Nederlandse Vereniging tot
Wetenschappelijk Onderzoek
naar de Astrologie

secretariaat: Turkooisdrift 10, 3436 BG Nieuwegein, 030-6033799, email: bestuur@nvwoa.nl
Nieuwegein, 19 oktober 2015
Geacht NVWOA-lid,
Het bestuur nodigt u hierbij uit voor een
Extra Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 7 November 2015 om 13.30 u,
in het gebouw van de Utrechtse Theosofische Vereniging
Kruisstraat 307, 3581 GK, Utrecht.
Enig agendapunt: Een voorstel tot verandering van de contributie.
Het bestuur stelt voor een contributieverlaging van €45,- naar €40,- euro waarbij de toezending van
Correlation stopt, met dien verstande dat nog één nummer, dat gekoppeld is aan de contributie van
2015, wordt toegezonden.

Toelichting
Wat zijn de beweegredenen voor dit voorstel?
Zoals al uitgebreid op de ALV van 7 maart aan de orde was is er sprake van een structureel tekort
op de begroting. Het bestuur heeft daarbij het volgende vastgesteld:
Sinds 2002 is de jaarlijkse contributie van €45 de enige inkomstenbron van de vereniging.
Bij de uitgaven springen er twee posten uit:
(1) de uitgaven die rechtstreeks te maken hebben met het organiseren van de zaterdagse
bijeenkomsten
(2) de kosten van het blad Correlation, dat bij het lidmaatschap is inbegrepen.
In de loop der jaren zijn alle kosten opgelopen en is ons ledenbestand, ondanks de aanmelding van een
aantal nieuwe leden, geleidelijk teruggelopen van ongeveer 40 naar ongeveer 30. Financieel komen we
daarmee niet meer uit.
Het bestuur ziet de bijeenkomsten op de zaterdagen als fundamenteel voor de dynamiek en het
leven van de vereniging. Daar treffen de onderzoekers elkaar, daar worden de ideeën uitgewisseld en
daar is de gezamenlijke inspiratie. We willen daarop niet bezuinigen. Met pijn in het hart komen we
daarom tot de conclusie dat we niet meer in staat zijn om u Correlation toe te zenden. Alleen op die
manier is de begroting in evenwicht te houden.
We kunnen daar een paar dingen tegenoverstellen:

De contributie kan verlaagd worden naar €40,- , de Nieuwsbrief zal frequenter verschijnen, op de website
zal binnenkort een zich steeds meer uitbreidende onderzoeksdatabase te raadplegen zijn.
Ook kunnen we Correlation vooralsnog wèl, los van de contributie, aanbieden voor een gereduceerde
prijs (zie hieronder).
Dit leidt ertoe dat het bestuur u in de extra ALV van 7 november vraagt in te stemmen met het
een contributieverlaging van €45,- naar €40,- euro waarbij de toezending van Correlation stopt, met dien
verstande dat nog één nummer, dat gekoppeld is aan de contributie van 2015, wordt toegezonden.
Wat betreft de mogelijkheid tot het ontvangen van Correlation tegen een gereduceerde prijs:
Op dit moment zijn we, vanwege bestaande afspraken met de Astrological Association, nog in staat
Correlation aan onze leden aan te bieden voor een bedrag van €22,50 per jaargang (2 nummers),
inclusief verzending.
Dit is beduidend goedkoper dan wanneer u een privéabonnement neemt via de Astrological Association.
In dat geval zijn de kosten per jaargang €29,70 inclusief verzending vanuit Engeland. Wel is het zo dat u
bij een privéabonnement ook toegang heeft tot het internetarchief archief met alle eerdere jaargangen.
Bij een abonnement via de NVWOA kan dat niet.
Als u belangstelling hebt betaalt u vooraf de abonnementskosten à €22,50. We zenden we u dan de
nummers toe zodra we die binnen hebben gekregen. De ervaring heeft geleerd dat de jaargangen van
Correlation niet parallel lopen met kalenderjaren: de twee nummers van een jaargang komen in het
algemeen niet om het half jaar uit maar met grotere tussenpozen.
Het bestuur hoopt u op deze extra ALV te mogen begroeten, zodat u over dit voorstel mee kunt
stemmen.
Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Hans van Oosterhout,
secretaris

