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 Verslag Algemene Ledenvergadering NNV 3 juni 2020 - CONCEPT 
 
Aanwezig: Zie presentielijst. 
Locatie: In Zoom 
Verslag: N. de Graaf  
 

1) Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Diederik Jekel opent de vergadering om 10.03 uur. Alle aanwezigen worden 
hartelijk welkom geheten. Normaal gesproken gaat er tijdens de ALV een presentielijst 
rond. Ditmaal is dat niet mogelijk. Iedereen heeft zich vooraf aangemeld voor de ALV, op 
basis van de aanmeldingen is een presentielijst opgesteld. Bij het toelaten van leden uit de 
wachtruimte van Zoom heeft er een namencheck plaatsgevonden, zodoende is goed 
bekend wie er aan de ALV deelneemt. Oorspronkelijk stond deze vergadering gepland 
voor 17 april, tijdens FYSICA 2020, dat door de coronasituatie niet op locatie plaats kon 
vinden. 
De voorzitter start met uitleg over de nieuwe noodwet die in coronatijden digitale ALV’s 
mogelijk maakt, ongeacht wat er in de statuten van de vereniging staat. In de NNV-
statuten staat dat de ALV voor 1 juni plaatsvindt, de noodwet maakte uitstel mogelijk, 
vandaar dat de vergadering op 3 juni plaatsvindt, dit was de eerst mogelijke datum. Er 
volgt een uitleg over de werkwijze in Zoom (mute, raise hand, chat, stemmen, scherm 
delen). 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld (stemming in Zoom). 
 
2) Verslag ALV 5 april 2019 (NNV-2019-125) 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan de notulist (stemming in 
Zoom). 
 
3) Afsluiting van het verenigingsjaar 2019 
a) Jaarverslag 2019 (NNV-2019-109) 
Diederik Jekel licht het jaarverslag toe, de vergadering stelt het jaarverslag ongewijzigd 
vast (stemming in Zoom). Hij roept mensen op zich beschikbaar te stellen als NNV-
voorzitter bij de eerstkomende voorzittersverkiezing die in 2021 plaatsvindt. Vandaag start 
de tweede –en dus laatste– termijn van Diederik Jekel als voorzitter.  
Liliane Bouma geeft aan dat ze graag meer overleg had gehad met de NNV gedurende 
het traject van Curriculum.nu. Zij maakte als bijna de enige fysicus deel uit van het 
ontwikkelteam van het domein Mens en Natuur en vond het lastig om de natuurkunde te 
vertegenwoordigen. Ze geeft aan dat ze een partij mist die verantwoordelijk is voor goed 
onderwijs en had graag vaker geschakeld met een achterban.  
Antwoord van bestuur: De NNV heeft gedurende het gehele traject input geleverd in 
samenwerking met de andere bètavakverenigingen (wiskunde, scheikunde, biologie, 
NVON, NLT) en is bij alle bespreekmomenten van tussenrapportages betrokken geweest. 
De NNV-sectie onderwijs heeft een ledenraadpleging gedaan onder al haar leden over 
Curriculum.nu. Het is goed om in het vervolgtraject en bij toekomstige ontwikkelingen de 
mate van contact te verhogen.      
 
