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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op donderdag 09 juni 2016 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Sanne Wortman. 

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Adri Wessel 

Anne Kruijt 

Bastiaan van Ganzen 

Bo Salomons 

Charlotte Lamping 10 
Debbie Splinter 

Emmy Stevens 

Esther van Haren 

Eveline van der Veen (vanaf 21.32 uur)  

Freek van Vliet 15 
Freya Freytag 

Gerard Spaans 

Hester Be 

Joris van de Riet 

Kristian Bakker 20 
Lennart Blok 

Lianne Heslinga 

Loes de Bruin (vanaf 21.32 uur)  

Marlise van der Veen 

Naor Scheinowitz 25 
Niels Rood 

Pepijn Roos 

René Kamerich 

Sander Huls 

Sanne Meier 30 
Sanne Wortman 

Steven Assenberg 

Suzanne Ruhof 

Suze Geuke 

Vera Verkooijen 35 
Vivian Tomson (tot 20.05 uur) 

Personen worden de eerste keer dat zij in de notulen verschijnen met voor- en achternaam 

aangeduid en vervolgens slechts met de voornaam. Indien personen met dezelfde 

voornaam aanwezig zijn worden deze altijd zowel met voor- als achternaam 

weergegeven, tenzij het verschil duidelijk uit de context blijkt. Bij installaties en 40 
decharges en het verlaten of betreden van de zaal wordt altijd de gehele naam 

gegeven. 

 

#b. Externe aanwezigen 
Arjo Andringa 45 
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Tjerk Oosterhuis 

Personen worden de eerste keer dat zij in de notulen verschijnen met voor- en achternaam 

aangeduid en vervolgens slechts met de voornaam. Indien personen met dezelfde 

voornaam aanwezig zijn worden deze altijd zowel met voor- als achternaam 

weergegeven, tenzij het verschil duidelijk uit de context blijkt. Bij het verlaten of 50 
betreden van de zaal wordt altijd de gehele naam gegeven.  

 

#1. Opening 
Steven Assenberg, de praeses, heet iedereen van harte welkom en opent de Algemene 

Ledenvergadering om 19.43 uur. Steven merkt op dat er achterin de zaal een aantal 55 
documenten ligt, waaronder de agenda van deze ALV1, een informatiepakket van de 

Cultuursociëteit, een stemdocument en natuurlijk ook de intekenlijst. 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

Steven leest de agenda voor en vraagt of er opmerkingen over zijn uit de zaal. Die zijn er 60 
niet, dus hamert Steven de agenda in.  

 

#3. Post m.b.t. de ALV 
Steven vraagt Sanne Wortman, de ab-actis, of er post voor de ALV is.   

Sanne antwoordt dat er stemmachtigingen zijn. 65 
Sander Teuchies machtigt Lianne Heslinga namens hem te stemmen. 

Lotte Kokkedee machtigt Kristian Bakker namens haar te stemmen. 

Francine Maessen machtigt Lennart Blok namens haar te stemmen. 

Schelte van Deventer machtigt Bo Salomons namens hem te stemmen. 

Cid Swanenvleugel machtigt Adri Wessel namens hem te stemmen. 70 
Emily Klerks machtigt Adri Wessel namens haar te stemmen. 

Mats Dijkdrent machtigt René Kamerich namens hem te stemmen. 

 

#4. Mededelingen 
Vera Verkooijen deelt mede dat de bestelde Prometheusvesten en -truien vanaf vandaag 75 

binnen zijn. Mocht je wat besteld hebben, zegt ze, kom dit dan halen na afloop van de 

ALV!   

 

#5. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 
Steven zegt dat de notulen van de vorige ALV per mail naar alle leden gestuurd zijn. Er zijn 80 

ook opmerkingen binnengekomen, maar omdat de ab-actis veel tentamens had, zijn 

deze nog niet verwerkt. Steven stelt daarom voor om de notulen bij de volgende ALV 

vast te stellen. Hier is geen bezwaar tegen.  

