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Verslag Algemene Ledenvergadering NNV 25 april 2022 - CONCEPT
Aanwezig: Zie presentielijst.
Locatie: In Zoom
Verslag: Noortje de Graaf

1) Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Diederik Jekel opent de vergadering om 19.35 uur. Alle aanwezigen worden
hartelijk welkom geheten. 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 26 aanwezigen. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld (stemming in Zoom).
2) Verslag ALV 1 april 2021 (NNV-2021-122)
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld, met dank aan de notulist (stemming in
Zoom).
N.a.v. de notulen brengt Andrel Linnenbank in dat hij qua diversiteit graag zou willen dat in
de lesboeken niet alleen de Europese natuurkundigen worden besproken maar dat er ook
breder gekeken wordt. In het verleden waren er ook grote vorderingen in andere delen van
de wereld, maar die zijn in de lesboeken niet/nauwelijks terug te vinden. Hij geeft aan dat
hij mee zou willen werken aan dit onderwerp.
3) Terugblik jubileumjaar 2021 (100 jaar NNV)
Sijbrand de Jong, voorzitter van het jubileumcomité doet verslag. Hij vertelt dat het de
bedoeling was om zowel voor leden als voor een breder publiek activiteiten te organiseren.
Verder was het het idee om niet alleen terug te kijken, maar ook vooruit, met als wens een
aantal activiteiten uit te voeren die ook toekomstbestendig zijn. Duurzame nieuwe
initiatieven en versterking van de sleutelactiviteiten van de NNV. Er heeft een keur aan
coronabestendige activiteiten plaatsgevonden. Van een speciale editie van het NTvN (de
Robbert), tot gastlessen in het vo, een dichtwedstrijd, een kwartet en allerlei andere zaken,
zie hiervoor de NNV-website. Er staat nog een activiteit op stapel: de onthulling van het
Zeemanlab in Amsterdam tot EPS Historic Site later dit jaar. Sijbrand dankt het comité
voor de samenwerking en Noortje de Graaf wordt speciaal genoemd vanwege haar
sleutelrol in het proces en de activiteiten. Er volgen veel complimenten vanuit de
aanwezigen plus applaus voor het jubileumcomité. Het jubileumcomité wordt decharge
verleend.
4) NTvN
Yannick Fritschy doet als hoofdredacteur van het NTvN verslag van het afgelopen jaar.
Het was ook voor het NTvN een druk jaar met veel jubileumzaken. Alle vergaderingen en
overleggen waren op afstand, pas onlangs heeft hij de redactieleden voor het eerst in
levende lijve ontmoet. Dat was erg stimulerend. In het afgelopen jaar waren er vanwege
het jubileum een aantal artikelen in het NTvN die qua vorm anders waren dan gebruikelijk.
Denk hierbij aan de winnende gedichten uit de dichtwedstrijd ‘Dicht een deeltje’ en de
uitkomsten van Pad naar de Toekomst. Dit jaar is het een beetje afkicken van vorig jaar
maar er zijn wel langere termijn projecten. Er komt een lezersenquête en de sites van
NNV en NTvN worden vernieuwd. Yannick dankt eindredacteurs Esger Brunner en
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Marieke de Boer voor hun grote inzet. Verder geeft hij aan dat leuke ideeën altijd welkom
zijn via ntvn@ntvn.nl. Diederik Jekel meldt diep onder de indruk te zijn van wat deze
vrijwillige redactie allemaal voort kan brengen. Een instemmend applaus vanuit de
vergadering volgt.
5) Afsluiting van het verenigingsjaar 2021
a) Jaarverslag 2021 (NNV-2022-114)
Diederik Jekel licht het jaarverslag toe en dankt Noortje de Graaf voor de grote
hoeveelheid overwerk die ze heeft verricht. Hij geeft aan dat het niet de gewoonte moet
zijn om zo’n zwaar beroep op mensen te doen. De vergadering stelt het jaarverslag
ongewijzigd vast (stemming in Zoom).
b) Financieel verslag 2021 (NNV-2022-103a en b)
Het financieel jaarverslag wordt besproken. De accountant heeft het financieel verslag
over 2021 reeds gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur heeft de wens om
nieuwe bronnen van inkomsten te identificeren om zodoende een grotere slagkracht en
onafhankelijkheid te realiseren.
De vergadering stemt in met het financieel verslag over 2021 en het bestuur wordt
gedechargeerd (2 afzonderlijke stemmingen in Zoom).
6) Voorzittersoverdracht
De NNV-leden kozen Christa Hooijer in 2021 tot toekomstig voorzitter. Na een jaar als
vice-voorzitter te hebben meegedraaid, neemt zij tijdens deze ALV de voorzittershamer
over van Diederik Jekel. De scheidend voorzitter vond het een eer om de voorzittershamer
te hanteren en hij is heel blij en gelukkig dat Christa het stokje overneemt. Het mooie is
dat de overdracht van de voorzittershamer in het echt plaats kan vinden, aangezien
Diederik en Christa zich beiden in het huis van Christa bevinden. Zo ontstaat er toch een
echte wisseling van de wacht. Diederik geeft Christa de hamer en zij geeft namens de
vereniging een binaire klok aan Diederik. Ze geeft aan dat hij nieuwe spirit in de vereniging
heeft gebracht met zijn ontwapenende enthousiasme. Met deze klok mag hij zich dagelijks
het hoofd breken over hoe laat het is.
