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 Verslag Algemene Ledenvergadering NNV 10 april 2015 - CONCEPT 
 
Aanwezig: Zie presentielijst. 
Locatie: TU Eindhoven, tijdens lunchpauze FYSICA 2015 
Verslag: N. de Graaf  
 

1) Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Jan van Ruitenbeek opent de vergadering om 12.45 uur. Alle aanwezigen 
worden hartelijk welkom geheten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2) Bestuurswisselingen 
Er zijn dit jaar heel wat bestuursleden die aftreden. Els de Wolf, Jasper Knoester, 
Raymond van Ee en David de Jager zijn aftredend en herkiesbaar. Pieter Bouwmeester 
(UL) is sinds januari 2015 voorzitter van SPIN en maakt q.q. deel uit van het AB van de 
NNV. Arjon van Lange (UU-De Jonge NNV) is aftredend en niet herkiesbaar. Casper van 
Schuppen (De Jonge NNV) stelt zich verkiesbaar als opvolger van Arjon van Lange. 
Wilfried Allaerts (voortgezet onderwijs) is aftredend en niet herkiesbaar. Roeland Boot 
(voortgezet onderwijs en DIFFER) stelt zich verkiesbaar als opvolger van Wilfried Allaerts. 
Marjolein Vollebregt (UU) is aftredend en niet herkiesbaar. Elwin Savelsbergh (UU) stelt 
zich verkiesbaar als opvolger van Marjolein Vollebregt. Sijbrand de Jong (RU) is aftredend 
en niet herkiesbaar. Alle afscheidnemende bestuursleden worden zeer hartelijk bedankt 
voor hun verdiensten voor de NNV.  
De voorzitter vraagt of de vergadering ermee instemt om over de bestuursleden als groep 
te stemmen i.p.v. een stemming per persoon. De vergadering stemt hiermee in. Alle 
verkiesbare personen worden vervolgens unaniem tot bestuursleden gekozen. 
 
3) De verkiezing van de (vice)voorzitter 
In maart 2015 hebben de leden van de NNV hun stem uit kunnen brengen op de nieuwe 
(vice)voorzitter. Nasser Kalantar, de voorzitter van de kiescommissie, doet verslag. Dit 
was de 2e maal dat de voorzitter van de NNV door de leden via een webapplicatie kon 
worden verkozen. De kiescommissie bestond uit Nasser Kalantar, Charon Duermeijer, 
Gerrit Kroesen, Peter Koopmans, Piet Mulders en Noortje de Graaf. In het NTvN hebben 
de drie kandidaten Hans Jordens, Herbert Löhner en Jan van Ruitenbeek in een interview 
hun visie kunnen geven. Er zijn 350 stemmen uitgebracht, dit is vergelijkbaar met twee 
jaar geleden. Jan van Ruitenbeek heeft ruim 60% van de stemmen verkregen, de andere 
twee kandidaten ieder rond de 20%. In de toekomst moet worden nagedacht over de 
procedure indien de zittende voorzitter zich herkiesbaar stelt, dat zal op een volgende ALV 
worden besproken. Jan van Ruitenbeek dankt de leden voor het hernieuwd vertrouwen, en 
dankt Nasser Kalantar en de rest van de kiescommissie voor de werkzaamheden. Er 
wordt decharge verleend aan de kiescommissie. Jan van Ruitenbeek geeft aan graag in 
de toekomst samen te werken met de beide andere kandidaten, zij hebben blijk gegeven 
van goede ideeën. Hans Jordens feliciteert de herkozen voorzitter en spreekt dank uit voor 
het feit dat hij zijn visie heeft kunnen uiten via het NTvN, hij zou graag in de toekomst 
samen werken met het bestuur. 
 
4) NTvN en Engelstaligheid 
Richard Engeln, hoofdredacteur van het NTvN, vertelt over het tijdschrift. Omdat het 
themanummer van 2015 eerder dan normaal is verschenen (in april i.p.v. in juni), is het 
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feitelijk zo dat er binnen een jaar 2 themanummers zijn verschenen. Het quantumnummer 
in 2014 en het themanummer over licht in 2015 i.v.m. het International Year of Light. 
Themanummers trekken een zware wissel op het redactiebureau, Richard Engeln is er 
trots op het Lichtnummer geheel intern te hebben gemaakt, zonder gastredacteuren. Er 
bleek veel kennis op dit vlak in de redactie aanwezig te zijn. Er is een enquête onder NNV-
leden gehouden over het NTvN. Hieruit kwam naar voren dat het tijdschrift gewaardeerd 
wordt met een 7,5. Hier kan de redactie zeker tevreden mee zijn, maar er is nog ruimte 
voor verbetering. Uit de enquête kwam ook waardering voor de themanummers naar 
voren, dit blijkt ook uit de losse aanvragen voor de verschillende themanummers. In 2007 
is voor het eerst een themanummer samengesteld (energie), dat is een goede keuze 
gebleken. Richard Engeln doet een oproep om meer artikelen in te sturen. De 
samenstelling van de redactie is redelijk constant, er is dit jaar afscheid genomen van 3 
redactieleden, terwijl er 4 nieuwe redactieleden zijn aangetreden. De redactie zou  nog 
graag leden uit bedrijfsleven en hbo rekruteren. 
 