b) Financieel verslag 2019 (NNV-2020-102a en b) 
Het financieel jaarverslag wordt besproken. Er wordt speciaal stilgestaan bij de post in de 
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begroting voor 2020 voor het bedrijvennummer van het NTvN (carrièrenummer). Dit 
nummer was gepland als extra editie van het NTvN, waarin bedrijven aan het woord 
komen om te laten zien wat voor een mooie banen ze voor fysici hebben. Ieder bedrijf 
betaalt hiervoor een bepaald bedrag. Besprekingen met diverse bedrijven vonden plaats 
en het zag er goed uit. Helaas is alles door de coronasituatie zodanig anders geworden 
dat het niet meer opportuun is om op dit moment dit carrièrenummer te maken. Dit 
betekent een forse invloed op de begroting van 2020. Het bestuur heeft dit in de gaten en 
werkt hieraan. Jan van Ruitenbeek brengt in dat ook voor Quarktravel en 
studentensubsidies andere bedragen worden gerealiseerd dan begroot. Voor de 
studentensubsidies zal dit zeker waar zijn, voor Quarktravel geldt dit niet  omdat vrijwel 
alle reizen voor corona zijn uitgevoerd. Johan Wevers vraagt naar de hoge kosten voor 
FYSICA 2019. Dit heeft te maken met het feit dat er een speciale tent nodig was op 
Amsterdam Sciencepark, de kosten hiervan zijn door UvA, VU en Nikhef gedragen.    
De vergadering stemt in met het financieel verslag over 2019 en het bestuur wordt 
gedechargeerd (2 afzonderlijke stemmingen in Zoom). 
 
Penningmeester Peter Brussaard toont enkele grafieken met de ontwikkeling van de 
kosten en baten gedurende meerdere jaren. Er blijkt uit dat het nodig is om aandacht te 
besteden aan de inkomsten voor de toekomst, zodat er een gezond groeimodel ontstaat. 
Het ledental blijft natuurlijk altijd belangrijk om op orde te houden. Piet Mulders meldt dat 
de NNV binnen Europa een heel hoog ledenaantal heeft. Liliane Bouma vraagt of de NNV 
ook kijkt naar nieuwe studies als nanobiologie. Dat doen we als NNV zeker, zo valt bv. de 
studievereniging van deze nieuwe studie onder de subsidieregeling van de NNV.  
 
4) Bestuurswisselingen 

 Secretaris Johan Klootwijk (Philips) is aftredend en herkiesbaar. 

 Saskia Blom (Fontys) is aftredend en herkiesbaar. 
Beiden worden door de leden herkozen, men is blij met beide bestuursleden. Tijdens de 
stemmingen in Zoom waren beiden even buiten de vergadering in de wachtruimte. 

 Jasper Somsen wordt binnenkort officieel voorzitter van SPIN en maakt q.q. deel uit 
van het AB van de NNV. 

 De tweede voorzitterstermijn van Diederik Jekel gaat in tijdens deze ALV. 
 
5) NTvN 
Anneke de Leeuw, samen met Els de Wolf hoofdredactie van het Nederlands Tijdschrift 
voor Natuurkunde, gaat in op het tijdschrift. Ze geeft aan dat de hoofdredactie heel blij is te 
kunnen bouwen op de eindredacteuren Esger Brunner en Marieke de Boer, zij zijn rotsen 
in de branding. Voorts roemt Anneke de rest van de redactie en de studentenredactie. In 
2019 hebben 178 auteurs een bijdrage geleverd aan het NTvN, onbetaald en met veel 
inspiratie. Er wordt volop gewerkt om het themanummer 2020 over voeding drukklaar te 
krijgen. Helaas is het niet duidelijk hoe het gaat lopen met het carrièrenummer, wat dit 
betreft is het even afwachten hoe de toekomst uitpakt. Er is een speciaal team uit de 
redactie bezig met de voorbereidingen van het themanummer in 2021, de ROBBERT. Dit 
tijdschrift zal een oplage kennen van 32.000, met grootschalige verspreiding via scholen, 
via NNV-leden en via meesturen met de New Scientist. Het is wenselijk dat er meer 
bezoekers op de website komen, hiervoor acht de hoofdredactie het noodzakelijk om 
onderzoekartikelen vrij te geven op de website als pdf. Op deze manier is er meer te 
bieden aan bezoekers. Liliane Bouma suggereert meer gebruik te maken van de sociale 
media als Linkedin en Facebook. Wellicht zijn er studenten uit de redactie die hier actie op 
zouden willen ondernemen. Lena Coremans brengt in: “Is het een idee om hierover te 
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informeren bij de studieverenigingen? Spin wellicht? Zij zijn meer bezig met sociale media 
om hun doelgroep te bereiken en willen daar misschien over mee kijken?”  
Alles wat achter een betaalmuur staat, komt niet naar voren bij zoekopdrachten, het is niet 
veel werk om een aantal pdf’s toegankelijk te maken. Het is echter wel een risico, wellicht 
zegt een deel van de leden in dat geval op, omdat ze het NTvN dan deels gratis kunnen 
lezen. Het is belangrijk om een strategie op te stellen, wellicht is het posten van 
samenvattingen uit het NTvN al genoeg.  
Joshua Dijksman doet als suggestie voor het NTvN: alle EU-gefinancierde projecten 
moeten aan disseminatie doen; voor dat soort artikelen zou NTVN zich kunnen 
openstellen, en dat moet dan ook “open access”. 
 