 

#6. Instemming kandidaats-f.t.-bestuur 85 

Steven zegt dat iedereen op zijn of haar stoel, als het goed is, een papier gevonden heeft met 

daarop de voordracht van het kandidaats-f.t.-bestuur. Het voorstel van het huidige 

bestuur is als volgt: 

Emmy Stevens als f.t. praeses; 
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Sander Huls als f.t. ab-actis; 90 
Bo Salomons als f.t. quaestor; 

Niels Rood als f.t. assessor intern;  

Kristian Bakker als f.t. assessor extern. 

 

Steven wil de kandidaten in omgekeerde constitutionele volgorde naar voren roepen, zodat 95 
zij kort kunnen vertellen waarom zij bestuur willen gaan doen en waarom zij geschikt 

zijn. 

Kristian begint door te zeggen dat hij niet helemaal voorbereid is, want dan had hij wel een 

ander overhemd aangedaan. Maar hij is al lang lid en wilde daarom graag bestuur 

doen. Hij wil deze andere kant van de vereniging leren kennen en als extern de 100 
belangen van de vereniging behartigen. 

Steven vraagt de ALV of zij vragen heeft voor Kristian. Dat is niet het geval. 

Niels vertelt dat hij denkt dat ieder van het kandidaats-f.t.-bestuur alle vijf de functies 

eventueel zou kunnen vervullen maar dat hijzelf nuchter en helder is en dat dat 

handig is bij de communicatie met commissies. Hij houdt van overzicht houden en 105 
wil graag meer voor de vereniging doen dan hij als gewoon lid zou kunnen. Het lijkt 

hem heel leuk! 

Steven vraagt de ALV of zij vragen heeft voor Niels. Dat is niet het geval. 

Bo vertelt dat hij graag wat wil terugdoen voor de vereniging, zeker nu zij zo hard groeit. Hij 

heeft vooruitstrevende plannen en wil graag helpen. Hij wil quaestor worden, omdat 110 
dit een zeer overzichtelijke en belangrijke functie is waarbij hij veel contact zal hebben 

met zijn bestuursleden, de commissies en een groot deel van de leden. 

Steven vraagt de ALV of zij vragen heeft voor Bo. Dat is niet het geval. 

Sander wil graag bestuurslid worden, omdat hij nu al een tijdje lid is en het nog steeds niet 

zat is. Het wordt alleen maar steeds leuker. Daarom wil hij graag iets terugdoen. Hij 115 
is geschikt omdat hij veel commissies gedaan heeft. Hij heeft wel een beetje door hoe 

de vereniging in elkaar zit en dat gaat hij vast nog veel meer doorkrijgen als hij ab-

actis wordt. Hij wil deze functie graag, omdat hij dit vaker geweest is in commissies 

en daarbij heel enthousiast is geworden over deze functie. 

Steven vraagt de ALV of zij vragen heeft voor Sander. Dat is niet het geval. 120 
Emmy lijkt het heel erg leuk om bestuurslid te worden. Ze heeft tot nu toe een hele fijne tijd 

gehad bij Prometheus. Er heerst een fijne open sfeer die ze volgend jaar voort wil 

zetten. Ze is geschikt vanwege haar commissie-ervaring. Verder houdt ze graag 

overzicht, wat voor een praeses erg handig is. Ze heeft veel zin om samen te gaan 

werken met deze bestuursgenoten. 125 
Steven vraagt de ALV of zij vragen heeft voor Emmy. Dat is niet het geval.  

Steven bedankt alle kandidaten voor hun motivering. Hij heeft er alle vertrouwen in dat zij 

het stuk voor stuk goed zullen doen. 

Steven kondigt aan dat de ALV nu vragen kan stellen aan het bestuur over de voordracht. Er 

zijn geen vragen, dus wil Steven overgaan tot stemming. Hij stelt voor Sanne 130 
Wortman en Vera Verkooijen aan te stellen als tijdelijke stemcommissie. 

Adri Wessel meldt dat een stemcommissie volgens het Huishoudelijk Reglement drie leden 

moet hebben. 

