ALV08
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR WEER- EN STERRENKUNDE
Notulen 8e Algemene Ledenvergadering (ALV), zaterdag 26 mei 2018, in de Oude Leidse Sterrewacht,
Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW Leiden.
Aanwezig:
25 lid-organisaties zijn vertegenwoordigd: Alkmaar, Amsterdam, Den Bosch, Eindhoven, Gelderse Vallei, 't
Gooi, Groningen, Halley, Jongerenwerkgroep, Kometen, Leiden, Leidse Sterrewacht, Meteoren, Rotterdam,
Sterbedekkingen, Tilburg, Triangulum, Utrecht, Venlo, Veranderlijke Sterren, Weerkunde, West-Brabant,
Zaanstreek, Zon, Zuid-Limburg, Zwolle
de ereleden P. Louwman en H. Olthof,
en van het bestuur N.J.J. de Kort (aftredende vz.), S.J. de Vet (benoemde vz.), J.A. de Boer (secr.), M.J.N.
Jacobs (pennm.), J. Kuiper, U.J. Poerink, H.G.J. Rutten.
(Wegens één dubbelvertegenwoordiging van twee lid-organisaties was het maximale aantal stemmen 24.
Quorum was 18).
Afwezig:
29 lid-organisaties zijn niet vertegenwoordigd: Amersfoort, Arnhem, Astrofotografie, Burgum Observeum,
Bussloo, CAMRAS, Coenraad ter Kuile, Copernicus, Stw. De Jager (met bericht), Delft, Den Helder,
Eemsmond, Friesland, Hellendoorn, Kleine Planeten en NEO's (met bericht), Limburg Stw,, Maan en
Planeten, Nijmegen, Noord-Drenthe, Oostelijk West-Friesland (met bericht), Phoenix, Rijswijk, Saturnus,
Sonnenborgh (met bericht), Spijkenisse (met bericht), Tivoli, Zuid-Drenthe, Zuid-Holland-Zuid
verhinderd zijn de ereleden A.H. van der Brugge, G. Comello, H. van Woerden.
Verhinderd van het bestuur: K.J.J. Mook en C. Chatziantoniou.
AGENDA
1 Opening en vaststelling van de agenda
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Vaststelling notulen 7e ALV (stuk alv07notulen.pdf)
4 Jaarverslag 2017 van de secretaris (stuk 2017knvwsjaarverslag.pdf)
5 Jaarrekening 2017 (stuk rapportknvws2017.pdf)
6 Verslag kascommissie over 2017 en decharge bestuur
7 Benoeming kascommissie voor 2018
8 Vaststelling begroting 2018 (stuk KNVWSbegroting2018.pdf)
<Intermezzo>
9 Beleid bestuur (stukken Privacy-statement-KNVWS.pdf en Werving-voor-commissies-KNVWS.pdf)
10 Bestuurssamenstelling
11 Activiteiten lid-organisaties
12 Rondvraag
13 Sluiting

1 Opening en vaststelling van de agenda
De vergadering wordt om 13.33 uur geopend.
Beleid bestuur wordt punt 9, Bestuurssamenstelling wordt punt 10. Verdere punten worden doorgenummerd.
In een intermezzo na punt 8 geeft Stip Media een presentatie.
2 Mededelingen en ingekomen stukken
Voorzitter vraagt een minuut stilte voor de mensen die ons in de KNVWS sinds de vorige jaarvergadering
zijn ontvallen. Onder hen is de bij velen bekende Piet Koning.
Sinds de vorige ALV zijn de afdelingen Den Haag, Twente en Midden Limburg opgeheven. Nieuwe lidorganisaties zijn de sterrenwachten Burgum Observeum en Coenraad ter Kuile (waarin vrijwilligers uit afd.
Twente actief blijven).
De KNMI gebouwen vallen nu onder een andere instantie. Deze vergaderlocatie werd daarmee duur. Het
bestuur zocht daarom mogelijkheden bij een sterrenwacht. Uit de mogelijkheden is de Sterrewacht Leiden
gekozen wegens de bereikbaarheid met openbaar vervoer. Een korte peiling leert dat een minderheid met
het OV komt. Volgende locatie ALV dus goed bereikbaar voor (ook) auto. Er komen aanbiedingen van o.a.
Triangulum, Apeldoorn en Halley.
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De volgende ALV is op 18 mei 2019.
Sprekersvergoeding: richtlijn blijft 100 euro, 1e klas OV of 0,25 euro/km. Niek gaat nog na wat de eventuele
richtlijn is bij de NAV (NAC).
AllUnited: Het bestuur besprak het nut van een web based systeem dat communicatie ondersteunt met de
mogelijkheid dat lid-organisaties het kunnen gebruiken. Er komt een functionaliteit enquête naar de leden.
De Vet en Jacobs maken deze.