6) Beleid 2020/21 

 Plannen voor de komende tijd toegelicht door Diederik Jekel: 
Het is een roerige periode in deze coronatijden. FYSICA 2020 vond online plaats. Dit 
was een groot succes. Wellicht kunnen we delen hiervan voor in de toekomst in het 
achterhoofd houden, bewaar het goede. Financieel moeten we goed opletten in 2020, 
zeker omdat het carrièrenummer geen doorgang kan vinden. Het bestuur zal dit zeker 
meenemen in het vervolg van het jaar. Verder wordt er met NWO gesproken over 
disciplinaire potjes voor projecten die tot nu toe altijd subsidie van NWO hebben 
gekregen. NWO gaat steeds interdisciplinairder te werk, mooie natuurkundige zaken 
mogen echter niet tussen wal en schip gaan vallen. De NNV blijft betrokken bij de 
Raad voor Natuurkunde, we hopen dat de stem van de natuurkunde goed gehoord 
blijft. We hopen ook bij de overheid meer ingangen te krijgen om de stem van de 
natuurkunde (de NNV-leden) te laten klinken. De NNV zou ook aantrekkelijker moeten 
zijn voor bedrijven. Het ledental van de NNV heeft blijvend de aandacht, het NNV-
bureau is bezig om websites van universiteiten te checken op NNV-leden om twee 
redenen: kijken welk deel van de fysici bij de NNV is aangesloten en tegelijkertijd te 
zien wie we zouden kunnen benaderen om NNV-lid te worden. Als dit goed werkt, dan 
zou dit systeem worden uitgebreid naar andere organisaties als hbo en bedrijfsleven. 
Diederik is een aantal keer bij studieverenigingen op bezoek geweest. Ook het 100-
jarig bestaan van de NNV in 2021 is een aandachtspunt. We hopen dat diverse zaken 
ineen gaan grijpen, waaronder ook de huisstijl van de NNV, zodat er een heel pakket 
ontstaat zodat de NNV wat meer gezicht naar de buitenwereld krijgt. 

 100 jaar NNV in 2021: Sijbrand de Jong –voorzitter van het organisatiecomité– vertelt 
over de keuzes en vorderingen. Er is een jubileumcomité dat werkt aan de viering van 
2021, hierbij is gekozen voor meerdere activiteiten gedurende het jaar en niet voor één 
specifiek moment. De namen van de comitéleden worden genoemd, met name die van 
Noortje de Graaf. Het logo voor het feestjaar – ontworpen door Vincent Icke -  wordt 
gepresenteerd en tevens worden de namen van het comité van aanbeveling bekend 
gemaakt. Dit comité is heel divers samengesteld uit NNV-leden met uiteenlopende 
achtergronden. Het is de bedoeling om gedurende het jaar zowel activiteiten te 
organiseren voor leden als meer naar buiten gerichte activiteiten. Denk hierbij aan een 
speciale editie van het NTvN die een oplage van 32.000 zal krijgen en grootschalig 
verspreid gaat worden, een publieksevenement op de FYSICA 2021-avond en 
samenwerking met musea. De aanvraag voor het predicaat Koninklijk is ingediend, de 
eerste schifting heeft de NNV overleefd, de aanvraag is door naar de volgende ronde. 
Diederik dankt Sijbrand hartelijk voor zijn inzet en wenst het comité veel succes.    

