ALV07
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR WEER- EN STERRENKUNDE
Notulen 7e Algemene Ledenvergadering (ALV), zaterdag 27 mei 2017, in het KNMI, Utrechtseweg 297, 3731
GA De Bilt.
Aanwezig:
21 lid-organisaties zijn vertegenwoordigd: Alkmaar, Amsterdam, CAMRAS, Copernicus, Den Bosch, Den
Haag, Gelderse Vallei, Groningen, Kleine Planeten en NEO's, Kometen, Maan en Planeten, Rotterdam,
Sonnenborgh, Sterbedekkingen, Triangulum, Veranderlijke Sterren, Weerkunde, West-Brabant, Zaanstreek,
Zuid-Limburg, Zwolle
de ereleden P. Louwman en H. Olthof,
en van het bestuur N.J.J. de Kort (vz.), J.A. de Boer (secr.), M.J.N. Jacobs (pennm.), J. Kuiper, K.J.J. Mook,
U.J. Poerink, R.C. van het Schip (aftredend), C. Chatziantoniou (benoemd).
verder G. van der Harst
Afwezig:
34 lid-organisaties zijn niet vertegenwoordigd: Amersfoort, Arnhem, (met bericht) Astrofotografie, Bussloo
(met bericht), Stw. De Jager, Delft, Den Helder, Eemsmond (met bericht), Eindhoven (met bericht),
Friesland, 't Gooi (met bericht), Halley, Hellendoorn (met bericht), Jongerenwerkgroep, Leiden, Leidse
Sterrewacht (met bericht), Limburg Stw,, Meteoren, Midden-Limburg, Nijmegen, Noord-Drenthe, Oostelijk
West-Friesland, Phoenix, Rijswijk, Saturnus, Spijkenisse, Tilburg, Tivoli, Twente, Utrecht (met bericht), Venlo
(met bericht), Zon, Zuid-Drenthe, Zuid-Holland-Zuid (met bericht)
verhinderd is het erellid H. van Woerden.
Verhinderd van het bestuur: H.G.J. Rutten (wegens ziekte)

