
Verslag Algemene Ledenvergadering NNG-IAH gehouden op  
Donderdag 07 mei 2009 

 
Aanwezig waren: 
Voltallig bestuur: Albert Tuinhof (aftredend voorzitter), Theo Olsthoorn (nieuwe voorzitter), 
Jan Piet Heederik (aftredend secretaris/penningmeester), Sophie Vermooten (nieuwe 
secretaris/penningmeester),  Michael van der Valk,  
Leden: Ebel Smidt, Frank van Steenbergen, Frank Smits, Ronald Wolkenfelt, Co de Vries 
(voormalig bestuurslid/adviseur), Kick Hemker;  
Gasten: Willi Struckmeier (bij presentatie/wandeling/diner) 
Afzeggingen: Linda Ruijpers, Tony Appelo, Pieter van Rooijen, Simon Chevalking, Erik 
Simmelink  
 
Plaats:   Stadscafé ‘de Zalm’, Franse Zaal, Markt 34, Gouda 
Aanvang: 14.00 uur 
 
Agenda algemene ledenvergadering 07 mei 2009 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Verslag ALV april 2008 (concept) 
4. Verslag voorzitter 2008 
5. Financieel verslag 2008 
6. Bestuurswisseling 
7. Toelichting “kennisinitiatief” 
8. Samenwerking NHV-IAH-IAHS 
9. IAH-NCC website 
10. Programma 2009-2010 
11. Sluiting 

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Ingekomen stukken 
Geen 
 
3. Verslag ALV april 2008 (concept) 
De secretaris wordt geattendeerd op een aantal spelfouten en “typo’s”. Het verslag is 
vervolgens goedgekeurd. 
 
4. Verslag voorzitter 2008 
De voorzitter licht het uitgereikte jaarverslag 2008 toe. Dit jaarverslag, “Annual report 
2008 of the Netherlands National Chapter of IAH”, is het verslag dat voor het IAH is 
opgesteld en is daarom ook in het Engels geschreven. Belangrijke activiteiten gedurende 
2008 waren: 

 Afronding van de productie van de Arseen publicatie (Arsenic in Groundwater - a 
World Problem) en distributie;  

Frank Smits suggereert om de overgebleven As boekjes te gebruiken voor studenten. 



Theo Olsthoorn suggereert om studenten in Bangladesh te benaderen die hun netwerk 
kan gebruiken voor verspreiding. Michael stelt daarnaast verspreiding tijdens de 
World Water Week in Stockholm voor. 
 Sponsorship van Nepalese Chapter. Het bestuur stapt af van het idee om een 

seminar en excursie te organiseren. Het bestuur van het NNC sponsort 10 leden 
van de Nepalese groep van IAH; 

 Start van Kennis-initiatief en meta-informatiesysteem voor oude rapporten 
 Het bestuur van het NNC-IAH vergadert in principe om de twee maanden. 

 
5. Financieel verslag 2008 
De rekening is overgedragen aan Sophie Vermooten (beheerder) en Theo Olsthoorn 
(gemachtigd). Na 3 maanden kan Sophie de spaarrekening omzetten naar een 
internetspaarrekening met een hogere rente. Het batig saldo per 31.12.2007 bedraagt € 
5939,26. 
Ebel Smidt merkt op dat het belangrijk is sponsorbedragen te ‘earmarken’ voor volgende 
publicaties indien het geld niet direct ‘gebruikt’ is. 
 
6. Bestuursswisseling 
Theo Olsthoorn volgt Albert Tuinhof op als voorzitter. Sophie Vermooten (Deltares) volgt 
Jan-Piet Heederik op als secretaris/penningmeester. Albert en Jan-Piet blijven voorlopig 
bestuurslid/adviseur. 
 
7. Toelichting “kennisinitiatief” 
Jan-Piet Heederik ligt het plan “kennisinitiatief” toe. Zie de volgende documenten; 
- ‘brief van 9 maart 2009 aan 60+ en oud-leden van de Nederlandse Groep IAH’ over 

behoud geohydrologische kennis  
-  ‘Enquête instandhouding geohydrologische kennis’. 
Co de Vries stelt voor om te bekijken of de hydrotheek van STOWA een goede plek zou 
zijn voor rapporten die nog bij oud-leden thuis liggen. 
Albert Tuinhof meldt dat publicaties over Afrika ook opgenomen kunnen worden in 
‘bibliography of groundwater in Africa’ van Segun Adelana. 
Frank van Steenbergen adviseert om website van BGS te bekijken 
Ebel Smidt suggereert om Kees Meinardi te benaderen.  

8. Samenwerking NHV-IAH-IAHS 

Michael van der Valk meldt dat NHV een symposium organiseert over “hydrologie voor 
plan-Veerman (bij Deltares eind mei). IAH is toegevoegd aan de lijst van betrokken 
organisaties. Een ander symposium getiteld ‘ Isotopes in Water Resources Management 
under A Changing Climate’ vindt plaats op 5 november 2009, waarschijnlijk aan de VU te 
Amsterdam. 

9. IAH-NNC website 

Michael van der Valk vertelt dat NWP heeft aangeboden kosteloos de website te ‘hosten’ 
van IAH Netherlands Chapter. Het ontwerp zal waarschijnlijk met het IHP worden 
gedeeld. 
 
