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 Verslag Algemene Ledenvergadering NNV 19 april 2013 
 
Aanwezig: Zie presentielijst. 
Locatie: TU Delft, tijdens lunchpauze FYSICA 2013 
Verslag: N. de Graaf  
 

1) Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Gerard van der Steenhoven opent de vergadering om 12.40 uur. Alle 
aanwezigen worden hartelijk welkom geheten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2) Notulen ALV 30 mei 2012 (NNV-2012-135) 
De notulen van de vergadering van de ALV op 30 mei 2012 worden zonder wijzigingen 
goedgekeurd. Ad Ettema merkt op dat niet alleen decharge aan de penningmeester, maar 
aan het gehele bestuur dient te worden verleend. 
 
3) Leden van Verdienste 
Door het bestuur zijn tot Lid van Verdienste benoemd: 

 Piet Mulders vanwege zijn jarenlange inzet voor het NTvN en in het bestuur; 

 Miriam Blaauboer als voormalig hoofdredacteur van het NTvN; 

 Leo Meerts als voormalig voorzitter sectie AMO; 

 Ton van Leeuwen als voormalig voorzitter sectie AMO; 

 Cor de Beurs als voormalig voorzitter sectie onderwijs; 

 Gerrit Kroesen als voormalig voorzitter van de sectie PG. 
 
4) Afsluiting van het verenigingsjaar 2012 
a) Jaarverslag 2012 (NNV-2013-109) 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
b) Financieel verslag 2012 (2013-110a en b) 
Jan van Ruitenbeek licht het financieel verslag toe. De accountant is akkoord met de 
jaarrekening 2012. In 2012 zijn diverse projecten uitgevoerd waarvoor al geruime tijd 
reserveringen waren gemaakt. In 2012 heeft de NNV een verlies geleden van ca. € 5500, 
het verlies komt ten laste van de algemene reserves. De hoogte van de reserves zijn op 
peil. De vergadering verleent decharge aan het bestuur. 
 
5) NTvN 
Richard Engeln doet verslag van het afgelopen jaar, maar begint met het bedanken van 
Gerard van der Steenhoven voor zijn rol. Richard heeft het zeer op prijs gesteld dat 
Gerard de onafhankelijkheid van de redactie nooit heeft betwist en ook de bijdragen van 
Gerard aan het tijdschrift werden gewaardeerd. Richard spreekt de wens uit dat de nieuwe 
voorzitter dezelfde lijn volgt.  
De redactie van het NTvN bestaat momenteel uit 27 personen en vormt een mooie 
doorsnede van het natuurkundige veld. Er zijn een paar redactieleden die zijn gestopt, 
maar ook nieuwe. Binnen de redactie komen steeds meer mensen die zelf willen schrijven. 
In 2012 is de vernieuwde site gelanceerd, er is nog de wens voor interactieve peilingen op 
de site. In het tijdschrift zijn de nieuwe rubrieken duurzaamheid en studenten opgenomen. 
Voor de NTvN-prijs waren 7 Nederlandstalige inzendingen, de mogelijkheid was 
geschapen Engelstalige artikelen in te zenden, hier is geen gebruik van gemaakt. Het 
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juninummer zal wederom een themanummer zijn, er zijn twee gastredacteuren deze keer, 
dat pakt heel goed uit. De vergadering spreekt de complimenten uit voor de redactie.  
 
6) Wijziging reglementen 
Om het mogelijk te maken  dat het bestuur ingrijpt in het geval een sectie niet functioneert, 
wordt een wijziging in het bestuursreglement voorgesteld (NNV-2013-118a). Piet Mulders 
vraagt om hoeveel secties het gaat. Gerard van der Steenhoven antwoordt dat het om 
enkele stuks gaat. Ook diverse autonome verenigingen zijn als sectie aangesloten bij de 
NNV, het NNV-bestuur heeft geen zeggenschap over deze autonome verenigingen. De 
genoemde wijziging in de reglementen slaat dan ook niet op deze autonome verenigingen. 
De vergadering stemt in met de voorgestelde wijziging. 
 
