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Verslag Algemene Ledenvergadering NNV 1 april 2021
Aanwezig: Zie presentielijst.
Locatie: In Zoom
Verslag: Noortje de Graaf

1) Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Diederik Jekel opent de vergadering om 19.32 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 deelnemen. Er zijn 53 aanwezigen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld (stemming in Zoom). Diederik roemt de grote
inzet van Noortje de Graaf voor de NNV en dankt haar van harte.
2) Verslag ALV 3 juni 2020 (NNV-2020-128)
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan de notulist (stemming in
Zoom).
3) Afsluiting van het verenigingsjaar 2020
a) Jaarverslag 2020 (NNV-2021-109)
Diederik Jekel licht het jaarverslag toe, de vergadering stelt het jaarverslag ongewijzigd
vast (stemming in Zoom).
b) Financieel verslag 2020 (NNV-2021-107a en b)
Het financieel jaarverslag wordt besproken. 2020 stond in het teken van corona en veel
zaken liepen anders dan vooraf gedacht. Er zijn dan ook grote verschillen tussen de
begroting en de uiteindelijke realisatie in 2020. Desondanks komt het uiteindelijk onder de
streep ongeveer hetzelfde uit, waardoor er een klein overschot is. De accountant heeft het
financieel verslag over 2020 reeds gecontroleerd en akkoord bevonden.
De vergadering stemt in met het financieel verslag over 2020 en het bestuur wordt
gedechargeerd (2 afzonderlijke stemmingen in Zoom).
4) Aanpassing huishoudelijk reglement
Volgens het geldende huishoudelijk reglement bestaat het NNV-bestuur uit maximaal 15
leden. Het bestuur stelt voor dit aantal uit te breiden tot maximaal 20. Er zijn namelijk meer
dan 15 personen die bereid zijn in het bestuur van de NNV plaat te nemen. De
ledenvergadering wordt om instemming gevraagd voor deze aanpassing van het
huishoudelijk reglement. Frank Filthaut vraagt of er een specifieke functieomschrijving is
van de nieuwe bestuursleden. Dit is niet het geval. Er wordt geprobeerd om het bestuur
een afspiegeling van het natuurkundeveld te laten zijn, rekening houdend met onder meer
werkveld, geografische spreiding, achtergrond en geslacht. Sylvia Barlag noemt de optie
van collegiaal besturen, mogelijk wel met aandachtsgebieden maar niet met portefeuilles.
Het is een goed idee om te kijken naar relevante omschrijvingen of aandachtsgebieden
van (nieuwe) bestuursleden.
De vergadering stemt in met de aanpassing tot maximaal 20 bestuursleden in het
huishoudelijk reglement (stemming in Zoom).
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5) Voorzittersverkiezing – de uitslag
In februari 2021 konden NNV-leden de nieuwe vice-voorzitter kiezen, die per ALV 2022 de
voorzittershamer over gaat nemen van Diederik Jekel. Gerard van der Steenhoven,
voorzitter van de kiescommissie, maakt de uitslag bekend. Allereerst feliciteert hij de jarige
NNV. Hij was bijzonder gelukkig met de diversiteit van de kieslijst, de leden hadden de
mogelijkheid om te kiezen uit drie topkandidaten met elk een eigen profiel. Sylvia Barlag,
Christa Hooijer en Petra Rudolf kennen het natuurkundeveld in diverse opzichten:
academia, bestuurlijk veld, bedrijfsleven, (semi)overheid. Daarnaast zijn alle drie ervaren
bestuurders, kortom drie uitstekende kandidaten. De leden hebben hun stem uitgebracht,
er zijn in totaal een kleine 500 stemmen binnengekomen. Christa Hooijer ontving 50% van
de stemmen en de overige 50% was netjes verdeeld over Petra Rudolf en Sylvia Barlag.
Dat maakt dat Christa Hooijer de nieuwe NNV-voorzitter zal zijn, ze treedt per direct aan
als vicevoorzitter. Felicitaties volgen zowel mondeling als in de chat.
Maar hiermee is het verhaal niet af. De beide andere kandidaten hebben aangegeven tot
het AB van de NNV toe te willen treden, zodat het NNV-bestuur nu wordt uitgebreid met in
totaal drie nieuwe bestuursleden. Een geweldig resultaat voor de NNV.