Steven vraagt Adri of zij plaats wil nemen in de stemcommissie. Adri stemt toe. 

Steven stelt Adri Wessel, Sanne Wortman en Vera Verkooijen met navolgende hamerslag en 135 
per acclamatie in als tijdelijke stemcommissie van deze ALV. 
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Steven schorst de vergadering terwijl de stemcommissie de op papier ingeleverde stemmen 

telt. 

  

Steven schorst de vergadering om 20.05 uur. 140 
  

Vivian Tomson verlaat de zaal in de pauze.  

  

Steven hervat de vergadering om 20.25 uur. 

 145 
Vivian Tomson machtigt Bastiaan van Ganzen om voor haar te stemmen.  

Steven deelt mede dat er speculaas rondgaat. Vervolgens geeft Steven het woord aan Sanne 

Wortman om de stemmen voor te lezen. 

Emmy heeft 36 stemmen voor gekregen, geen stemmen tegen en geen stemmen blanco.  

Sander heeft 36 stemmen voor gekregen, geen stemmen tegen en geen stemmen blanco.  150 
Bo heeft 35 stemmen voor gekregen, geen stemmen tegen en 1 stem blanco.  

Niels heeft 36 stemmen voor gekregen, geen stemmen tegen en geen stemmen blanco.  

Kristian heeft 36 stemmen voor gekregen, geen stemmen tegen en geen stemmen blanco.  

  

Steven kondigt aan dat het kandidaats-f.t.-bestuur ingestemd is als f.t.-bestuur. 155 
Steven feliciteert het f.t.-bestuur en voegt toe dat de rest van de zaal hen na de ALV mag 

feliciteren, omdat eerst de volgende agendapunten behandeld zullen worden.   

 

#7. Presentatie project Cultuursociëteit 
Steven heet Arjo Andringa van Collegium Musicum2 en Tjerk Oosterhuis van Fransiscus 160 

Gomarus3 welkom. Zij zijn hier om uitleg te geven over de Cultuursociëteit, ook wel  

VVO4-locatiewerkgroep genoemd, en om vragen te beantwoorden.  

  

Arjo Andringa vertelt dat de Cultuursociëteit inmiddels anderhalf jaar bestaat en momenteel 

bezig is met het maken van een spaarplan. Dit spaarplan moet goedgekeurd worden 165 
door de ALV’s van alle deelnemende verenigingen, namelijk Collegium Musicum, 

Franciscus Gomarus, Het Duivelsei 5 , Prometheus, Ichthus 6  en AEGEE 7 . Daarom 

bezoeken hij en Tjerk deze ALV’s om te vertellen over de Cultuursociëteit en uit te 

leggen wat ze gedaan willen krijgen. Aan het einde van het verhaal zal er ruimte zijn 

om vragen te stellen.  170 
Tjerk Oosterhuis vertelt dat de PKvV8 de Cultuursociëteit reguleert, maar zelf niet meedoet. 

Momenteel zijn er dus zes verenigingen, maar staat men open voor meer. Het zal 

echter wel steeds lastiger worden om afspraken te maken, als een groter aantal 

verenigingen meedoet. 

Arjo vertelt dat het doel van het project een gezamenlijk eigen pand is, waarover de zes 175 
verenigingen zelf rechten hebben, dat zij zelf beheren en waarvan ze zelf bepalen wat 

                                                      
2
 Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum  

3
 Vereniging Gereformeerde Studenten te Leiden Franciscus Gomarus 

4
 Veelzijdige Verenigingen Overleg 

5
 Leidse Studenten Spellen Vereniging Het Duivelsei 

6
 Evangelische Studenten Vereniging Ichthus 

7
 Association des États Généraux des Étudiants de l’Europe 

8
 Plaatselijke Kamer van Verenigingen 
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ze ermee doen. De meeste verenigingen zitten nu op een locatie die niet van henzelf is 

en dat heeft nadelen. Bovendien versterkt het de band van verenigingen als ze een 

pand delen. In eerste instantie zal dat vooral op bestuursniveau plaatsvinden. Dat 

heeft als voordeel dat je samen een sterkere positie kan innemen, bijvoorbeeld 180 
tegenover de MASCQ9, de gemeente en het LUF10.  