7) Beleid 2012/13 
Zichtbaarheid en verbreding zijn de speerpunten die het bestuur heeft vastgesteld in de 
afgelopen periode. De verbreding heeft als doel dat fysici in alle takken van de 
natuurkunde in de maatschappij interesse hebben voor / lid zijn van de NNV. Enkele 
voorbeelden van projecten in het kader van de zichtbaarheid en verbreding: verkiezing van 
de voorzitter via een webapplicatie, film die over natuurkunde/NNV wordt gemaakt, 
ingezonden brieven van de voorzitter in de landelijke media. Of het werkt is lastig te 
meten, de vereniging kent echter een groeiend aantal leden, dus dat is heel positief in een 
tijd waarin veel verenigingen kampen met teruglopende ledenaantallen. Maar er is nog 
veel werk te doen: er wordt onder meer gewerkt aan een loopbaan- / 
werkgelegenheidsrapport. 
 
Joop Konijn geeft aan dat in Zweden de salarissen van natuurkundigen bekend worden 
gemaakt in werkgelegenheidsrapporten. KiviNiria doet dit iedere twee jaar in Nederland. 
Voor docenten en hoogleraren zal er een bandbreedte kunnen worden aangegeven, voor 
fysici in het bedrijfsleven is dit veel ingewikkelder. 
 
8) Bestuurswisselingen 
Casper van Schuppen is sinds januari 2013 voorzitter van SPIN, hij maakt q.q. deel uit van 
het NNV-bestuur. 
 
9) Overdracht voorzitterschap 
Gerard van der Steenhoven heeft aangegeven het voorzitterschap over te willen dragen 
na zes jaar voorzitter te zijn geweest. Om de nieuwe voorzitter te kiezen is NNV-leden in 
maart 2013 de mogelijkheid geboden om online een stem uit te brengen op één van de 
drie kandidaatvoorzitters: Jan van Ruitenbeek, Peter Brussaard en Vinod Subramaniam. 
De kiescommissie bestaande uit Nasser Kalantar (vz.), Lieke Heimel, Henk Swagten, 
Gerrit Kroesen en Noortje de Graaf heeft het kiesproces geleid. Er zijn in totaal 360 
stemmen uitgebracht, 54% daarvan op Jan van Ruitenbeek. Het proces is goed verlopen, 
de vergadering verleent decharge aan de kiescommissie.  
Gerard van der Steenhoven dankt het bureau voor de plezierige samenwerking en dankt 
ook alle personen waarmee hij zo collegiaal heeft samen kunnen werken. Hij bedankt 
Peter Brussaard en Vinod Subramaniam voor het feit dat zij zich verkiesbaar hebben 
gesteld en er zo voor gezorgd hebben dat er een heuse voorzittersverkiezing kon 
plaatsvinden. Gerard wenst Jan van Ruitenbeek veel succes en draagt het voorzitterschap 
met een hamerslag aan hem over. 
 
De nieuwe voorzitter Jan van Ruitenbeek dankt de leden voor het in hem gestelde 
vertrouwen, hij heeft het gevoel door de uitslag een echt mandaat te hebben, hetgeen 
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zelfvertrouwen geeft. Hij dankt Vinod en Peter en geeft aan graag gebruik te maken van 
hun kennis en kunde. Tot slot richt hij het woord tot Gerard, die de afgelopen negen jaar 
zich vol heeft ingezet voor de NNV: eerst drie jaar als penningmeester, vervolgens zes 
jaar als voorzitter. Hij is van mening dat Gerard de vereniging een eigen kleur heeft 
gegeven. Gerard was goed zichtbaar door zijn geregelde columns in het NTvN. Hij was 
het gezicht van de modernisering van de vereniging. De relatie met FOM is heel goed, de 
succesvolle NNV-sessie tijdens FOM Veldhoven is hier een goed voorbeeld van. Gerards 
stijl van leidinggeven is efficiënt en energiek; de vergaderingen verlopen met humor en 
respect voor iedereen en zijn altijd op tijd klaar. Bovendien is hij een echte Europeaan. 
Gerard heeft altijd een mening klaar, die hij goed kan verwoorden.  
 
Aangezien Jan van Ruitenbeek reeds penningmeester van de NNV was, is hij nu zowel 
voorzitter als penningmeester. Het is de bedoeling op korte termijn een nieuwe 
penningmeester te installeren. De vergadering stemt in met het voornemen uit het AB een 
nieuwe penningmeester te benoemen. 
 
10)  Rondvraag 
Joop Konijn vraagt of de NNV via een soort steunlidmaatschap meer buitenlandse 
natuurkundigen bij de vereniging wil betrekken. Jan van Ruitenbeek antwoordt dat er juist 
voor dit soort mensen vorig jaar een steunlidmaatschap is ingevoerd. 
 
11)  Sluiting 
Voorzitter Jan van Ruitenbeek sluit de vergadering om 13.30 uur.  
 