 Aankondiging: Er ligt momenteel een nieuwe wet ter goedkeuring bij de Eerste Kamer: 
‘Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)’. Indien deze wet wordt 
aangenomen kan dat leiden tot een verplichte statutenwijziging voor de NNV. Denk 
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hierbij aan bijv. vastleggen hoe te handelen bij een tegenstrijdig belang tussen 
bestuurders en vereniging. Het lijkt handig om bij deze wijziging ook meteen te regelen 
dat het mogelijk is dat NNV-leden tevens online deel kunnen nemen aan een ALV. 
Indien deze wetswijziging doorgang vindt, komt het bestuur bij een volgende ALV terug 
op dit punt. 

 
7) Thema/discussie 
Het bestuur is altijd op zoek naar ideeën, inbreng, mogelijke verbeteringen. Daarom 
worden leden van harte uitgenodigd tips te geven over zaken die zij belangrijk vinden. In 
dit geval in antwoord op de vraag: ‘Wat zijn de boodschappen voor de politiek?’ Hierop 
komen de volgende reacties binnen (mondeling en via chat):  

 Piet Mulders: Het belang van Europa voor de fysica. Sommige zaken zouden met de 
EPS besproken moeten worden. Voor de wetenschap is Europa essentieel, kijk over 
de landsgrenzen heen. Er komen bv. veel promovendi uit Zuid-Europa. 

 Jan van Ruitenbeek: Zorg dat er geen kakofonie ontstaat. Zorg dat er goede 
afstemming met zusterorganisaties is, versterk elkaar. Bv. samen optrekken met 
KNAW. 

 Liliane Bouma: Bèta-opgeleide mensen zijn belangrijk voor de economie, bedrijven 
hebben moeite om bèta’s te vinden. Breng bètabanen onder de aandacht, werk samen 
met JetNet etc. Noem bètabanen in de buurt. NNV zou samen moeten werken met 
organisaties als Jet-Net & Technet, Brainport, Seedvalley etc. 

 Tom Hoogenboom doet dit soort zaken voor ASML. 

 Liliane Bouma: Over onderwijs: Zorg dat we in NL systemisch gaan nadenken over 
curriculumontwikkeling 

 Carel van der Poel: NNV-leden zouden kunnen speeddaten met scholen, is het nuttig 
om een soort loket hiervoor aan te bieden? Liliane Bouma meldt dat dit niet het 
grootste probleem is, omdat iedere docent wel bètacontacten heeft.  

 Mark Golden: Coördineer alle zaken samen met de Raad voor Natuurkunde, zodat je 
met 1 stem spreekt. 

 Carel van der Poel: De NNV heeft veel kennis in huis, bied je aan als gesprekspartner 
voor de politiek. 

 Frank Filthaut: Wetenschap is meer dan een mening 

 Liliane Bouma: Suggestie: een facebookgroep Natuurkunde die beheerd wordt door de 
NNV.  

 Joshua Dijksman: NNV kan stimuleren dat wetenschappers zich aanmelden op 
kennisopstraat.nl; daar zijn er weinig te vinden en scholen vinden het toch wel leuk om 
wetenschappers zo uit te nodigen. Ook kan NNV nog adverteren voor leden zich aan te 
melden als  “expert” bij Klokhuis Vragendag, dat elk jaar op zoek is naar natuur- en 
sterrenkundigen. 
 

8) Rondvraag 
Carel van der Poel zou graag bestuursvergaderingen uitwisselen met de KNCV. 
 
9)  Sluiting 
Diederik Jekel sluit de vergadering om 12.06 uur en dankt allen voor hun aanwezigheid en 
inbreng. 