Tjerk vervolgt dat het een investering in de toekomst is. Zijn eigen vereniging, Franciscus 

Gomarus, zit in de kelder van de Pelikaanhof, wat binnen vijf jaar al de derde of 

vierde locatie is waar zij hun activiteiten organiseren. Met een eigen pand kun je jaren 

op dezelfde plek blijven. Ook heb je zelf de regie in handen, waardoor je 185 
openingstijden, bar en drankinkopen zelf kunt bepalen. Hier in Café de Keyzer kost 

een biertje €2,40. In een eigen bar kun je de kosten heel wat lager leggen.  

Arjo gaat verder met de financiële zaken. Hij begint met de toelichting van het spaarplan, 

omdat dat het belangrijkste is van deze avond. Hier moet immers over gestemd 

worden. Daarnaast komt er een overzicht hoe de financiën er nu uitzien en hoe dit 190 
uitkomt als we op dit moment een pand zouden kopen. Er is nog geen pand, maar het 

is goed om dit soort dingen alvast te bekijken. Je kunt dan zien of een pand te betalen 

zou zijn, wat de jaarlijkse kosten zouden zijn, et cetera. Er zijn schattingen gemaakt 

op basis van jaarlijkse inkomsten en uitgaven. Veel kosten zijn echter afhankelijk van 

het uiteindelijke pand. Ten slotte zullen we nog kijken naar fondsen zoals de 195 
universiteit en de gemeente omdat de jaarlijkse kosten en lasten elkaar nog niet 

dekken.  

Tjerk voegt toe dat de zaal misschien veel specifieke vragen zal stellen maar dat nog niet alle 

details bekend zijn. Daarbij komt nog de disclaimer dat het spaarplan maximaal drie 

of vier jaar zal gaan duren, omdat de Cultuursociëteit op relatief korte termijn 200 
resultaat wil bereiken.  

Arjo zegt ze niet willen dat het spaarplan langer dan vijf jaar duurt, omdat leden zo snel 

wisselen en anders niet iedereen profijt heeft van het spaarplan.  

Tjerk gaat verder dat iedere vereniging naar vermogen spaart. Er wordt gebruik gemaakt 

van een relatief percentage. Elk bestuur heeft aangegeven hoeveel zij denkt te kunnen 205 
sparen en dat is als leidraad genomen. Jezelf toeleggen op een spaarplan kan 

spannend klinken, maar is in dit geval heel vrijblijvend. Het gespaarde geld blijft in 

het bezit van de vereniging tot de oprichting van een stichting. Over een jaar zal er 

opnieuw op de ALV gestemd worden of er doorgegaan wordt met het spaarplan. Er 

is dan een wel een buffer opgebouwd zodat kosten gemaakt kunnen worden. Mocht 210 
het plan niet doorgaan, dan zal niemand failliet gaan en iedereen kan er zonder 

problemen uitstappen. 

Arjo wil de jaarlijkse schattingen een voor een doorlopen. Het zijn schattingen maar ze lijken 

hem heel redelijk. Hij begint met de hypotheek. Dit kan erg variëren afhankelijk van 

het pand. De huidige schatting gaat uit van een aankoopbedrag met een redelijke 215 
hypothecaire lening. Voor de onroerendezaakbelasting heeft de Cultuursociëteit 

gegevens gevraagd van NSL 11  en Catena 12 , die beiden een eigen pand hebben. 