AGENDA
1 Opening en vaststelling van de agenda
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Vaststelling notulen 6e ALV (stuk alv06notulen.pdf)
4 Jaarverslag 2016 van de secretaris (stuk 2016knvwsjaarverslag.pdf)
4a Sterrenkijkdagen
5 Jaarrekening 2016 (stuk rapportknvws2016.pdf)
6 Verslag kascommissie over 2016 en decharge bestuur
7 Benoeming kascommissie voor 2017
8 Vaststelling begroting 2017 (stukken begrotingknvws2017.pdf en
9 Bestuurssamenstelling
10 Beleid bestuur
11 KNVWS Symposia
12 Activiteiten lid-organisaties
13 Rondvraag
14 Sluiting
1 Opening en vaststelling van de agenda
De vergadering wordt om 13.37 uur geopend. Agendapunt 4a Sterrenkijkdagen wordt ingevoegd..
2 Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en geen andere stukken dan de geagendeerde.
3 Vaststelling notulen 6e ALV (stuk alv06notulen.pdf)
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4 Jaarverslag 2016 van de secretaris (stuk 2016knvwsjaarverslag.pdf)
Vermelding van de contactdag van publiekssterrenwachten en van deelname aan de Nacht van de Nacht
worden toegevoegd.
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4a Sterrenkijkdagen
Jacobs kreeg evaluaties binnen. Een van de punten was dat deelnemers duidelijker moeten aangeven of ze
op de zondag wel/niet open zijn. In het verslag op de website staat de foto waarmee Theo Klaver (Wekgroep
Leidse Sterrewacht) de 1e prijs won. Hij is genomen met zijn iphone.
In 2018 zijn de Sterrenkijkdagen 23-25 februari, 28 oktober de Nacht van de Nacht.
De vergadering dankt Jacobs voor de organisatie.
5 Jaarrekening 2016 (stuk rapportknvws2016.pdf)
Jacobs licht toe data de jaarrente op obligaties vroeger werd gesplitst in delen per kalenderjaar. Regel is nu
dat de boeking geheel in het jaar van ontvangst plaats vindt.
Leo Penning (Gelderse Vallei) vraagt naar de positie van het Van Leeuwen Boomkampfonds. Antwoord: dat
is een onafhankelijk fonds, een aparte stichting die alleen aanvragen op het terrein van de sterrenkunde
behandelt (zie de website).
Het lijkt of Van der rijker is dan volgens het verslag. Dat is een effect van overlopende posten over de
jaarwisseling.
6 Verslag kascommissie over 2016 en decharge bestuur
Anjelo Luja rapporteert namens de commissie. [Het verslag is achter deze notulen toegevoegd.]
De commissie stelt decharge van het bestuur over 2016 voor. De vergadering verleent die bij acclamatie.
7 Benoeming kascommissie voor 2017
De vergadering benoemt Wout Nordt (voor een 2e jaar) en Henk Olthof in de commissie.
8 Vaststelling begroting 2017 (stukken begrotingknvws2017.pdf en
voorstel_wijziging_financiele_beleid_knvws.pdf)
Voorzitter bespreekt het voorstel tot wijziging van het financiële beleid. Penningmeester licht de begroting
toe en beantwoordt vragen:
De symposiumkosten bestaan uit sprekerskosten en meer kosten voor catering en zaalhuur. De inkomsten
van het Van der Biltfonds komen gezien de lage rente nu uit een beleggingsfonds. De PR begroting is 0
omdat geen grote acties zijn gepland. Verschil in inkomsten uit effecten 2016 en 2017 komt van veranderde
boekingsregels.
De begroting wordt bij acclamatie vastgesteld.
Bij projecten zijn er nu plannen voor educatief materiaal over weerkunde. De behoefte bleek bij de
contactbijeenkomst van de publiekssterrenwachten. Belangrijk criterium is dat de opzet vervolgens ook
bruikbaar is voor andere lid-organisaties. Piet Cijsouw (Alkmaar): In deze afdeling is een weergroep actief. Is
de leskist weerkunde ook geschikt voor publiekscursussen? Het is zaak om met de VWK mogelijkheden voor
publiek te bezien. André Ibelings (VWK): Nu gaat m en circa 4x/jaar naar een basisschool. Dat wordt vaak
door jongere leden gedaan. Besturen KNVWS en VWK zullen hier contact over hebben.
9 Bestuurssamenstelling
Volgens rooster zijn Jacob Kuiper en Rogier van het Schip aftredend. Rogier stopt. Zijn waardevolle bijdrage
aan contacten met de JWG en andere bestuurszaken worden gememoreerd. Jacob is beschikbaar voor
herbenoeming.
Voorzitter deelt mee dat Jan de Boer te kennen heeft gegeven dat hij in 2018 aftreedt. Het bestuur is in
overleg met Gerard van der Harst als mogelijke opvolger. Voorzitter is in 2018 regulier aftredend en stelt zich
niet herkiesbaar. Het zoeken naar een kandidaat voorzitter is begonnen.
Het bestuur stelt voor om J. Kuiper voor vier jaar opnieuw te benoemen. De vergadering doet dit bij
acclamatie.
Het bestuur stelt voor om Cyrano Chatziantoniou (lid JWG) als opvolger van Rogier voor vier jaar te
benoemen. Cyrano is student sterrenkunde en studeert voor het master examen in Utrecht. Hij is actief in de