Christa Hooijer geeft aan zeer vereerd te zijn en zin te hebben in haar voorzitterschap.
Hiermee zit de taak van de kiescommissie erop en wordt deze ontheven van haar taak.
Hans van Oosten verlaat nu de vergadering i.v.m. andere verplichtingen.
6) Voorgenomen statutenwijziging
Noortje de Graaf licht toe. Het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is
van kracht geworden en verenigingen dienen zich hier dus aan te gaan houden. De wet is
gemaakt als reactie op incidenten en wantoestanden uit het verleden bij woningcorporaties
en scholengemeenschappen. De wet zegt dat verenigingen een aantal zaken goed
moeten regelen, via protocollen, maar ook statutair. Hieronder vallen o.a.:
• Goed bestuur;
• Aansprakelijkheid;
• Tegenstrijdig belang;
• Belet- en ontstentenisregeling;
• Meervoudig stemrecht.
Voor 1 juli 2021 moeten de zaken intern zijn besproken en vastgelegd. Daarna moet er
een statutaire verankering bij de notaris worden geregeld. De wet is nog niet lang van
kracht en daarom is er nog geen concrete nieuwe tekst voor de statuten voorhanden. De
vergadering ziet eerst graag de concrete tekst waarover kan worden gestemd. Het bestuur
krijgt de vraag dit in orde te gaan maken.
Men vindt het een verrijking om online ledenvergaderingen te kunnen houden, dit zou men
graag ook in de statuten zien verwoord. Ook wordt de suggestie gedaan om statutair op te
nemen dat over wijzigingen van statuten en huishoudelijk reglement ook via een
webstemming kan worden besloten, net als bij de verkiezing van de voorzitter.
Er wordt geopperd om een alv in het najaar te houden om dan de statuten te kunnen
goedkeuren, zodat daarna de vaststelling door de notaris kan worden gerealiseerd. Aan
de andere kant is er geen noodzaak om een extra alv uit te roepen, aangezien de statuten
binnen 5 jaar moeten worden aangepast. De interne vastlegging in protocollen etc. moet
wel al op 1 juli in orde zijn. Hiertoe is een stappenplan aangeschaft en er wordt werk van
gemaakt.
7) Bestuurswisselingen
Er is een aantal bestuursleden waarvan de termijn ten einde loopt:
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Hans Hilgenkamp (UT en DB-lid) is aftredend en herkiesbaar.
David de Jager (GROW) is aftredend en herkiesbaar.
Elwin Savelsbergh (UU en HU) is aftredend en herkiesbaar.
Jasper Knoester (RUG) is aftredend en herkiesbaar.
Saskia Plekkenpol (voortgezet onderwijs) is aftredend en herkiesbaar.
Barbera Droste (Alliander) is aftredend en niet herkiesbaar.
Carel van der Poel (bedrijfsleven) heeft aangegeven terug te willen treden als
bestuurslid.
Dennis Uitenbroek volgt hoogstwaarschijnlijk Jasper Somsen op als voorzitter van
vereniging SPIN en maakt daarmee q.q. deel uit van het AB van de NNV.
Sylvia Barlag heeft aangegeven te willen toetreden tot het bestuur.
Petra Rudolf heeft aangegeven te willen toetreden tot het bestuur.

De betrokken personen gaan tijdelijk in de wachtruimte zodat aanwezige leden eventuele
vragen of opmerkingen over deze personen kunnen stellen/maken. Er zijn geen verdere
vragen en er wordt gestemd over de herverkiezing van Hans Hilgenkamp, David de Jager,
Elwin Savelsbergh, Jasper Knoester en Saskia Plekkenpol. Allen worden herkozen via een
stemming in Zoom.
Sylvia Barlag en Petra Rudolf worden gekozen als bestuurslid via een stemming in Zoom.
Felicitaties volgen ook in de chat. Diederik Jekel spreekt zijn dank uit aan Barbera Droste
en Carel van der Poel voor hun inzet voor de vereniging.
