Conceptnotulen algemene ledenvergadering 2015 d.d. 23-05-2015
Bij deze ALV waren 20 leden van de KNVWS werkgroep Maan en Planeten aanwezig.

1. Opening en mededelingen (voorzitter)
 Voorzitter Martin van Ingen opent om 16.00 uur de Algemene Ledenvergadering 2015 en
heet alle aanwezigen welkom in het auditorium van de Sterrenwacht Halley.
 Afgelopen jaar is de interesse onder de leden gepeild voor een nieuwe workshop
webcammen. Die was duidelijk aanwezig. Het is het bestuur echter niet gelukt om in het
voorjaar van 2015 een nieuwe cursus te verzorgen. Mogelijk gaat dit wel lukken als een
afzonderlijke module binnen de cursus Astrofotografie van Halley. Hierover zullen de leden
t.z.t. geïnformeerd worden.
2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 2014 d.d. 17-05-2014
De conceptnotulen van de ALV van 17 mei 2014 worden zonder tekstuele en/of inhoudelijke
opmerkingen door de ALV goedgekeurd en daarmee formeel vastgesteld.
3. Presentatie jaarverslag 2014 (secretaris)
Er zijn geen tekstuele en/of inhoudelijke opmerkingen over het conceptjaarverslag 2014.
Daarmee wordt ook dit formeel vastgesteld.
4. Presentatie financieel jaarverslag 2014 (penningmeester)
 Penningmeester Bert Bogchelman begon met uit te leggen waarom er binnen onze werkgroep
gewerkt wordt met een z.g. gebroken boekjaar (mei t/m april) i.p.v. met een kalenderjaar. Dit
heeft te maken met het feit dat de penningmeester altijd wisselt na een jaarvergadering, welke
gewoonlijk in mei plaats vindt. Elke penningmeester kan slechts verantwoordelijk worden
geacht voor zijn eigen termijn(en). Daarnaast is het opvragen van elektronische
betaalgegevens ook maar beperkt mogelijk terug in de tijd. Vandaar dat vanaf 2011 wordt
gerapporteerd van ALV tot ALV, in concreto van mei t/m april. We wijken hierbij af van de
statuten omdat dit in de praktijk beter werkt.
 Financieel heeft de werkgroep een zorgelijk jaar achter de rug. Automatische incasso van
contributie blijkt bij de ABN-AMRO bank niet meer mogelijk zonder hiervoor grote kosten te
moeten maken. Verder kijkt de werkgroep aan tegen een tekort van € 350,- aan inkomsten dat
veroorzaakt wordt door een aantal notoire wanbetalers. Verder bedraagt het totaal aan druken verzendkosten van Mercurius € 890,- per jaar, gebaseerd op twee uitgaven per jaar. Dit
alles leidt ertoe dat het bestuur zich gedwongen ziet om actie te ondernemen, teneinde de
balans tussen inkomsten en uitgaven weer enigszins in evenwicht te brengen.
5. Verslag kascommissie 2014
De kascommissie 2014 bestond uit Ad Kalk en Geert Hoelen. Ad laat mede namens Geert
weten dat er geen bijzonderheden waren geconstateerd en dat de boeken akkoord zijn
bevonden. Hij vraagt de ALV derhalve om de penningmeester (en daarmee het bestuur) te
dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over 2014.
6. Decharge penningmeester en bestuur voor gevoerde financiële beleid over 2014
Dit geschiedt met algemene stemmen en een applaus voor penningmeester Bert Bogchelman.
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7. Benoeming nieuw lid kascommissie
Conrad van Ruissen verklaart zich bereid om samen met Ad Kalk de kascommissie 2015 te
vormen.
8. Presentatie begroting 2015 (penningmeester)
De penningmeester geeft aan dat de gepresenteerde begroting 2015 nog kan wijzigen,
afhankelijk van het onder agendapunt 11 nog vast te stellen besluit omtrent de aanpassing van
de contributie m.i.v. 2016 en van het aantal leden dat na een allerlaatste aanmaning geroyeerd
zal worden. De definitieve conceptbegroting 2015 zal t.z.t. naar de leden toegezonden
worden.
9. Ontwikkeling beleidsplan 2016 (voorzitter)
De werkgroep telt momenteel circa 130 leden. Hiervan nemen er echter (buiten de
bestuursleden) maar enkele tientallen actief deel aan de activiteiten die door het bestuur
georganiseerd worden. Het bestuur wil proberen om hier verandering in te krijgen. Het wil dit
doen door samen met een aantal leden in een of meer brainstormsessies een beleidsplan te
ontwikkelen. Hierbij zullen twee aandachtspunten voorop staan: hoe betrekken we meer leden
bij de activiteiten van de werkgroep en hoe krijgen we meer jongeren bij de werkgroep? Wie
hierover ideeën heeft wordt gevraagd dit te melden bij de secretaris.
