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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van KNVWS Gooi en Vechtstreek 
d.d. 8 december 2017 
__________________________________________________________________________________ 
Locatie  Natuurmonumenten ’s-Graveland 
Datum  8 december 2017 
Aanvang  22:00 uur (na afloop van de lezing) 
Aanwezig  (Bestuur)  Lynn van Rooijen-McCullough (voorzitter) 
    Guido Vervelde (penningmeester) 
    Tjasse Woltjer  (secretaris, aftredend) 
    Johan van Schaaik (bestuurslid) 
    Bastiaan Bitter (bestuurslid) 
    Erwin Holema (bestuurslid)   

  (Zaal)  13 leden 
Notulist Han Westerhuis 
 
 
1. Opening 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 6 april 2017 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 6 april 2017 wordt unaniem en 
ongewijzigd door de aanwezige leden vastgesteld. 
 
3. Beleids- en Activiteitenplan 2018-2020 
De voorzitter geeft a.d.h.v. sheets een toelichting op het nieuwe tweejarig beleids- en 
activiteitenplan van de KNVWS Gooi en Vechtstreek (Overzicht Beleid en Activiteiten 2018 - 
2020). Het plan heeft een gedeeltelijke overlap met het beleidsplan 2017-2019. Het nieuwe 
beleidsplan beschrijft de huidige en toekomstige situatie van de sterrenwacht G&V, inclusief 
de gemaakte voortgang in 2017. De visie en doelstellingen van de vereniging blijven 
ongewijzigd. 
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De sterrenwacht G&V is nu twee jaar open. Na de opstartfase is thans een consolidatiefase 
bereikt van waaruit bestaande activiteiten worden verbeterd en/of uitgebreid en nieuwe 
activiteiten toegevoegd. Ook zal meer aandacht besteed worden aan de naamsbekendheid 
van de vereniging en de sterrenwacht, alsmede aan het aanbod van activiteiten. Hierin 
speelt de samenwerking met Natuurmonumenten een cruciale rol, met name op het gebied 
van externe communicatie over alle activiteiten die de sterrenwacht organiseert. 
 
VRAAG (zaal): Vorig jaar waren er financiële problemen m.b.t. de afdracht aan Natuur-
monumenten van een deel van onze inkomsten (die zouden niet geheel toereikend zijn).  
Kan dat in de toekomst problemen geven? 
 
ANTWOORD: De voorzitter ontkent dat er problemen waren en legt uit dat de KNVWS Gooi 
en Vechtstreek geen huur betaalt aan NM waardoor er nooit een financieel risico is door 
achterstallige huur. Er is een verdeel-sleutel tussen de sterrenwacht en NM afgesproken 
(30% / 70%) met betrekking tot onze sterrenwacht-gerelateerde inkomsten. Omdat het 
eerste jaar van de sterrenwacht (2016) al meteen een mooie afdracht voor NM heeft 
opgeleverd (€1.600), zou wellicht bij NM de verwachting kunnen ontstaan dat die afdracht 
ieder jaar iets zou stijgen. Maar het gaat NM niet louter om geld. Natuurmonumenten ziet 
ook in dat de sterrenwacht een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor het 
Bezoekerscentrum. Zolang wij het huidige inkomstenniveau tenminste handhaven en 
hopelijk ieder jaar iets kunnen laten stijgen, verwacht het bestuur geen financiële 
problemen. Toch blijft het actuele inkomstenniveau van de sterrenwacht en de daarvan 
afgeleide (beperkte) afdracht aan NM een punt van aandacht. Het bestuur vindt dat wij 
relatief weinig aan Natuurmonumenten betalen gezien hun investering in het gebouw en 
zou het mooi vinden indien de opbrengsten een hogere bijdrage aan Natuurmonumenten 
zouden toelaten. 
 
VRAAG (zaal): Hoe kan het aantal vrijwilligers stijgen? 
ANTWOORD: De voorzitter somt een aantal actiepunten op om meer vrijwilligers te werven: 
er komt een verhaal over de vereniging in Zenit, Natuurmonumenten geeft meer 
ruchtbaarheid aan onze activiteiten, er komen steeds meer leden bij (ledenbestand 
momenteel bijna 200) en vorig jaar zijn er zes nieuwe vrijwilligers aangetreden. Maar het 
aantal beschikbare vrijwilligers is relatief klein ten opzichte van het totaal aantal leden. Voor 
de reguliere kijkavonden levert dat doorgaans geen problemen op, maar voor de extra 
activiteiten die samen met NM worden georganiseerd of voor de groepsbezoeken zijn wel 
meer vrijwilligers nodig. 
 
