Agenda najaarsvergadering Waterforce 2020
Datum : dinsdag 24 november 2020
Tijd
: 15.00 – 17.15 uur (inloggen vanaf 14.50 uur)
Locatie : Online – zie zoomlink in uitnodigingsmail en in vergaderverzoek
Tijd

Onderwerp

14.50

Vanaf 10 minuten voor aanvang kun je inloggen in de Zoom

15.00

Welkom door voorzitter

15.10

Leden vertellen over hun werk:
- Drentsche Aa (Erik Querner)
Welke maatregelen ontzien de Natura 2000 gebieden het best? In verschillende
hydrologische studies over een periode van ca 5 jaar kwamen onder meer aan de
orde: beekbodemverhoging, effecten autonome ontwikkelingen,
klimaatverandering, mitigerende maatregelen en vaststellen van bufferzones
rond het N2000 gebied in relatie tot beregening en buisdrainage. Dit jaar is
onderzoek begonnen naar de droge jaren 2018 en 2019. Toegepast hydrologische
model: SIMGRO (geactualiseerd oa met recente REGIS versie voor de
ondergrond). Opdrachtgevers Provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s.
Presentatie van 25 minuten, discussie 15 minuten

15.50

Pauze

16.00

Statutair gedeelte vWF, Algemene Ledenvergadering
1. Opening, welkom door de voorzitter – Johan de Putter
2. Vaststelling verslag Voorjaarsvergadering 2020 (bijgevoegd)
3. Jaarplan 2021 (niet bijgevoegd, wordt gepresenteerd in de vergadering en
nagezonden)
a. Voorstellen Kennis en Kwaliteit (zie bijlage op de volgende pagina’s)
4. Begroting (bijgevoegd) en contributie 2021
Voorstel voor de contributie 2021 is € 90,-. Vanwege corona daarop eenmalig
voor 2021 een korting toepassen van €45,- eur,o omdat we in 2020 weinig kosten
hebben gemaakt.
5. Bestuursverkiezing
De bestuurstermijn van Matty Nierop en Johan de Putter loopt dit jaar af.
 Johan de Putter stelt zich herkiesbaar.
 Imke Leenen stelt zich verkiesbaar
6. Rondvraag en afsluiting statutair deel
Oproep Kees Blok voor stageplekken en onderzoeksopdrachten

16.45

Afsluitende digi-borrel
Voor wie wil nog even tijd om bij te praten in break out rooms.

17.15

EINDE

BIJLAGE: VOORSTELLEN VOOR ACTIVITEITEN LEDEN AAN ZET – KENNIS EN KWALITEIT
Hieronder een aantal concrete voorstellen waarmee we zsm aan de slag willen.
Graag horen we bij de vergadering jullie mening en input over de voorstellen.
In welke voorstellen heb je zelf interesse? Wat zou jij willen leren? Of heb je zelf nog iets in de
aanbieding?
Wel of niet open zetten van deze voorstellen voor niet-leden en onder welke voorwaarden?
Voorstel 1 Hoe maak ik …. zelf (bedrijfs)filmpjes
Een Webinar van 1,5-2 uur door een externe coach over de do’s en don’t bij het zelf maken van
filmpjes. De deelnemer kan vervolgens zelf kiezen voor coaching om zelf een filmpje te maken.
Kosten: ca. € 500 – 750,- betaald door de vereniging (bij tenminste 5 deelnemers). De leden die dat
willen betalen coaching voor het vervolg (bv een bedrijfsfilm) zelf.
Contactpersonen: Johan de Putter en Harry Boukes
Voorstel 2 Wervingsvideo WaterForcers
Een wervingsvideo voor ZP-ers om uit te leggen wat Waterforce doet, met als doel om leden te
werven voor Waterforce. In de video worden enkele leden geïnterviewd over de motivatie om lid te
zijn van Waterforce.
Kosten: ca. € 1.000 – 3.000 betaald door de vereniging (afh. van de gewenste kwaliteit). Delen van de
video zijn ev. los te gebruiken voor de geïnterviewde leden.
Contactpersonen: Johan de Putter en Harry Boukes
Voorstel 3 Webinar: Zelf een eenvoudig kaartje maken in QGIS
Vrijwel al onze projecten hebben een ruimtelijke component. Deze component betreft in ieder geval
een Area of Interest (AoI) waarbinnen wij geïnteresseerd zijn in het landgebruik, het
oppervlaktewater, de bodemsoort, de blauwalgpopulatie, de biodiversiteit, etc. Eén van onze leden
gaf aan te willen leren zelf een kaart te maken, waarop hij dergelijke onderwerpen kan afbeelden.
Hieruit kwam het idee om een Webinar te organiseren waar leden leren hoe zij beschikbare
ruimtelijke data kunnen analyseren en hoe zij de resultaten hiervan als kaart kunnen exporteren als
figuur. Hiervoor willen wij gebruik maken van het open source programma QGIS, omdat dit gratis is
en omdat dit programma heel veel mogelijkheden kent.
Kosten deelname: gratis voor leden.
Contactpersonen: Hein Bouwmeester en Pascal Weidema
Voorstel 4 Webinar: QGIS Cloud Hosting
QGIS Cloud is een krachtige Web-GIS-platform voor het publiceren van kaarten, gegevens en services
op internet. Het faciliteert het maken en bewerken van professionele kaarten met alle
mogelijkheden van QGIS. Met slechts een paar korte muisklikken kunt u uw werk op qgiscloud.com
met het publiek delen. Als WaterForcers kunnen we zo op een eenduidige manier een
indrukwekkend portfolio opbouwen en dus een gedeelde database opzetten voor ruimtelijke
projecten op de QGIS-server met een domeinnaam van WaterForce. Er is een beperkte gratis variant
en een betaalde variant (nu 65EUR/maand) die optioneel uitbreidbaar is afhankelijk van bijvoorbeeld
het aantal leden dat mee wil doen: https://qgiscloud.com/en/pages/plans.
Kosten deelname: gratis voor leden.
Contactpersonen: Hein Bouwmeester en Pascal Weidema

Voorstel 5 Delen ervaringen met adviesvaardigheden (meerdere losse onderwerpen en sessies)
Een WaterForce-lid vertelt over zijn ervaring met een gebiedsproces. Vervolgens een soort peer
review: X vertelt zijn ervaring (of vraagt juist advies over “hoe verder”) en geïnteresseerde leden
reageren daarop: “Dit had je ook zo kunnen doen”, of “in Y deden we het op deze manier.
Kees ontving al een aantal interessante suggesties voor bijvoorbeeld “Beïnvloeden met houding” en
“De kracht van ervaringsgericht leren”.
Kosten deelname: Gratis voor leden
Kosten vereniging: Max €500 per keer (zaalhuur, consumpties, attentie, incidenteel inhuur van
professionele/derde- spreker), of veel minder als online (eea afhankelijk van de c-maatregelen).
Contactpersonen: Kees Blok en Peter Paul Verbrugge

