ALV 2019 Vereniging van Parapsychologie (DutchSPR)
Aanwezig van bestuur:
Dick Bierman (VZ)
Franz Maissan
Paul Groenenboom
Fred Melssen
Vincent van den Bijllaardt (not)
1. Opening
Dick Bierman opent de Vergadering
2. Ingekomen post
Er is geen post binnengekomen. Ter vergadering biedt SPR-lid hr Bogaerts zijn boek aan
de SPR aan.

3. Notulen ALV 2018 goedgekeurd
4. Bestuurszaken

Mutatie
Voorstel Nieuw bestuurslid: Vincent van den Bijllaardt
Vincent heeft een achtergrond in Politieke wetenschappen. Daarnaast heeft hij de online
cursus Parapsychologie aan de universiteit van Edinburgh gevolgd, gaat geregeld naar de
parapsychologische conferenties en is werkzaam als behandelaar van psychiatrische
middelena hankelijke clië nten.
De leden zijn unaniem om Vincent toe te laten tot het bestuur.
Zijn portefeuille wordt secretariaat.
Hierdoor gaat bestuurslid Aaron Bijl zich nog meer op sociale media richten.
Roulatiesysteem bestuur
Het rooster van aftreden is besproken. Formeel is besloten door de aanwezige leden om
de af te treden bestuursleden te herbenoemen. De heer Bierman heeft daarbij in ieder
geval aangegeven wellicht niet de nieuwe termijn geheel uit te willen zitten.
5. Benarde inanciële situatie
De benarde inancië le situatie lijkt samen te hangen met de kosten van het tijdschrift.
Uitleg: Rens Weseman zorgt voor de mooie opmaak. Daarnaast is hij erg goed in het
volgen van de literatuur en in het redigeren van teksten. Hij doet dit uitgebreide werk

vrijwillig. De kosten zijn nu dus vooral de gra ische opmaak van het blad en het drukken
van het tijdschrift: De kosten zijn 1900 E voor een enkel nummer en 2500 E voor een
dubbelnummer.
De kosten voor de redactie en de PDF betalen we aan hem.
Andere drukkers zijn reeds onderzocht maar dat leverde inancieel gezien niets op.
Vanwege het feit dat er een hoog percentage van het inkomen van de vereniging op gaat
aan bovenstaande zaken zal er verder onderzoek gedaan worden naar mogelijke
bezuinigingen: Een optie is bijvoorbeeld terug te gaan naar é é n dubbelnummer per jaar;
in wellicht een meer sobere druk. Daarnaast zou er dan eventueel een nieuwsbrief-achtig
document komen. Overwogen wordt of dit dan alleen digitaal verspreid zal worden of ook
uitgeprint en met de post wordt opgestuurd.
6. Financieel jaarverslag
De kantoorkosten zijn weer minder geworden, waarvoor hulde.
De kosten van het tijdschrift zijn al gezakt; vanwege de besparing van het
dubbelnummer-principe.
We hebben ook een grote gift gekregen (komt in volgend jaarverslag terug).
Het bestuur heeft bedacht dat het lidmaatschapsgeld misschien te laag is. Er wordt
gedacht om in een enquê te onder de leden te inventariseren of het een groot probleem is
om de kosten iets te verhogen.
De dag van de Parapsychologie van 2018 had een positief saldo.
Volgend jaar worden de tijdschriften per 2 opgestuurd; zodat iemand deze ook aan een
naaste kan geven.
Ton Veldman geeft een toelichting over de kascommissie. Zie bijlage. Na het bestuderen
van de inancië le stukken spreekt de Kas controle commissie uit zijn tevredenheid en zijn
bewondering.
7. Inhoudelijk jaarverslag 2018
Diversiteit inhoud tijdschrift
Een lid geeft aan dat hij de twee uitgegeven tijdschriften niet verscheiden genoeg vindt, dat
de nauwe wetenschappelijke benadering meer losgelaten dient te worden, daarnaast vindt
het lid dat er veelal dezelfde schrijvers terugkomen. Reactie Bestuur: we hebben
geprobeerd om meer aandacht te besteden aan de casuı̈stiek van de parapsychologie; we