Hetzelfde geldt voor de kosten voor gas, water en elektra en verzekeringen. Als je het 

                                                      
9
 Verzamelnaam voor de vijf grootste verenigingen van Leiden: Minerva, Augustinus, SSR, Catena en Quintus.  

10
 Leids Universiteits Fonds 

11
 Navigators Studentenvereniging Leiden 

12
 Vereniging voor Studerenden te Leiden Catena 
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pand verzekert, dan vallen de spullen van de verenigingen daar niet onder. Het blijft 

aan de verenigingen zelf om deze spullen te verzekeren. Aflossen van de 220 
hypothecaire lening is verplicht en hoe hoog of laag kan variëren. Verder zijn er nog 

onvoorziene kosten en het totaal komt daarmee uit op €47500,-. De geschatte jaarlijkse 

inkomsten zijn in totaal lager. Er kan winst worden gemaakt met baromzet; hoeveel 

hangt van verschillende factoren. Collegium Musicum verwacht meer omzet te gaan 

maken, omdat ze momenteel van activiteitslocatie naar borrellocatie moeten fietsen, 225 
waarbij veel mensen afhaken. Bij andere verenigingen zal de omzet waarschijnlijk wat 

lager worden, omdat de drankprijzen lager zullen zijn. Er is wel aan gedacht om een 

contract met een brouwerij te sluiten om de kosten omlaag te brengen.  

Inleg van de verenigingen zal zeker in de beginjaren nodig zijn. Het bestaat uit twee 

delen. Aan de ene kant heb je het spaarbedrag, dat loopt gewoon door. Daarnaast heb 230 
je het geld dat verenigingen nu uitgeven aan huur. Dat valt bij een eigen pand 

immers weg en kan dan doorgeschoven worden. Er blijft echter hoe dan ook een gat 

over van ongeveer €8500,-. Dat is niet handig om elk jaar te hebben, dus wil de 

Cultuursociëteit hulp zoeken bij externe partijen. Zowel de universiteit als de 

gemeente heeft aangegeven enthousiast te zijn.  235 
Tjerk zegt dat Carel Stolker, de rector magnificus, onder anderen erg enthousiast was.  

Arjo zegt dat er echter nog geen toezeggingen zijn voor geld. 

Tjerk voegt toe dat de partijen pas wilden praten als de ALV’s hun goedkeuring gegeven 

hadden. Nu vond men het nog te voorbarig.  

Arjo denkt wel dat de gemeente en de universiteit veel kunnen helpen. Beiden bezitten veel 240 
vastgoed. Er is een redelijke kans dat zij een pand over hebben en het ons tegen lage 

prijs willen verkopen. Een andere mogelijkheid is dat ze sponsoren. Vanuit de 

universiteit is er het LUF en zij steunen veelbelovende eenmalige projecten zoals dit. 

De gemeente geeft niet snel geld, maar mogelijk wel vastgoed. Verder is er nog Fonds 

1818 dat ook geld geeft aan eenmalige projecten.  245 
Tjerk vertelt dat er in Nijmegen een soortgelijk pand is voor meerdere verenigingen waar het 

SNUF13 geld voor gegeven heeft.  

Arjo gaat verder dat het erg belangrijk is om goede afspraken te maken met de verenigingen 

onderling. Daarover is, onder meer door Steven, een document opgesteld met een 

aantal voorstellen voor afspraken. Dit document is nog niet definitief, maar slechts 250 
een opzet. Het zal nog gecontroleerd worden door een afgestudeerde jurist die 

hiervoor betaald wordt. Het belangrijkste is dat het geld bij de verenigingen is en 

blijft, maar dat het wel bedoeld is voor het spaarplan voor het pand. Elke vereniging 

kan er op elk moment uitstappen en het tot dan toe gespaarde geld houden. In een 

later stadium willen we het gespaarde geld naar een stichting overhevelen. Die 255 
Cultuursociëteit wil een stichting oprichten omdat, als er iets fout gaat, de stichting 

de verantwoordelijke is en de verenigingen niet failliet gaan.  

Tjerk vertelt dat er over een jaar gestemd zal worden over de stichting. Het eerste jaar blijft 

het geld sowieso binnen de verenigingen.  