 BESLUIT 1 ALV 
 Het Overzicht Beleid en Activiteiten 2018 – 2020 wordt door de ledenvergadering 
 ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Begroting 2018 
De penningmeester presenteert de begroting van 2018 in combinatie met de verwachte 
financiële cijfers over het boekjaar 2017. De voorgestelde begroting 2018 is gebaseerd op 
die van 2017, behalve dat er in 2018 extra voorgenomen uitgaven zijn opgenomen ten 
behoeve van het opzetten en inrichten van een weerstation (waarvoor ook gedeeltelijk 
subsidie zal worden aangevraagd, o.a. bij het Prins Bernhard Cultuurfonds). 
 
Er zijn twee financiële reserves: een algemene reserve voor de KNVWS G&V (o.a. bedoeld als 
buffer voor eventuele onvoorziene uitgaven) en een bestemmingsreserve voor investeringen 
in de sterrenwacht. Die laatste begint langzaam maar zeker uitgeput te raken omdat de 
inrichting van de sterrenwacht nagenoeg voltooid is.  
Het verwachte positieve financiële resultaat over 2017 (€3.265) wordt toegedeeld aan beide 
reserves. Het bestuur stelt voor om in 2018 de toevoeging aan de algemene reserve iets te 
verlagen ten gunste van de toevoeging aan de bestemmingsreserve voor de sterrenwacht.  
 
VRAAG (zaal): Over het weerstation: wat is de reden daarvoor en wat is de bedoeling ervan? 
ANTWOORD: De voorzitter legt uit dat de vereniging nog niet zo veel doet met de W van 
KNVWS en dat dit door de komst van een weerstation meer handen en voeten zal krijgen.  
De bedoeling van het weerstation is het verschaffen van publieke informatievoorziening.  
Die meteo-informatie komt straks live op de website en er komen beeldschermen in 
Brambergen en wellicht ook in het Bezoekerscentrum. Op die manier krijgen bezoekers niet 
alleen actuele regionale informatie over het weer, maar lezen zij ook meteen wat er bij de 
sterrenwacht te doen is (lezingen, kijkavonden, presentaties). Daarnaast is het ook voor 
regionale scholen die op bezoek komen bij de sterrenwacht interessant om te zien hoe 
weersgegevens in de praktijk verzameld worden of om de meteo-informatie in te passen in 
projecten of lessen.  
 
Bestuurslid Johan van Schaaik vult aan dat het weerstation van de KNVWS G&V ook kan 
participeren in het landelijke netwerk van andere professionele en niet-professionele 
waarnemingsstations om data met elkaar uit te wisselen. 
 
 BESLUIT 2 ALV 
 De aanwezige leden gaan akkoord met het voornemen van het bestuur om de 
 reserveringen anders toe te delen. 
 
 BESLUIT 3 ALV 
 De aanwezige leden gaan akkoord met de voorgestelde begroting 2018. 
 
5. Aftreden en benoeming van bestuursleden 
Bestuurslid Tjasse Woltjer heeft om hem moverende redenen aangegeven zijn functie in het 
bestuur neer te leggen. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. 
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Voorgesteld wordt om de heer Ido Oosterveld te benoemen tot nieuw lid van het bestuur. 
Hij geeft een kort samenvatting van zijn relatie met de sterrenwacht en zijn motieven om 
zich als bestuurslid beschikbaar te stellen, waarbij hij zijn kennis van telescopen en 
telescoopbouw graag wil inzetten. 
 
 BESLUIT 4 ALV 
 De aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van Ido Oosterveld  
 tot lid van het bestuur van de KNVWS G&V. 
 
6. Rondvraag 
VRAAG 1 (zaal): Er zijn door sommige leden kijkers aan de sterrenwacht geschonken. Kunnen 
die leden ook met naam en toenaam vermeld worden?  
Antwoord: Het bestuur zegt toe hier actie op te zullen ondernemen. 
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.30 u. de vergadering. 