Verzekeringen bij evenementen zoals de sterrenkijkdagen: De Boer stuurt een stuk naar de leden dat Alex
Scholten heeft gemaakt.
Over de suggestie van Jan de Jong van een remote onderwijstelescoop: Het bestuur komt er nog op terug.
Afd. Alkmaar heeft zo'n telescoop. De Universiteit Groningen heeft ook zo'n plan.
Radiosterrenkunde: er komt een peiling naar de leden met sterrenwachtfunctie. De Kort maakt dit stuk voor
bedoelde leden. Indien voldoende belangstelling: opstarten van een KNVWS-project om een prototype voor
productie te ontwikkelen i.s.m. Amersfoort / Hr. Andries Boone.
Meteostation: Er gaat nog een mededeling uit dat de aanmeldtermijn wordt verlengd tot 1 juli a.s. De
ervaring van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie leert dat ook het bestuderen van het
stadsklimaat belangrijk is. Volgende actie: bij elkaar halen van de belangstellenden en implementatiewensen
bespreken. Dan overleg met leverancier en inkoop voordeel.
3 Vaststelling notulen 7e ALV (stuk alv07notulen.pdf)
Na verbetering van een typefout worden de notulen vastgesteld.
4 Jaarverslag 2017 van de secretaris (stuk 2017knvwsjaarverslag.pdf)
Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5 Jaarrekening 2017 (stuk rapportknvws2017.pdf)
Jacobs licht het stuk toe. Het eigen vermogen steeg van 129 naar 183 euro o.a. door ontvangst van het
liquidatie saldo van de opgeheven Stichting De Koepel. Dat saldo krijgt bestemmingen in de lijn van de
doelstellingen van De Koepel. Met toestemming van prof. De Jager is hiermee het Cornelis de Jagerfonds
voor educatieve projecten gevormd. Bijv. voor de meteostations met bijbehorend educatief materiaal.
Beleggen in obligaties wordt minder aantrekkelijk, maar wat dan. Jacobs stelt het op prijs als deskundigen
met hem bezien wat je het beste doet.
Ontvangst van een afdracht uit Zenit abonnementen wordt moeilijk bij daling van het aantal abonnementen.
Realisatie hangt af van nadere afspraken met Stip Media.
6 Verslag kascommissie over 2017 en decharge bestuur
Wout Nordt rapporteert namens de kascommissie. Zie verslag achter deze notulen. Het noemt ook de
controle van de Stichting P. van Leeuwen Boomkampfonds, een zelfstandige stichting onder bestuur van het
KNVWS-bestuur (https://www.sterrenkunde.nl/knvws/projectsubsidies#van_leeuwen_boomkamp_fonds).
Er zijn geen onregelmatigheden in de jaarrekening aangetroffen. De KNVWS jaarrekening wordt ongewijzigd
vastgesteld.
De commissie stelt decharge van het bestuur over 2017 voor. De vergadering verleent die bij acclamatie.
7 Benoeming kascommissie voor 2018
De vergadering benoemt Henk Olthof (voor een 2 e jaar) en Pieter Zijlstra (Triangulum) in de commissie.
8 Vaststelling begroting 2018 (stuk KNVWSbegroting2018.pdf)
Een lagere begroting ligt voor. Er is geen symposium begroot, dus staan daarvoor geen posten aan de
baten- en de lastenkant. Zoals al gemeld is de post Zenit nog afhankelijk van afspraken met Stip Media.
Jacobs pleit voor een commissie van penningmeester met leden uit de lid-organisaties voor ontwikkeling van
financieel beleid.
Naturalis, Leiden, kocht een in Nederland gevonden meteoriet aan. De KNVWS droeg daar €2000 aan bij.
Uit het Cornelis de Jagerfonds zijn zowel bestedingen uit de opbrengst als uit de hoofdsom mogelijk. Een
beschrijving in Zenit wordt gemaakt met de opwekking tot giften aan het fonds.
Wat betreft een ANBI status: volgens een vroegere analyse is dat niet voor de KNVWS mogelijk. Voor het
VLBF misschien.
De begroting wordt bij acclamatie vastgesteld.
Pauze 14.23-14.57 uur.
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Intermezzo
Marina Wassing (bij Stip Media werkzame uitgeefster) geeft een mondelinge presentatie over Zenit. Deze
leidde tot een uitgebreide gedachtenwisseling.
Het aantal abonnementen krimpt nu vlakker dan tijdens De Koepel, maar is nog wel een probleem. De
inhoud moet zowel het niveau voor ervaren amateurs als voor beginnende lezers bevatten. Lezers moeten
vooral reageren naar de redactie (info@stipmedia.nl).
Paul Bak is sinds kort bij Stip Media. Hij legt contacten naar veel groepend inclusief jongeren in Nederland
om Zenit onder de aandacht te brengen.
De Kort benadrukt dat in de KNVWS groei van het aantal abonnementen alleen kan door inspanning binnen
de lid-organisaties.