8) NTvN
Yannick Fritschy stelt zich voor, hij is natuurkundige en hij is werkzaam als
wetenschapsjournalist, onder meer werkzaam als redacteur bij New Scientist. Per 1 maart
2021 heeft hij het hoofdredacteurschap van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
overgenomen van Els de Wolf en Anneke de Leeuw. Yannick geeft zijn complimenten aan
de bureauredactie door Esger Brunner en Marieke de Boer, hij heeft het gevoel in een
gespreid bedje terecht te zijn gekomen. Hij heeft er veel zin in het hoofdredacteurschap en
geeft aan dat veel van wat hij nu zegt nog onder zijn voorgangers is gestart of
gerealiseerd. Herman de Lang is na tientallen jaren gestopt als redacteur. De
studentenredactie is groeiend. Yannick spreekt over de lancering van De Robbert (het
jubileumnummer van het NTvN) bij De Vooravond op primetime op televisie. Dat was een
heel mooie actie die veel publiciteit heeft opgeleverd voor de natuurkunde. Momenteel
staan als proef per editie van het NTvN 3 artikelen vrij toegankelijk op www.ntvn.nl. Dit om
te kijken of dit een goede manier is om meer aandacht voor het NTvN te kunnen
realiseren. Het NTvN wil een diverse mix bieden van onderwerpen en auteurs met oog
voor inclusiviteit. De redactie zou graag de website aanpassen om e.e.a. beter te kunnen
realiseren, dit wordt in de komende tijd nader bekeken.
Frank Filthaut zou meer ruchtbaarheid willen geven aan de online beschikbaarheid van
artikelen. Ook via sociale media onder de aandacht brengen. De voordelen van online
zouden beter benut kunnen worden.
Petra Rudolf vraagt of het mogelijk is om op de site ook Engelse vertalingen te plaatsen.
In het verleden heeft de NNV een compleet Engelstalig e-magazine gehad, maar dit bleek
helaas niet levensvatbaar. Vinod Subramaniam noemt de mogelijkheid om een tekst door
Deep Learning te halen, dit levert opvallend goede vertalingen op. Brenda Timmerman
biedt aan te helpen met vertalingen. Yannick Fritschy gaat het met de redactie bespreken.
De vergadering wenst Yannick veel succes.
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9) Leden van Verdienste
Twee NNV-leden zijn door het bestuur tot Lid van Verdienste benoemd. Het zijn Anneke
de Leeuw voor haar inzet als hoofdredacteur en Rob van den Berg voor zijn bijdrage als
redactielid van het NTvN al reeds 1997. Felicitaties voor beide kersverse leden van
verdienste. Els de Wolf heeft ook afscheid genomen als hoofdredacteur, maar omdat zij
reeds eerder tot LvV was benoemd, kon dat niet nog een keer – het is immers een
eenmalige toekenning. Els is daarom op een andere wijze bedankt voor haar inzet.
10) Beleid 2021/22
Diederik Jekel licht toe. Het is een bijzonder tijdperk met veel zaken anders dan anders.
De digitale ontwikkelingen zijn snel gegaan. FYSICA is over een aantal weken weer, nu
voor de tweede keer online. De eerste keer was een jaar geleden, we waren een van de
eersten met een digitale conferentie en dat is niet onopgemerkt gebleven. We zijn als NNV
meerdere malen geraadpleegd over hoe we de organisatie van FYSICA 2020 hadden
gerealiseerd.
Het onderwijs blijft een belangrijk onderwerp. Curriculum.nu is een doorgaand proces,
verder is het bestuur aan het kijken hoe er met uitgevers van schoolboeken samengewerkt
kan worden. Het is gebleken dat het vmbo qua natuurkunde niet echt is georganiseerd,
hier willen we meer aandacht op vestigen.
Diversiteit/inclusiviteit is een aandachtspunt. Saskia Blom heeft het initiatief genomen om
natuurkundigen van kleur te interviewen om te zien welke zaken zouden kunnen worden
verbeterd. Een samenwerking met andere partijen als KNAW en KIVI zou mooi zijn om
samen te streven naar een inclusief natuurkundeveld.