Arjo vat kort samen dat het een investering in de toekomst is die op korte termijn geld kost, 260 
maar uiteindelijk erg waardevol is zodat het de investering waard is. Dit jaar blijft het 

spaarplan in eigen beheer. Stap je als vereniging uit de Cultuursociëteit, dan blijft het 

geld van de vereniging. Het doel is om binnen de termijn van een jaar meer 
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 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 
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duidelijkheid te hebben. Als het spaarplan bij alle verenigingen ingestemd wordt, zal 

de Cultuursociëteit fondsen gaan bezoeken en zal er meer duidelijkheid komen. Als 265 
die duidelijkheid er is, dan komt de Cultuursociëteit terug bij de ALV’s van de 

deelnemende verenigingen. Tot die tijd gebeurt er niks waar de ALV’s geen controle 

over hebben.  

 

Tjerk vraagt of er vragen zijn uit de zaal.  270 
Suzanne Ruhof vraagt hoe de stichting opgebouwd zal zijn, wie het geld zal beheren en wie 

in de stichting zal zitten.  

Arjo antwoordt dat dat over een jaar besloten moet worden, maar dat het idee is dat er een 

stichtingsbestuur komt waarin iedere vereniging vertegenwoordigd is.  

Sanne Meier heeft een vraag over de vaste lasten. Er is namelijk eerst een kopje genaamd 275 
Hypotheek en daarna een kopje genaamd Aflossing. Ze vraagt zich af of dit niet 

dubbelop is.  

Arjo legt uit dat de rente en de aflossing uitgesplitst zijn.  

Bo vraagt zich af in hoeveel jaar de hypotheek afgelost is met de huidige berekening.  

Arjo antwoordt dat het honderd jaar zou duren. Maar als je een strengere hypotheek neemt 280 
dan zou het vijfenveertig jaar kunnen zijn. Als er daadwerkelijk een hypotheek 

genomen gaat worden, dan zal de Cultuursociëteit beter kijken naar de 

mogelijkheden.  

Tjerk voegt toe dat de aflossing in de huidige berekening aan de lage kant is, maar dat de 

begroting in dit geval in ieder geval klopt. Mocht het pand extern verhuurd gaan 285 
worden kan dat veel inkomsten opleveren.  

Arjo voegt toe dat er in deze berekening uitgegaan is van een hoge rente, maar dat kan in de 

werkelijkheid meevallen.  

Bo merkt op dat het conceptspaarplan nog langs een echte jurist zal gaan. Hij vraagt zich af 

of de eindversie nogmaals langs alle ALV’s zal moeten.  290 
Arjo antwoordt dat het sowieso langs alle besturen zal gaan. Om het langs alle ALV’s te laten 

gaan is veel werk. De afspraken die erin staan zullen niet veranderen. Het zal vooral 

gaan om formuleringen.  

Vera merkt op dat de huidige berekeningen gebaseerd zijn op een ideaal pand. Ze vraagt 

zich af wat hiervoor de eisen zijn.  295 
Arjo antwoordt dat ze graag drie zalen willen met verschillende grootte. Er kunnen dan 

meerdere verenigingen tegelijk in. Er moet ook een bar zijn. Dit kan door een 

brouwer gedaan worden in ruil voor een contract. Een keuken is gewenst, net als een 

rokersruimte, opbergruimte en wc’s. Je bent echter heel afhankelijk van het aanbod. 

Als er een pand gevonden is, zal erover gestemd worden bij de ALV’s.  300 
Esther van Haren bedankt voor de heldere uiteenzetting en merkt op dat het allemaal heel 

vrijblijvend is. Ze neemt aan dat dat verandert als er een pand is. Ze vraagt zich af 

voor hoeveel jaar een vereniging zich dan vast moet leggen.  

Tjerk antwoordt dat dit nog niet zeker is, maar dat het hem logischer lijkt om met een 

uitschrijftermijn te werken, bijvoorbeeld dat je nog een jaar moet blijven tot er een 305 
andere partner gevonden is.  

Charlotte Lamping vraagt wat er gebeurt als er geen andere partner gevonden wordt.  

