwoord krijgen sturen we in oktober nog een bericht eruit, met 
de waarschuwing dat we genoodzaakt om ze uit te schrijven te maken.

Koos: Hoe gaat het met afdeling Groningen?
Thijs: Ze hebben een nieuw bestuur aangesteld. Er gebeuren ook dingen, zoals een 
jaarverslag en een stukje voor de website. Het contact is nog niet heel goed, maar 
daar gaat Thijs meer moeite in stoppen om dat op te zetten.

Koos: Wordt er nog naar het eventueel wisselen van drukker voor de UV gekeken?
Vladimir: Ja, Vladimir en/of Ethan zullen hiervoor contact met je opnemen.

Paul: Ik loop ertegen aan dat het vrij lastig is om aan mensen te vragen om een foto 
te publiceren op een website. Deze foto’s zijn wel geschikt voor promotie. Dit zou je 
kunnen oplossen door in het lidmaatschapsformulier hierover iets op te nemen. Wil 
het bestuur dit in overneming nemen?
Io: Op zich zou dit in het lidmaatschapsformulier kunnen, maar dan hebben we nog 
steeds een probleem bij afdelingen, waar ook niet-leden rondlopen.
Birgit: Bij kampen staat dat op het aanmeldingsformulier.
Ilva Noa: Als ouders dit aangeven via het lidmaatschapsformulier wordt het lastig om 
hier aan te houden bij alle onderdelen van de JWG als ouders hier niet mee 
instemmen.
Cyrano: Als mensen niet-herkenbaar in beeld zijn mag de foto wel gebruikt worden.

Rianne: We hebben een aantal jaar geleden bedacht dat een binnenlandkamp een 
goed idee is. We hebben een plekje op het oog bij het Lauwersmeer. Om dit te 
realiseren kunnen we hulp gebruiken.

Ethan: Mocht iemand inspiratie hebben voor een uitje, misschien in het kader van het
Jubileum, kom vooral naar me toe.

Vladimir: Mag ik de emailadressen van de nieuwe reserveleden van de KasCo?

Friso: Vinden Thomas en Birgit het goed om met naam in de notulen te staan?
Dat vinden ze goed.

Io: De opslag is recent opgeruimd. We wilden nog een tweede ronde opruimen doen,
maar zoeken daar nog vervoer voor. Laat me weten als je nog een auto beschikbaar 
hebt.

Sluiting: 17:43
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