JWG en op Sonnenborgh. De vergadering benoemt hem bij acclamatie.
Intermezzo
Voor de pauze worden drie punten onder de aandacht gebracht:
Jan de Jong (Zaanstreek) vertoont een filmpje over navigatie in een archief in een Adobe moederfile met
veel gescande documenten.
Hans Prinse: Heeft u archiefmateriaal van de (K)NVWS en/of De Koepel? Wie heeft de allereerste 4
nummers van Hemel en Dampkring 1902?
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Erik Bellaard: 9-11 juni zal de KleinPlaneten Tagung in de Leidse Sterrewacht zijn.
<pauze 15.05-15.32 uur>
10 Beleid bestuur
Voorzitter geeft een PowerPoint presentatie [kopie online
http://sterrenkunde.nl/knvws/_media/knvws/knvws_beleid_7_mei_2016.pdf]. In dat beleid passen meer
landelijke evenementen.
Afdeling Groningen heeft een symposium over LOFAR in voorbereiding. Andé Ibelings: meer met de website
doen, en volledig via het domein knvws.nl. De VWK gebruikt een systeem met administratie en webportal
(https://allunited.nl) dat speciaal voor verenigingen is ontwikkeld.
Op de Nederlandse Astronomenconferentie 2017 is gesproken over betere wetenschapscommunicatie en
2x/jaar contact tussen verschillende partijen. De Nederlandse Onderzoekschool Voor Astronomie: we
kunnen meer persberichten bij haar aandragen ter verspreiding. Bas Nugteren (Sonnenborgh): een
organisatie zou een landelijke professionele pr campagne over plezier aan sterrenkunde voor publiek,
jongeren. Bezie het met een werkgroep. Voorzitter stelt Nugteren voor om tot een goed voorstel te komen
om beschikbare fondsen in Nederland te gebruiken.
Een periodieke elektronische nieuwsbrief is gewenst. Lezingen blijven belangrijk. Lid-organisaties: meldt aan
de secretaris goede sprekers die op de sprekerslijst moeten. Meldt ook als een spreker minder geschikt is of
te duur.
Ook eigen leden kunnen spreker zijn, zou je kunnen "ruilen" met buur verenigingen.
Meer activiteiten, bijv. meer doen aan radiosterrenkunde. CAMRAS met de 25 m Dwingeloo Radiotelescoop
geeft kansen.
Gebruik mogelijkheden van citizen science. Rond projecten van https://www.zooniverse.org/ werken al
deelnemers in groepsverband, ook in Nederland.
11 KNVWS Symposia
Thema voor een KNVWS symposium wordt Weer op aardachtige planeten. In 2018 bestaat afdeling
Amsterdam 100 jaar, bij de plannen zit ook een symposium in oktober.
12 Activiteiten lid-organisaties
Het jubileum in Amsterdam staat ook in het teken van 100 jaar sterrenkunde in Amsterdam
Alkmaar: Doet aan Kaaskoppenstad op zaterdag en zondag mee met instrumenten overdag. O.a. een
Foucaultslinger met bekrachtiging.
Sonnenborgh: Vernieuwde inrichting over weer- en sterrenkunde. Er is € 600 000 subsidie verzameld. Er
wordt meer van de 17e eeuwse sterrenwacht zichtbaar. In 50 jaar zijn er 100 000 bezoekers geweest.
13 Rondvraag
Henk Olthof: Cassini heeft 20 jaar gewerkt, met 12 jaar geleden een lander op Titan. Na nog 22 rondjes
eindigt a.s. 25 september Cassini in de atmosfeer van Saturnus. Verslaggeving op de ESA/NASA websites.
Hans Kussendrager (Triangulum): wat zijn de archiefregels? Gerard van der Harst: doe wat van belang is, er
zijn geen verplichtingen. Er komt een notitie van Gerard voor de lid-organisaties.
[DOCbewarenvernietigen.PDF is per mail op 30-8-2017 aan de secretarissen verzonden.]
Klaas-Jan Mook: De ontdekkers van de hemel, de Nederlandse sterrenkunde in de twintigste eeuw, is bij de
ramsj. Verder: wees niet verbaasd als een spreker de KNVWS advies vergoeding van €100 vraagt. Hij
besteed tijd en kosten aan een lezing. [Zie bijlage-sprekerslijstKNVWS.rtf bij de sprekerslijst in dropbox].
Voorzitter: Er is een 6e "Nederlandse" meteoriet gevallen. Let op de media.
14 Sluiting
17.05 uur.
J.A. de Boer, secretaris
Paterswolde, 4 mei 2018

Bijlage volgende pagina: rapport kascommissie
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Uiteindelijk tekende alleen Wout, uit onderstaande mail van Angelo blijkt zijn akkoord:

Boer, de, J.A. <j.a.de.boer@rug.nl>

Kascontrole 2017
1 bericht
Angelo Luja <angelo@luja.nl>
26 mei 2017 om 09:14
Aan: Martien Jacobs <martien43jacobs@ziggo.nl>, "w.nordt@wxs.nl" <w.nordt@wxs.nl>
Cc: "Boer, Jan Allerd de" <j.a.de.boer@rug.nl>
Martien,
Excuses voor mijn verlate reactie. Ik heb het verslag van de commissie toegevoegd.
@Wout: Ben jij het hiermee eens? Jij bent er morgen niet, dus kun jij formeel niet tekenen (of je moet het
tekenen en naar mij mailen)

Angelo
Kascontrole knvws 2017.docx
13K
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