Het lichtthemanummer wordt deze zomer in het Engels vertaald, dat heeft een wat langere 
houdbaarheid. De Engelse vertaling wordt omgevormd tot een e-magazine, dat is een echt 
digitaal tijdschrift en geen losse pdf op de website. Met dit voorbeeldnummer kan men de 
boer op gaan en vragen of er belangstelling voor een dergelijk tijdschrift is. Het is de 
bedoeling dat er op den duur een digitaal Engelstalig tijdschrift komt. Hiermee hoopt men 
een nieuwe categorie natuurkundigen aan te spreken. In het natuurkundige onderzoek 
ontstaat een heel nieuw landschap, 50% van de promovendi is Engelstalig, evenals 80% 
van de postdocs. Ook onder de wetenschappelijke staf zijn steeds meer mensen die het 
Nederlands (nog) niet machtig zijn, net als in het bedrijfsleven. 
 
Jos van Haaren vindt het een goed idee en vraagt zich af hoe een dergelijk initiatief in de 
markt kan worden gezet. Hij vraagt zich af of het voor iedereen beschikbaar is, in dat geval 
kun je er geld voor vragen. Het is inderdaad de bedoeling om het online voor iedereen 
beschikbaar te maken, ook via Ipad etc.  
 
Elwin Savelsbergh geeft aan dat zijn indruk is dat het NTvN 2 doelgroepen bedient: de 
beginnend fysici en de meer gevorderden. Wat wil men met het Engelstalige initiatief 
bereiken? 
 
Ton van Leeuwen geeft aan dat er onder bachelorstudies een trend is om steeds meer in 
het Engels les te geven. Jan van Ruitenbeek antwoordt dat het in ieder geval de bedoeling 
is om het papieren NTvN in het Nederlands te blijven houden. 
 
De heer De Jeu brengt in dat men sommige artikelen wellicht eenvoudiger in het Engels 
schrijft dan in het Nederlands. Hij bedoelt hiermee dat men op termijn wellicht in het 
Engels aanlevert en dat de redactie het artikel dan vervolgens naar het NL vertaalt. 
Richard Engeln wil wel een Nederlandstalig tijdschrift houden. Het kan niet om bv. 
artikelen uit Nature 1 op 1 over te nemen, dan is er ook een copyrightprobleem. 
 
De vergadering vindt het een goed idee om een Engelstalig digitaal tijdschrift te 
produceren. 
 
5) Leden van Verdienste 
Het bestuur heeft Nasser Kalantar benoemd tot lid van verdienste. Dit vanwege zijn grote 
verdiensten voor de NNV als voorzitter van de sectie SAF (en voorganger) en als 
voorzitter van de kiescommissie die het proces heeft geleid van de voorzittersverkiezing. 
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Nasser Kalantar heeft de voorzittersfunctie van de kiescommissie twee maal bekleed. 
Nasser Kalantar wordt van harte gefeliciteerd door de aanwezige leden. 

 
6) Afsluiting van het verenigingsjaar 2014 
a) Jaarverslag 2014 (NNV-2015-116) 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 
b) Financieel verslag 2014 (NNV-2015-107a en b) 
Het financiële verslag wordt toegelicht door penningmeester Peter Brussaard. Er wordt 
geïnvesteerd in een kleine uitbreiding van het bureaupersoneel, zodat er meer aandacht 
aan ledenwerving kan worden besteed. Er is minder geld dan begroot uitgegeven aan 
studentenactiviteiten. Het geld binnen deze begrotingspost wordt voor het overgrote deel 
uitgegeven als subsidie voor studiereizen en symposia georganiseerd door 
studieverenigingen. Het is niet zo dat er minder reizen en symposia worden 
georganiseerd, het lagere bedrag is eerder een effect van het laat naar de NNV sturen van 
facturen door studieverenigingen.  
Jan-Hein Heimel vraagt of er controle van de jaarrekening plaatsvindt door een 
kascommissie of een accountant. De financiën worden jaarlijks door een accountant 
beoordeeld, hij heeft de jaarrekening van 2014 reeds goedgekeurd. De betreffende brief is 
tijdens de vergadering in te zien. De vergadering stemt in met het financieel verslag over 
2014 en verleent decharge aan het bestuur. 
 