 
10. Programma 2009 



. 
 As publicatie: wij hebben nog 900 boekjes in voorraad en zullen doorgaan met de 

verspreiding in 2009. 
 Samenwerking Nepal: IAH-NCC sponsort sinds een paar jaar het lidmaatschap 

van een 10tal Nepalese IAH leden en houdt goede kontakten met het Nepalese 
National Comité. Lang heeft het plan bestaan om een excursie naar Nepal te 
organiseren, maar deze heeft door diverse oorzaken niet plaatsgevonden. Mede 
omdat de voorzitter van het Nepalese NC (Dr. Dibya) nu in India werkzaam is, 
wordt vooralsnog afgezien van een nieuwe planning. Albert Tuinhof zal later dit 
jaar voor zijn werk in Nepal zijn en dan een ontmoeting hebben met de huidige 
voorzitter om de verdere samenwerking te bespreken tussen de Nepalese en 
Nederlandse NC’s.  

 Samenwerking Mongolië: In Mongolië zijn inmiddels 12 IAH-leden en is een 
Mongoolse NC opgericht, die ons hebben gevraagd of samenwerking mogelijk is. 
We kunnen hen adviseren om een oproep te doen in de IAH newsletter voor  
samenwerking (zoals tussen Nepal en Nederland), maar wij kunnen ook 
overwegen om een samenwerking met Mongolië te onderzoeken. Er gaat de 
komende jaren veel geïnvesteerd worden in grondwater onderzoek en grondwater 
beheer in Mongolië, mede gefinancierd door Nederland. Voor een van de 
projecten is Wim van der Linden (IAH-lid) de komende 4 jaar in Mongolië en we 
zouden hem kunnen vragen om als contactpersoon te fungeren.  

 Voor en najaarswandelingen: Er zijn in 2008 geen wandelingen/excursies 
georganiseerd mede omdat de animo voor wandelingen in 2007 niet erg groot was. 
Vandaag is er wel een wandeling in het programma (Stadswandeling Gouda). We 
willen graag van de leden weten of wandelingen/excursies helemaal van het 
programma geschrapt moeten worden of dat er een opzet is waar wel 
belangstelling voor is (1 dag excursies, speciale onderwerpen). Theo Olsthoorn is 
voor het organiseren van wandelingen ad hoc. 

 Kennis initiatief/ database van rapporten: Het bestuur heeft het initiatief 
genomen om een aantal oud-leden te benaderen om te inventariseren of zij 
rapporten en publicaties hebben die belangrijke (of soms unieke) informatie 
bevatten over grondwater en hydrogeologie, met name in ontwikkelingslanden en 
of ze die beschikbaar willen stellen. Afhankelijk van de respons willen het bestuur 
deze informatie in een metadatabase laten vastleggen (in samenwerking met 
IGRAC). Een vervolgstap zou kunnen zijn om de database uit te breiden met 
informatie van anderen (inclusief adviesbureaus en instituten) en de mogelijkheid 
te onderzoeken of (een deel van) de informatie kan worden gedigitaliseerd. 

 Kalender 2010: Wij willen voor 2010 weer een thematische kalender uitbrengen. 
Het idee is om cartoons te laten vervaardigen over misconcepties over grondwater, 
verschillende belevingen van grondwater en/of succesvolle toepassingen van 
grondwater. We zullen een cartoontekenaar vragen om de tekeningen te maken op 
grond van voorbeelden die wij aandragen. Suggesties van de leden zijn welkom. 
De tekeningen zullen vervolgens ook gebruikt kunnen worden voor presentaties, 
colleges etc…De volgende namen worden genoemd; Bert Satijn (door Ebel), 
Heleen Westerveld (door Frank van Steenbergen), Universiteit van Kampen (door 
Ebel). Ebel Smidt en Frank Smits geven aan betrokken te willen zijn bij dit 
initiatief.  

 Ledenwerving: Wij hebben nu 92 leden waarvan 72 Nederlandse leden en 20 
Burdonleden. Dit aantal is de laatste jaren gestaag afgenomen. Een veelgehoorde 
klacht is dat de kosten hoog zijn en dat velen toch wel toegang hebben tot 



Hydrogeology Journal dat onderdeel is van het lidmaatschap. We doen bij deze 
toch een oproep aan de leden om collega’s te attenderen op het IAH-lidmaatschap. 
Het bestuur heeft besloten om zich de komende tijd te richten op het werven van 
‘corporate’ leden. Ebel Smidt adviseert om zich te focussen op studenten en 
Young professionals. Wellicht een combinatielidmaatschap NHV/IAH. IHE 
studenten benaderen! 
Sophie meldt dat het voor die generatie ook interessant is om een ‘Linked in’ 
Groep te maken. De netwerkvoordelen van een internationale vereniging moeten 
meer uitgewerkt worden . 

 Website: zie 9. 
 Samenwerking NHV-IAHS. zie 8. 

 
11. Rondvraag 
Geen vragen. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.  
 
Na een korte pauze wordt een presentatie gegeven door Frank van Steenbergen (Meta 
Meta); ‘the deep and the shallow groundwater management at the Centre of River basin 
management’.  
Willi Struckmeier (voorzitter IAH) wordt welkom geheten. Na de bijeenkomst vindt een 
stadswandeling plaats, “Water en Gouda” gevolgd door een borrel en een diner in 
stadscafe de Zalm. Tijdens het diner geeft Willi Struckmeier een toespraak over 1) 
samenwerkingen met zuster organisaties zoals NHV of IAHS en hoe dat geregeld kan 
worden, de focus van IAH is vooral International in tegenstellig tot nationale 
verenigingen. Daar moet aandacht aan gegeven worden 2) ledenwerving met name wat 
betreft de jongere generatie, 3) samenwerking tussen nationale chapters. 

 
 

SV, 01 juni 2009 
 