hebben het idee dat het bestuur zijn best doet hierin. We willen daarnaast doorgaan met
het vertalen van engelstalige artikelen.
Een reactie van een ander lid hierop is dat er genoeg ruimte is voor het indienen van
casuistiek-achtige artikelen. Mensen kunnen deze naar de redactie sturen. Deze zal dan
bepalen of het een toegevoegde waarde heeft om te publiceren.
Het bestuur reageert nogmaals: we zullen doorgaan met het evenwicht te blijven zoeken
tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
Enquete
Het bestuur wil graag in een aankomende enquê te vragen of leden meer over speci ieke
auteurs binnen de parapsychologie zouden willen lezen.
Ledenaantal
Er wordt naar aanleiding van het jaarverslag gevraagd hoeveel leden er zijn: Het zijn er
ondertussen 226. Doel is 500!
Webinars
Er zullen dit jaar op de DvPP webinars opgenomen worden. Het komt een openbaar You
Tube kanaal: de ALV hoopt dat dit ook leden zal opleveren.
Daarnaast zal er gedurende het jaar ook een webinar komen. Het onderwerp wat wellicht
aan de orde komt is Survival.
Theorie van de parapsychologie
Begin juli 2019 komt er in Frankrijk een workshop met verschillende theoretici binnen de
parapsychologie. Onderzoek gaat van theorie naar experiment en andersom. Het idee is
om de wetenschappelijke experimentele pp naar een hoger niveau te brengen.
8. Rondvraag
Vraag: Is er misschien iemand van de leden verbonden aan hogescholen of universiteiten?
Zodat we meer kunnen integreren in het establishment?
Antwoord: het beschikbaar maken van een supervisor voor studenten die onderzoek
willen doen naar parapsychologie is moeilijk. Zowel op het gebied van
literatuuronderzoek als kleine experimenten. Op Hogescholen is het moeilijk om een
onderwerp buiten de aangeleverde literatuur te gaan onderzoeken. Als de student heel
enthousiast is wordt het vaak wel weer toegelaten.
Vraag: kunnen wij in de toekomst misschien net als de Amerikaanse Parapsychological
Association (PA) een korting geven van een x percentage op het volgen van de online
course van de hoogleraar parapsychologie aan de universiteit van Edinburgh, Caroline
Watt.
Antwoord bestuur: Als we nieuwe bezuinigingen kunnen bewerkstelligen zullen we dit
gaan overwegen.

Bijlage

VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE voor de ALV 29-6-2019
De kascontrolecommissie (verder: KCC) bestaat voor 2019 uit de leden Vincent
Bijlaardt en Ton Veldman.
De KCC maakt een beoordeling van de samenhang en volledigheid van de cijfers.
De penningmeester hee de belangrijkste balansposten zowel mondeling in een
telefonisch gesprek op 11-6-2019 als ook daarna nog schri elijk toegelicht.
Ingezien zijn de volgende stukken:
●
●
●
●
●
●

Contribu es, abonnementen en uitgaven;
Kosten TvP BO;
Balans t/m 31-12-2018;
Begro ng Winst en Verlies 1-1-2018 t/m 31-12-2018;
Kolommenbalans 1-1-2018 t/m 31-12-2018;
Toelich ng op de jaarstukken 2018.

Vragen zijn gesteld en toelich ng is gegeven op:
● Eigen vermogen;
● Algemene reserves;
● Verloop van inkomsten ledencontribu es;
● Kostenstructuur TvP BO;
● Kosten en werkwijze incasso’s.
Onder meer is vastgesteld dat de begin- en eindsaldi van de bankrekeningen
corresponderen. Voorts is geconstateerd dat alle inkomsten en uitgaven
verantwoord zijn door middel van schri elijke bescheiden.
De kascontrolecommissie hee geen opmerkingen over de ﬁnanciële stukken en is
van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het
bestuur en de toestand van de S ch ng.

Aanbeveling
●
●

Zoals in 2018 ook al geadviseerd is: het aanstellen van een 2e
penningmeester. Dit i.v.m. de con nuïteit;
Gebruik van incasso’s ontmoedigen i.v.m. rela ef hoge kosten en
overgaan op internetbetalingen.

Conclusie
●
●

De KCC keurt de ﬁnanciële verslaglegging voor 2019 goed;
Spreekt zijn respect en waardering uit voor het verze e werk van de
penningmeester.

Middelburg, 11 juni 2019

De heer A.M.W. Veldman

De heer V. van den Bijllaardt