Arjo antwoordt dat je nooit iemand kan dwingen te blijven als die echt weg wil. Een andere 

vereniging zoeken is niet de enige optie. Er kan bijvoorbeeld ook aan verhuur 

gedacht worden. Echter, voorwaarden als deze moeten nog uitgewerkt worden.  310 
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René Kamerich merkt op dat er bij een pand ook verplichtingen als een barcommissie en een 

sociëteitsbestuur horen. Dit is iets wat grote verenigingen hebben, maar zes kleine 

verenigingen niet. René vraagt zich af of er wel genoeg interesse zal zijn in dergelijke 

taken waarvoor je een jaar lang je studie opzij zet.  

Arjo denkt dat er genoeg animo zal zijn. De zes verenigingen hebben samen veel leden. Meer 315 
zelfs dan NSL en zij redden het ook met een eigen pand. Daarbij moet niet onderschat 

worden hoe leuk het is om een pand te beheren. Daarnaast is het misschien mogelijk 

bestuursbeurzen te krijgen voor zulke commissies, omdat je dan niet of minder kan 

studeren.  

René zegt dat er zes verschillende verenigingen zijn met zes verschillende bijdragen. Hij 320 
vraagt zich af of er consequenties zijn voor verenigingen die minder bijdragen.  

Tjerk antwoordt dat Franciscus Gomarus bijvoorbeeld weinig inbrengt qua sparen maar dat 

zij ook minder ruimte nodig hebben en wel veel omzet opbrengen. Hoe groter de 

vereniging, hoe meer ruimte ze nodig hebben en hoe meer je dus moet inleveren.  

Freek van Vliet merkt op dat alle verenigingen nu bijdragen naar vermogen, maar dat dit kan 325 
veranderen door de jaren heen. Hij vraagt zich af of een bijdrage van een vereniging 

vastligt of dat het veranderlijk is.  

Arjo vindt het een goed plan om elk jaar opnieuw te evalueren. Toch wil hij wel ongeveer 

dezelfde lijn aanhouden.  

Tjerk voegt toe dat de ALV van Franciscus Gomarus volgende week plaatsvindt. Hier wil 330 
men doorvoeren om voortaan van ieder lid per kwartaal twee euro vijftig te vragen 

als bijdrage. Als de vereniging groeit is er in dit geval meer geld.  

René vraagt zich af of er ooit harde criteria komen zoals die twee euro vijftig per kwartaal 

per lid.  

Arjo antwoordt dat het moeilijk is om harde criteria vast te stellen. Het is namelijk niet per se 335 
afhankelijk van de leden, maar ook van bijvoorbeeld contributie. Die is behoorlijk 

verschillend per vereniging. Bovendien: wat je inlegt gaat ten koste van een andere 

uitgave, dus het wisselt wat een vereniging kan missen. Het moet niet te laag zijn 

natuurlijk, maar elke vereniging is gemotiveerd bij te dragen.  

Lianne Heslinga vraagt zich af wat er gedaan wordt als het pand er eenmaal is en er 340 
problemen komen.  

Arjo antwoordt dat je dat vast moet leggen in de statuten van de stichting. Er komt 

uiteindelijk een bestuur plus een Raad van Toezicht met oudere verstandige mensen. 

En uiteindelijk moet je overal met de zes verenigingen uitkomen.  

Pepijn Roos vraagt zich af op welke termijn de Cultuursociëteit dit plan volledig gerealiseerd 345 
ziet.  

Arjo antwoordt twee jaar, mits echt alles mee zit. Komend jaar gaat er gepraat worden met 

externe partijen en zal er geld gezocht worden. Als er een pand gevonden is moet er 

verbouwd worden, moeten de ALV’s alles goedkeuren en moet er nog veel meer 

geregeld worden. Twee jaar is erg snel.  350 
Charlotte heeft een vraag over het gat in de begroting. Ze vraagt zich af hoe reëel het is dat er 

een sponsor of partner gevonden gaat worden die jaarlijks in wil leggen voor lange 

tijd.  

