
 
 

KNVWS Gooi en Vechtstreek   ∎   Noordereinde 54e   ∎   1243JJ ‘s Graveland ∎   www.knvwshetgooi.nl 
RSIN: 806898495    ∎   Bank:  NL67 INGB 0000 3682 87 

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van KNVWS Gooi en Vechtstreek d.d. 
5 april 2018 
 
Locatie:  Natuurmonumenten ’s-Graveland 
Datum: 5 april 2018 
Aanvang: 21:40 uur (na afloop van de lezing) 
 
Aanwezig: Lynn van Rooijen-McCullough (voorzitter) 
(Bestuur) Guido Vervelde (penningmeester) 
  Bastiaan Bitter (bestuurslid) 
 
1. Opening: 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter, Lynn van Rooijen-McCullough. Lynn deelt 
mede dat Ido Oosterveld door ziekte afwezig is, Erwin Holema door onverwachte 
privéomstandigheden, en Johan van Schaaik wegens vakantie in het buitenland. 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 7 december 2017: 
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 7 december 2017 wordt unaniem en 
ongewijzigd door de vergadering vastgesteld. 
 

3. Financiële zaken:  

De penningmeester licht de financiële staat van de vereniging aan de hand van slides toe. 
Het ledental van de vereniging is weer gegroeid naar 193. Inkomsten uit cursussen zijn hoger 
doordat er een basiscursus sterrenkunde en  diverse workshops zijn geweest. Er zijn geen 
subsidies aangevraagd of ontvangen. 

De uitgaven liggen in lijn met vorig jaar. Ook de afdracht aan Natuurmonumenten is vergelijkbaar 
met die van 2016. De 70/30 sleutel na aftrek kosten geldt nog steeds. Alleen de uitgaven voor 
inrichting van de sterrenwacht zijn kleiner geworden doordat de sterrenwacht al vrij compleet is 
ingericht. Wel zijn er plannen voor toekomstige investeringen zoals het weerstation.  

Guido deelt mede dat er deze week een WOZ-aanslag 2017 van €187,80 voor het gebruikersdeel 
van de sterrenwacht is ontvangen. Dit zal met Natuurmonumenten worden besproken maar is 
vermoedelijk terecht. In dit geval zal het resultaat 2017 voor dit bedrag worden gecorrigeerd. 
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Er wordt gevraagd of de sterrenwacht voor €25.000 is verzekerd. Guido antwoordt dat hij het 
bedrag niet paraat heeft maar dat het wel hoger is dan 25.000. 

Doordat de algemene reserve vrij groot is, wordt voorgesteld dit jaar €500 toe te voegen aan de 
algemene reserve en €3431 aan de sterrenwachtreserve. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Na voorlezing van een verklaring van de kascommissie, bestaande uit de heren H.D. ter Haar en 
Peter de Groot, wordt het Jaarverslag vastgesteld en worden de penningmeester en het gehele 
bestuur door de vergadering gedechargeerd.  
 
4. Benoeming nieuwe kascommissie: 
De vergadering wordt gevraagd om leden voor de kascommissie voor te dragen. Peter de Groot 
geeft zich weer op voor de kascommissie en Jan Vissers wil weer als reserve intekenen. Er is 
helaas nog geen lid gevonden die de tweede plaats wil innemen. 

De nieuwe kascommissieleden worden benoemd: 
- Peter de Groot 
- Jan Vissers (reserve) 

5. Aftreden en benoemen van bestuursleden: 
In april 2018 zijn er geen aftredende bestuursleden. Wel heeft Johan Schaaik aangegeven dat hij 
na zijn huidige termijn (tot april 2019) zich niet meer herkiesbaar wil stellen. De vergadering 
wordt gevraagd om alvast over vervanging na te denken. 

6. Voortgang Sterrenwacht 

De voortgang wordt kort toegelicht met nadruk op de plannen t.a.v. het weerstation en 
zonnewijzer. Er wordt een landelijk initiatief opgestart door de KNVWS. De vraag rijst of we 
kunnen aanhaken bij het landelijke plan (en subsidie). De werkgroep is al bezig met een eigen 
plan voor het weerstation en zal kijken of we dat kunnen combineren met het plan van de 
KNVWS. Er zal ook worden gekeken of er welllicht andere subsidies mogelijk zijn. 

7. Rondvraag: 
Tjasse Woltjer merkt op dat het positief is om te zien dat de inkomsten uit de sterrenwacht zijn 
gestegen. Verder zijn er geen andere vragen.  

8. Sluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:35 uur. 
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