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 Verslag Algemene Ledenvergadering NNV 8 april 2016 
 
Aanwezig: Zie presentielijst. 
Locatie: Radboud Universiteit, Nijmegen, tijdens lunchpauze FYSICA 2016 
Verslag: N. de Graaf  
 

1) Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Jan van Ruitenbeek opent de vergadering om 12.51 uur. Alle aanwezigen 
worden hartelijk welkom geheten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2) Bestuurswisselingen 
Penningmeester Peter Brussaard is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Voor bestuurslid 
Vinod Subramaniam geldt hetzelfde. De vergadering herkiest beide personen unaniem. 
Tom Janmaat is sinds 10-2-2016 voorzitter van vereniging SPIN en maakt zodoende q.q. 
deel uit van het AB van de NNV. Roeland Boot (bestuurslid met sterke banden met het 
voortgezet onderwijs en tevens bestuursgedelegeerde voor het NTvN) is aftredend en niet 
herkiesbaar. Omdat dit vrij recent bekend is geworden is het bestuur er nog niet in 
geslaagd een opvolger te vinden. Het bestuur vraagt de vergadering de vrijheid om een 
opvolger voor Roeland Boot te vinden, de vergadering stemt hiermee in. Een ieder wordt 
opgeroepen met suggesties te komen voor mogelijke bestuursleden. 
 
3) Leden van Verdienste 
Het bestuur heeft dit jaar 4 leden benoemd tot lid van verdienste. Het betreft Sijbrand de 
Jong, Marjolein Vollebregt, Dries van Oosten en Kobus Kuipers. Kobus Kuipers en Dries 
van Oosten hebben zich in 2015 sterk ingezet voor het International Year of Light 2015, 
waarbinnen veel mooie evenementen tot stand zijn gekomen. Marjolein Vollebregt heeft 
als bestuurslid gedurende meerdere periodes een zeer actieve rol gespeeld, zo heeft zij 
onder meer als bestuursgedelegeerde de verbinding gevormd tussen bestuur en NTvN-
redactie. Sijbrand de Jong heeft vele taken binnen de NNV vervuld, zo was hij redactielid, 
lid van de sectie onderwijs, bestuurslid en lid van de strategiecommissie. Tevens heeft hij 
als voorzitter van FYSICA 2008 gefungeerd. Met applaus worden de betrokkenen bedankt 
voor hun bijdrage aan de vereniging. 

 
4) Afsluiting van het verenigingsjaar 2015 
a) Jaarverslag 2015 (NNV-2016-117) 
Johan Klootwijk geeft een toelichting op het jaarverslag, dat vervolgens wordt 
goedgekeurd. 
 
b) Financieel verslag 2015 (NNV-2016-103a en b) 
Peter Brussaard ligt de het financieel verslag over 2015 en de begroting voor 2016 toe. De 
vergadering stemt in met het financieel verslag over 2015 en het bestuur wordt 
gedechargeerd. 
 
5) NTvN en DJoP 
Hoofdredacteur Richard Engeln is ivm verblijf in het buitenland verhinderd om de ALV bij 
te wonen. Daarom doet eindredacteur Esger Brunner verslag over het Nederlands 
Tijdschrift voor Natuurkunde en het digitale tijdschrift Dutch Journal of Physics. Esger 
dankt de vrijwillige redactieleden voor hun inzet. Het afgelopen jaar zijn twee redactieleden 
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gestopt: Lo Bour en Helco v/d Brom, Jacco de Poter en Joost Bakker zijn hun opvolgers. 
De redactie is eigenlijk nog op zoek naar redactieleden vanuit het bedrijfsleven en hbo. 
Zoals ieder jaar zijn ook in 2015 12 nummers van het NTvN verschenen. Daarnaast is ook 
een nieuw tijdschrift ontwikkeld, het Engelstalige digitale magazine Dutch Journal of 
Physics. Het eerste nummer van DJoP was een integrale vertaling van het themanummer 
over licht. In 2016 zullen 4 nieuwe edities verschijnen waarin zijn opgenomen vertalingen 
van artikelen, die in het voorafgaande kwartaal in het NTvN hebben gestaan.  
Het DJoP is te downloaden in de Appstore en in de Google play store (tablets), er is op 
www.ntvn.nl een webversie van het DJoP in te zien. Het komende jaar moet hard worden 
gewerkt om het DJoP aan de man te brengen. 2016 is een pilotjaar voor het DJoP. De 
eerste numers van het DJoP zijn vrij toegankelijk, ook als reclame, binnenkort wordt er 
een bijdrage voor gerekend. Jan van Ruitenbeek complimenteert de redactie met de 
mooie tijdschriften.  
 
Gerrit Beukema vraagt of de NVOX gebruik kan maken van de digitale omgeving van het 
DJoP. Technisch is dit mogelijk, nadere gesprekken zullen hierover worden gevoerd. 
Claud Biemans vraagt zich af of het mogelijk is om met bedrijven als bv. ASML samen te 
werken om het tijdschrift te promoten. Jan van Ruitenbeek antwoordt dat er zeker contact 
is gezocht met o.a. ASML en dat er in volgende rondes opnieuw aandacht aan wordt 
geschonken. 
 