10. Verkiezing nieuw bestuurslid
Bert Bogchelman is regulier aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Hij wordt ook door
het bestuur voorgedragen voor een nieuwe termijn. Verder hebben zich geen kandidaten
gemeld. De vergadering kiest Bert met algemene stemmen tot nieuw lid van het bestuur. Het
bestuur geeft aan dat Bert weer als penningmeester zal gaan fungeren.
11. Stemming voorgenomen besluit bestuur t.a.v. aanpassing contributie
Vanwege de noodzaak om kosten te besparen, wil het bestuur Mercurius digitaal gaan
uitgeven in pdf-formaat. De opmaak ervan zal volledig in kleur geschieden en de foto's zullen
van hogere kwaliteit zijn dan die in de gedrukte uitgave. De contributie hoeft dan niet
verhoogd te worden. Indien men daarnaast prijs stelt op een gedrukt exemplaar, zal € 10,extra contributie gevraagd gaan worden (gebaseerd op twee uitgaven per jaar). Wie de
papieren versie wil blijven ontvangen, zal dat vóór 1 oktober 2015 expliciet kenbaar moeten
maken bij de secretaris, anders zal men vanaf najaar 2015 enkel de digitale uitgave
toegestuurd krijgen. Erik Werner stelt voor om dit laatste (het expliciet kenbaar maken bij de
secretaris) in de loop van dit jaar nog eens duidelijk naar alle leden te communiceren, opdat
iedereen hiervan ook zeker op de hoogte is. Jan Viester stelt dat de papieren Mercurius altijd
gelezen wordt, maar een digitale uitgave waarschijnlijk niet. Hij vraagt zich af of er wel
voldoende inspanning gepleegd is voor het werven van advertenties om de druk- en verzendkosten te compenseren. Er blijkt bij de (web)winkels maar een gering animo aanwezig om
advertenties te plaatsen. Bovendien is het maar een kleine vijver waar we uit kunnen vissen.
Daarom is het bestuur hierin tot nu toe weinig succesvol geweest.
Alle (20) aanwezige leden stemmen vóór het voorstel om Mercurius digitaal te gaan
verspreiden en om de contributie met € 10,- te verhogen indien men daarnaast een gedrukt
exemplaar wenst te blijven ontvangen. Verder waren er bij de secretaris t/m 22 mei 10
schriftelijke en/of telefonische reacties binnengekomen. Hiervan waren er 6 vóór en 4 tegen
het voorstel. Hiermee is het voorgenomen besluit door de ALV 2015 aangenomen.
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12. Wat verder ter tafel komt
Er worden geen verdere punten aangedragen om te bespreken.
13. Rondvraag
 John Sussenbach: We hebben een website en een Facebook-groep. Waarom kunnen de foto's
die op Facebook gepost worden, niet automatisch op de website worden overgenomen?
De foto's op Facebook zijn gecomprimeerd, hetgeen forse consequenties heeft voor de
kwaliteit ervan. Daarom a.u.b. het originele waarneemmateriaal ook steeds via Emiel
Veldhuis aanleveren voor de website en het archief van de werkgroep.
 Jan Viester: Hij heeft thuis nog archiefmateriaal van de werkgroep liggen, inclusief
ingezonden waarnemingen. Dat is desgewenst beschikbaar voor de werkgroep.
 Edwin van Schijndel: Halley heeft de afgelopen maanden veel tijd van hem gevergd (DASproject en bestuur). Hij wil nu proberen om in juni weer een Mercurius uit te brengen. Als er
mensen zijn die het redactieteam willen versterken, zijn die van harte welkom (ook voor het
werven van advertenties). Jan Viester geeft aan dat hij graag als vliegende keep wil fungeren
op momenten dat hij er tijd voor heeft, maar niet als vaste medewerker. Dat kan hij namelijk
niet altijd waarmaken.
14. Sluiting (voorzitter)
Om 16.50 uur sluit voorzitter Martin van Ingen de Algemene Ledenvergadering 2015. Hij
bedankt alle aanwezigen voor hun komst naar en deelname aan deze ALV. Tenslotte wenst
hij iedereen een goede thuisreis en hoopt hen weer te zien tijdens de najaarsbijeenkomst en/of
de brainstormsessie.
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