Hans Hilgenkamp spreekt Diederik toe. In 2018 is Diederik als voorzitter gestart. Na bijna
100 jaar vereniging werd hij de eerste voorzitter die uit het bredere natuurkundeveld
kwam, namelijk uit de wetenschapsjournalistiek en bovendien is hij geen professor. Hij gaf
een eigentijdse invulling aan het voorzitterschap en als voorbeeld noemt Hans het gebruik
van het woord ‘awesome’ dat hij veel bezigt voor dingen waar hij enthousiast over is. Ook
zullen niet veel NNV-voorzitters mee hebben gedaan aan een programma als de ‘Masked
Singer’. Inhoudelijk heeft Diederik ook veel gedaan, hij heeft de NNV op vele momenten
vertegenwoordigd, in Europa, bij studieverenigingen en zelfs bij een hoorzitting bij de
Vaste Kamercommissie Onderwijs van de Tweede Kamer. Hans roemt Diederik om het
feit dat hij het voorzitterschap als zelfstandig ondernemer op zich heeft genomen. Dat
betekent echt veel vrije tijd investeren, indien je werkzaam bent op een universiteit kun je
zaken veel meer onder werktijd doen. De Covid-19-pandemie betekende ook voor de NNV
dat er aanpassingen gedaan moesten worden, gelukkig hadden we Diederik die online
evenementen weergaloos kon presenteren. Regelmatig moest de bestuursvergadering
iets naar voren worden geschoven, zodat Diederik dan in RTL Boulevard de
coronamaatregelen uit kon leggen. Tot slot noemt Hans het programma ‘Jekels Jacht’
waarin Diederik in de voetsporen trad van grote wetenschappers. Vanaf nu staat Diederik
zelf ook in het rijtje illustere voorgangers. Er volgen bloemen voor de scheidend en
aantredend voorzitter. Hans benoemt dat we uitzien naar de verdere samenwerking met
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Christa als nieuwe voorzitter. Zij brengt zowel de bestuurlijke als de industriële kant van de
fysica mee. Dat is een mooie achterban en ervaring.
Noortje de Graaf richt ook nog enkele woorden tot Diederik. Ze geeft aan dat het heel fijn
werken was met hem. Noortje heeft inmiddels met meerdere voorzitters samengewerkt en
iedere voorzitter heeft een eigen expertise en een eigen stijl, dat is goed voor de
vereniging en houdt het fris. Diederik was de juiste man op het juiste moment. In de
coronaperiode kon hij zijn mediakwaliteiten en -ervaring optimaal inzetten voor de NNV.
Wie heeft er nou een greenscreen of speciale microfoons in huis. Dankzij Diederiks
schwung zijn bv. de online edities van FYSICA grote successen geworden. Verder noemt
Noortje dat Diederik een aardig, attent en bijzonder slim persoon. Iemand die zaken tot in
de puntjes voorbereidt en in staat is om uit een gesprek dat heen en weer gaat de kern te
destilleren en zich daar op te richten. Ze bedankt hem voor de fijne samenwerking en ziet
er naar uit om straks met Christa te werken.
Diederik Jekel dankt iedereen voor de lofuitingen en Christa Hooijer zit de rest van de
vergadering voor. Hans Hilgenkamp neemt de rol van vice-voorzitter op zich nu Christa de
voorzitter geworden is.
7) Bestuurswisselingen
Een aantal bestuurswisselingen staat op stapel.
• Ana Sobota (TU/e) en Elwin Savelsbergh zijn aftredend en niet herkiesbaar.
• Peter Brussaard (AdValor), Julia Cramer (UL) en Mark Golden (UvA) zijn aftredend en
stellen zich herkiesbaar.
• Boy van Minderhoud (TU/e) stelt zich verkiesbaar.
• Miriam Sterl (promovendus NIOZ) stelt zich verkiesbaar.
• Huib van Rijt stelt zich verkiesbaar (Trainee Patent Attorney).
• Sander Senhorst stelt zich verkiesbaar (binnenkort promovendus aan TUD).
De vergadering stemt in met alle bovenstaande wijzigingen (voor ieder persoon is een
aparte stemming in Zoom uitgevoerd).
Dennis Uitenbroek wordt opgevolgd als voorzitter van vereniging SPIN en zijn opvolger
Sibren Wobben maakt daarmee q.q. deel uit van het AB van de NNV.
8) Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement
De huidige statuten zijn in te zien op https://www.nnv.nl/Statuten/. Voorgesteld wordt om
een aantal wijzigingen aan te brengen in de statuten. Deze zijn te vinden in NNV-2022125. De vergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen. De notaris moet nu een
akte opmaken om de statutenwijziging officieel te maken. Zodra dit gedaan is, volgt een
bericht in het NTvN of in de digitale nieuwsbrief van de NNV.
Het huidige huishoudelijk reglement is in te zien op https://www.nnv.nl/algemeenhuishoudelijke-reglement/. Ook voor het huishoudelijk reglement is een aantal wijzigingen
geformuleerd, deze zijn te vinden in NNV-2022-120. De wijzigingen worden doorgenomen
en de vergadering keurt de wijzigingsvoorstellen goed.
9) Visiedocument
Het bestuur van de NNV heeft een visiedocument (NNV-2022-121) opgesteld dat de
komende jaren als leidraad geldt voor het beleid en de bijbehorende acties. Het wordt aan
de leden aangeboden en toegelicht. Er zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de
vergadering. Christa Hooijer geeft aan dat het bestuur de best gaat doen om de visie
realiteit te laten worden. Ze is er zelf trots op het vluchtelingenstandpunt dat in de visie is
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opgenomen.
10) WVTTK/Rondvraag
Geen bijzonderheden.
11) Sluiting
Christa Hooijer sluit de vergadering om 20.58 uur en dankt allen voor hun aanwezigheid
en inbreng.