7) Beleid 2015/16 
Een aantal jaar geleden is onder leiding van Sijbrand de Jong gewerkt aan een 
strategiedocument. Hieruit kwamen als speerpunten ‘zichtbaarheid’ en ‘verbreding’ naar 
voren. Aan deze speerpunten is de laatste jaren gewerkt en voor 2015 zijn de speerpunten 
verder toegespitst op ‘actieve ledenwerving’ en ‘ledenbehoud’. De NNV verenigt zo’n 25-
30% van de fysici in Nederland, en er zijn zeker mogelijkheden om nieuwe leden te 
winnen. Er blijken nog voldoende mensen niet op de hoogte te zijn van het bestaan van de 
NNV en het NTvN. Er wordt dus meer energie gestoken in het werven van nieuwe leden. 
Een manier is om mensen te benaderen die wel aangesloten zijn bij de NNV-
Linkedingroep maar geen NNV-lid zijn. Deze Linkedingroep heeft nu 1400 leden.  
 
Er komt steeds meer werk af op het NNV-bureau, waardoor het bureau allengs meer een 
spin in het web wordt. Zo wordt er bijvoorbeeld veel werk voor natuurkunde.nl gedaan, 
Stichting Natuurkunde.nl is zeer tevreden over het werk van de NNV. Omdat met de 
uitbreiding van de werkzaamheden de grens van de capaciteit van het bureau is bereikt, is 
er een tijdelijke medewerker aangetrokken, Saskia de Haan. 
 
De Europese dimensie: De EPS heeft een kantoor in Brussel geopend, met als doel 
dichter op de besluitvorming te zitten. Het is een klein kantoor, en het is nu zaak dit tot een 
succes te maken. De NNV is hierover in gesprek met Europese partnerverenigingen. 
 
Eind 2015 vindt een wereldwijde klimaattop plaats in Parijs. Jan Terlouw heeft de NNV 
(NNV-leden) opgeroepen zich als fysicus en als wereldburger in de klimaatdiscussie te 
mengen. In samenwerking met de NNV-sectie Energie en Klimaat wordt een symposium 
binnen de NNV georganiseerd, waar gekeken gaat worden in hoeverre het mogelijk is als 
NNV een gezamenlijk standpunt in te nemen.  
 
Wim Sinke vraagt of de NNV een bijdrage levert aan de nationale wetenschapsagenda. 
Dat is niet het geval. Het lijkt momenteel niet urgent, aangezien men al van veel kanten 
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wordt benaderd. 
 
Harrie Eijkelhof vertelt dat er momenteel door de Stichting IOBT, het 
samenwerkingsverband van de beroepsverenigingen voor natuur-, wis-, scheikunde en 
biologie, wordt nagedacht over hoe het onderwijs er over 15 jaar uit dient te zien. Chris 
van Weert is hier mee bezig, onder andere is het de wens om NNV-leden te raadplegen 
over deze kwestie. Harrie Eijkelhof vraagt of de NNV dit proces wil ondersteunen. Het 
antwoord hierop is ‘ja’. De directeuren van de verschillende beroepsverenigingen zijn er 
ook bij betrokken.  
 
8) International Year of Light 2015 
2015 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal Jaar van het Licht. In 
Nederland heeft de NNV het initiatief genomen om het jaar tot een mooi jaar te maken. De 
Nederlandse organisatie heeft het jaar geopend op 15 januari met een sprankelend 
symposium in Science Center NEMO in Amsterdam, de internationale opening was in 
Parijs op 19 en 20 januari. 
Omdat licht zo’n breed onderwerp is, zijn er in ons land al heel veel bestaande 
lichtactiviteiten, of activiteiten die heel goed in 2015 licht als speciaal thema kunnen 
kiezen. Er is voor gekozen om de samenwerking te zoeken met de vele partijen die 
lichtactiviteiten organiseren en zo tot een heel scala aan evenementen te komen. Dit heeft 
ertoe geleid dat er inmiddels een prachtige lijst met agenda-items staat op www.iyl2015.nl. 
Neem vooral een kijkje op deze site en een ieder wordt uitgenodigd om deel te nemen aan 
activiteiten en tips aan te leveren aan het NNV-bureau voor extra evenementen.  
In het najaar van 2015 wordt een nationaal scholenexperiment georganiseerd, waarbij 
middelbare scholieren een spectrometer gaan bouwen en daarmee gaan meten welke 
lampsoorten in hun buurt worden gebruikt. Dit scholenexperiment heet de Nationale 
Lichtmeting. 
 
9) Verslag ALV 1 april 2014 (NNV-2014-121) 
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
  
10) Rondvraag 
Joop Konijn vraagt of het mogelijk is om voortaan een deelnemerslijst van FYSICA online 
te zetten. Hier zal het bestuur naar kijken. 
Joop Konijn vraagt ook hoeveel leden de NNV momenteel heeft. In het jaarverslag over 
2014 staat dat het ledental op 1 januari j.l. 3.956 bedroeg. Inmiddels zijn er ruim 4.200 
leden. 
 
11)  Sluiting 
Voorzitter Jan van Ruitenbeek sluit de vergadering om 13.46 uur.  
 

http://www.iyl2015.nl/