6) Beleid 2016/17 
Het gaat goed met de NNV, daar waar veel verenigingen leden verliezen, groeit de NNV 
nog steeds. De NNV is ook de 3e vereniging van Europa, na DPG en IOP. Toch wordt een 
groot deel van de gemeenschap onvoldoende bereikt. Daarom is het Engelstalige pad 
ingeslagen met het DJoP in de hoop hiermee de zichtbaarheid voor niet-Nederlandstaligen 
te vergroten. Gepoogd is om meer leden bij het bestuur te betrekken door de verkiezing 
van de voorzitter. In 2017 zullen de leden van de NNV de nieuwe vicevoorzitter kiezen die 
Jan van Ruitenbeek in 2018 op zal volgen als voorzitter. 
 
Het bestuur heeft in samenwerking met de sectie Energie en Klimaat een goedbezochte 
bijeenkomst bij het KNMI georganiseerd over de klimaatproblematiek. Het symposium 
verliep in goede sfeer, met waardering voor elkaar. Nav het symposium  is een 
adviescommissie ingesteld, waarvan binnenkort een uitspraak wordt verwacht over hoe de 
NNV zich op dient te stellen binnen het klimaatdebat. 
 
Harry Eijkelhof mist de internationale component, wordt het contact met bv. de EPS niet 
verwaarloosd? Inderdaad is dit onderwerp niet aan bod gekomen in het jaarverslag, dat is 
een goed punt voor het volgende jaarverslag. Jan van Ruitenbeek vertelt dat er wel 
degelijk goed contact is met bv. de EPS. Als voorzitter is hij aanwezig bij de 
councilmeetings. Verder is er een vertegenwoordiger van de EPS in Brussel aanwezig, 
deze heeft zitting in het pand van EUCHEM. Deze persoon is op contractbasis aangesteld. 
Door deze Brusselse vertegenwoordiging is ook veel contact met andere Europese 
verenigingen. 
 
7) Ons Onderwijs 2032 
Elwin Savelsbergh geeft een uiteenzetting over Ons Onderwijs 2032. Het is een 
toekomstverkenning in opdracht van het ministerie over het funderende onderwijs 
(basisonderwijs en voortgezet onderwijs), onder leiding van Paul Schnabel. Waar is in de 
toekomst behoefte aan? Allerlei individuen hebben input geleverd. Er zijn meerdere 
versies van het rapport verschenen, in de 2e versie waren de nodige scherpe randjes er 
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afgehaald. De minister wilde wel doorpakken, maar nu komt er gesputter vanuit het veld. 
Het is op dit moment heel lastig om in te schatten wat er met het rapport gaat gebeuren, 
ofwel het blijft beperkt tot kleine wijzigingen, ofwel het wordt een soort nieuwe 
Mammoetwet. Het rapport bevat de volgende hoofdlijnen: 

 Accent verschuift van kennis naar soft skills. 

 Interdisciplinariteit is belangrijk. 

 Meer vrijheid voor scholen/docenten voor bv. maatwerk en verschillend samengestelde 
diploma’s. 

Tot nu toe zijn beroepsverenigingen, bedrijven en instituties als de universiteiten niet heel 
zichtbaar in de discussie. 
Elwin geeft als belangrijke punten aan: 

 Goede fysica heeft een basis van solide kennis nodig. 

 Docenten hebben diepgang nodig en diepe vakexpertise. 

 Interdisciplinariteit is mooi en belangrijk, maar kan nooit de vervanging zijn van 
schoolvakken. 

 
André Linnenbank brengt in dat er verschillende soorten kinderen zijn, naast de kinderen 
die gebaat zijn bij samenwerken, korte projecten, snel wisselende onderwerpen, zijn er 
ook kinderen die juist graag de diepte in willen. Dit wordt door meerdere mensen beaamd. 
Verder vindt hij een goede vakinhoudelijke disciplinaire opleiding van groot belang, dat 
heeft hij gemerkt bij zijn werk in een interdisciplinair vakgebied (medische fysica). 
 
Als bèta’s moeten we samen optrekken met de andere vakgebieden (biologie, scheikunde, 
wiskunde, NLT, informatica). Harry Eijkelhof vindt het belangrijk dat de 
beroepsverenigingen van zich laten horen. Het ministerie heeft in een recente brief de 
indruk gewekt alles zoveel mogelijk richting de onderwijscoöperatie door te zetten. Harry 
Eijkelhof is van mening dat het onderwijs niet alleen van de docenten is, dus ook partijen 
als de NNV moeten zich mengen in de discussie. 
 
8) Verslag ALV 10 april 2015 (NNV-2015-123) 
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
  
9) Rondvraag 
Jo Hermans vraagt of het goed gaat met het TechniekToernooi, dit omdat de grondlegger 
Jan Heijn vorig jaar is overleden. Els de Wolf antwoordt dat het goed gaat met het 
toernooi, maar dat er mensen worden gezocht voor de redactie van de lesbrieven. De 
NNV heeft sinds een jaar de verantwoording genomen voor de redactie van de lesbrieven. 
 
10)  Sluiting 
Voorzitter Jan van Ruitenbeek sluit de vergadering om 13.45 uur.  
 