Als NNV werken we samen met de Raad voor Natuurkunde om de ontwikkelingen in het
onderzoek te blijven volgen. Met de komst van NWO wordt de disciplinaire organisatie
steeds meer verlaten en wordt er gewerkt aan een multidisciplinair veld. Het belang van de
natuurkunde moet blijvend goed worden behartigd. Verder is er dit jaar natuurlijk veel
aandacht voor het 100-jarig bestaan van de NNV.
Petra Rudolf feliciteert de NNV namens de EPS.
Sijbrand de Jong, voorzitter van het jubileumcomité, gaat in op de jubileumactiviteiten. Hij
spreekt zijn dank uit aan het jubileumcomité voor de inzet. Er is een 20-tal ambassadeurs
voor het jubileumjaar, een mooi divers gezelschap. Het is mooi dat er aandacht is op
televisie (De Vooravond) door Rasa Muller en Anna Gimbrère voor natuurkunde in het
algemeen en 100 jaar NNV in het bijzonder. Sijbrand belicht een aantal
jubileumactiviteiten:
• Gastlessen door vrouwelijke fysici op middelbare scholen op 11 februari (Internationale
dag voor vrouwen en meisjes in de wetenschap). Zo’n 1000 leerlingen hebben een
gastles ontvangen, een mooi succes, het is de bedoeling om dit ook in de toekomst te
organiseren. Dank aan Petra Rudolf voor het idee.
• De Robbert is in een grote oplage gedrukt (bijna 30.000 exemplaren) en breed
verspreid, onder meer naar scholen.
• De website Padnaardetoekomst.nl is ontwikkeld, hier kan iedereen toekomstige
ontwikkelingen in de natuurkunde voorspellen.
• De set van 6 nieuwe natuurkundeposters is goed ontvangen door scholen en wordt
veel aangevraagd.
• Morgen is de laatste dag dat gedichten kunnen worden ingestuurd voor de
dichtwedstrijd Dicht een Deeltje waarin de 17 deeltjes van het standaardmodel in
poëzie worden gevat.
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Op 7 april wordt de Sonnenborgh in Utrecht door Petra Rudolf onthuld als EPS Historic
Site. Mogelijkerwijs volgt later dit jaar nog een tweede EPS Historic Site.
Margriet van der Heijden schrijft dit jaar meerdere artikelen over vrouwen in de
natuurkunde, een aantal daarvan is reeds verschenen in het NTvN.
Er wordt gewerkt aan een kwartetspel voor het primair onderwijs.
Een essaywedstrijd over de toekomst van de natuurkunde staat op stapel.
Een activiteit voor leerlingen wordt ontwikkeld.
Het idee was om een tentoonstelling met Museum Boerhaave te organiseren, hier
waren we al best ver mee. Door de uitbraak van het coronavirus viel dit plan in duigen.
Ook een alternatief plan waarbij het idee was om van diverse museumstukken in het
hele land de natuurkundige achtergrond in beeld te brengen is stilgelegd in verband
met de sluiting van de musea. Musea hebben momenteel andere zorgen.
Activiteiten rond studentenreizen en de studiereizen van leerlingen en docenten uit het
voortgezet onderwijs zijn tot nader order uitgesteld.

Er wordt -met jubileumglazen- een toost uitgebracht op de NNV die morgen echt 100 jaar
bestaat.

11) WVTTK/Rondvraag
Saskia Blom vraagt of er een prijs ingesteld kan worden voor mensen die achter de
schermen een belangrijke rol spelen in het natuurkundeveld. Jasper Somsen vraagt zich
af of de prijs samen kan vallen met het Lidmaatschap van Verdienste voor de NNV. Dat
kan soms wel, maar niet standaard, dat hangt af van wat de persoon in kwestie gedaan
heeft. Lidmaatschap van Verdienste is een erkenning voor zaken die heel specifiek zijn
gedaan voor de vereniging. Piet Mulders geeft aan dat er niet te veel prijzen moeten
worden ingesteld. Marcel Hoek brengt in dat prijzen een duidelijk doel moeten hebben. ‘De
stille kracht’ wordt als naam gesuggereerd door Herman Offerhaus. De suggestie voor de
prijs wordt in het AB besproken.
12) Sluiting
Diederik Jekel sluit de vergadering om 21.25 uur en dankt allen voor hun aanwezigheid en
inbreng.