De vergadering van de ALV wordt om 15.53 uur hervat.
9 Beleid bestuur (stukken Privacy-statement-KNVWS.pdf en Werving-voor-commissies-KNVWS.pdf)
Samenwerking met Stip Media voor Zenit en Sterrengids.
Het bestuur heeft een privacy statement om op 25 mei aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wijzigingen
van het stuk behoeven goedkeuring van de ALV.
Inzet van bestuurscommissies maakt de realisering van meer activiteiten vanuit de KNVWS mogelijk.
Symposium: geen landelijke symposia meer van een hele dag. Wel: Gronings model: halve dag, geen
catering, wel sprekers, koffie/thee.
Van der Biltprijs: toegekend, maar voorzitter moet eerst de kandidaat nog bereiken. [Inmiddels weet de
betrokkene het ook: Henk de Groot (KNVWS Werkgroep Sterbedekkingen).]
Archiefcommissie: Veel werk is verzet door Gerard van der Harst en Hans Prinse, die daarvoor al de Van der
Biltprijs ontvingen. Archieven van KNVWS, De Koepel en wijlen Chriet Titulaer zijn bewerkt. Hemel en
Dampkring is gedigitaliseerd en gaat online, zo ook De Meteoor en de Sterrengids t/m het eind van Hemel
en Dampkring. Over online oude Zenit nummers wordt overlegd met Stip Media.
kort stand van zaken aangegeven over archieven NVWS / Koepel / Titulaer.
Commissies: geen vragen van de ALV en het geheel wordt onderschreven. Staat open voor aanmeldingen.
AVG: De vergadering heeft voorkeur voor de aanduiding privacy verklaring i.p.v. statement. De vergadering
is voor vaststelling van noodzakelijke wijzigingen in de verklaring door het KNVWS bestuur, die dan op een
eerstvolgende ALV worden besproken en zo nodig bijgesteld.
Stuk van De Boer is rondgestuurd en men kan dat gebruiken als men wil. Er komt nog een aanvulling op de
KNVWS privacy verklaring over registratie bij de landelijke sterrenkijkdagen en de sprekerslijst.
De ALV: badge met naam voor iedereen wordt op prijs gesteld. Op bestuurstafel ook naambordjes.
10 Bestuurssamenstelling
De Boer gaf te kennen dat hij in 2018 zijn bestuurslidmaatschap wil beëindigen. Met potentiele kandidaten is
nog overleg gaande. Tot de vacature voor secretaris is ingevuld, wordt het takenpakket waargenomen door
de andere bestuursleden. J.A. de Boer blijft daarnaast nog op afstand betrokken bij het (dagelijks) bestuur,
met het oog op het inwerken van de nog te vinden kandidaat voor deze vacature.
De Kort dankt De Boer voor zijn werk sinds 1995. Het bestuur (minus betrokkene) stelt voor hem tot erelid te
benoemen. De vergadering doet aldus bij acclamatie.
Volgens rooster is N. de Kort aftredend. Het bestuur stelt voor om dr. Sebastiaan de Vet te benoemen voor
vier jaar tot voorzitter te benoemen. De vergadering benoemt hem bij acclamatie. De Vet komt uit de
aardwetenschappen en bestudeert objecten in het zonnestelsel.
Jacobs spreekt een dankwoord aan De Kort uit voor zijn werk in de KNVWS en als KNVWS
vertegenwoordiger in het bestuur van De Koepel. Het bestuur (ook minus betrokkene) stelt voor hem tot
erelid te benoemen. De vergadering doet aldus bij acclamatie.
11 Activiteiten lid-organisaties
De Vet laat alle aanwezige organisaties kort aan het woord om hun activiteiten toe te lichten.
12 Rondvraag
De Kort licht toe hoe het secretariaat tijdelijk wordt vervuld: opknippen en gebruik van nieuwe mailadressen:
o vragen@knvws.nl voor sterrenkundige / weerkundige vragen (ca 50 per jaar). Wordt
doorgekoppeld achter de schermen naar De Kort.
o pers@knvws.nl voor perscontacten, doorkoppelen naar een email adres van De Vet.
o bestuur@knvws.nl voor vragen in het kader van contact bestuur-leden: doorkoppelen naar
zowel een mailadressen Jacobs, De Vet en de toekomstige secretaris.
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o Notuleren komende BV's: Poerink
o Ledenlijst en mutaties: Jacobs.
[De nieuwe contactadressen staan op de webpagina Contact op knvws.nl.]
Op de website worden de links naar de lid-organisaties conform de privacy verklaring aangepast. Voor
publiekssterrenwachten inclusief bezoekadres.
13 Sluiting
17.07 uur

J.A. de Boer, secretaris
Paterswolde, 6 september 2018

Bijlage volgende pagina: rapport kascommissie
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