Arjo antwoordt dat het niet het plan is om iemand te zoeken die jaarlijks investeert, maar om 

van te voren een groot bedrag binnen te halen. Als er een pand gekocht wordt, wil de 355 
Cultuursociëteit een sluitende begroting hebben.  
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Tjerk voegt toe dat de stichting pas opgericht gaat worden als ze zeker weten dat dat gaat 

lukken.  

René merkt op dat, als er binnen vier jaar een pand is, er door de verschillende verenigingen 

ongeveer veertigduizend euro gespaard zal zijn. Hij vraagt zich af hoe groot de buffer 360 
moet worden.  

Arjo antwoordt dat de grootte van een buffer afhangt van hoeveel geld ze uit andere 

bronnen kunnen krijgen.  

René vraagt of er al een schatting is van de opstartkosten zoals verbouwen.  

Arjo antwoordt dat dit enorm afhangt van het pand zelf. Moeten er alleen een paar muren 365 
verplaatst worden of moet alles volledig opgeknapt worden? De stemming van 

vandaag zal vooral gaan over de vraag of Prometheus überhaupt mee wil doen aan 

een spaarplan voor een eigen pand.  

Charlotte zegt dat ze gisteren bij de informatiemiddag was over de Cultuursociëteit. 

Nijmegen is toen aan bod gekomen. Er werd gezegd dat het pand daar veel 370 
gesponsord is door het SNUF en de universiteit, omdat in Nijmegen weinig 

studentenleven is en de universiteit daar verandering in wilde brengen. In Leiden zijn 

echter al wel veel verenigingen.  

Arjo antwoordt dat de universiteit in Leiden pronkt met het bruisende studentenleven. 

Vooral het culturele studentenleven wil de universiteit graag, maar dat is er nog niet 375 
echt. Daarom denkt de Cultuursociëteit toch een goede kans te maken.  

Tjerk voegt toe dat het pand in Nijmegen veel winst maakt en het SNUF een deel van de 

winst krijgt. Dit argument kunnen wij ook gebruiken.  

 

Steven vraagt of de zaal nog vragen hierover heeft voor het bestuur.  380 
Adri vraagt aan Gerard Spaans, de quaestor, wat Prometheus in zal leggen.  

Gerard verwijst naar het spaarplan van de vorige ALV. Dat geld kan gebruikt worden voor 

dit pand.  

Adri zegt dat er tijdens de vorige ALV besloten is van dat geld locaties te huren voor 

activiteiten. Ze vraagt zich af of dat dan niet meer doorgaat.  385 
Gerard antwoordt dat dat sowieso de komende twee jaar gedaan kan worden, maar als er 

een eigen pand komt dan hebben we geen uitwijkbudget meer nodig. Het 

opgebouwde budget kunnen we dan gebruiken voor de Cultuursociëteit.  

Steven voegt toe dat Prometheus altijd de Cultuursociëteit kan verlaten, mocht het geld echt 

dringend nodig zijn om een externe locatie te huren.  390 
Freek heeft ook een vraag voor Gerard, namelijk of er twee spaarplannen zullen zijn in de 

komende jaren, tot er geen uitwijkmogelijkheden meer nodig zijn.  

Gerard antwoordt bevestigend. Komend jaar zullen de contributie-inkomsten waarschijnlijk 

hoger zijn dan de uitgaven. Het in dit spaarplan gepresenteerde pand zal er over een 

jaar nog niet zijn. We hebben dus voorlopig nog tijd om zoveel te sparen als nodig is 395 
voor een pand. Als het niet meer zou lukken na een jaar of twee, dan kunnen we nog 

een contributieverhoging overwegen. 

René vraagt of er dus samen twee spaarpotjes van ieder €1500,- zullen zijn, in totaal €3000,- 

euro.  

Gerard antwoordt dat het bedrag voor dit plan sowieso opzij gezet zal worden, maar dat er 400 
indien nodig de clausule van het contract gebruikt wordt om eruit te stappen. Dat is 

ook aan de volgende quaestor.  
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René stelt voor om deze €1500,- uit de bestaande reserves te halen om te voorkomen dat er 

opeens volgend jaar €3000,- meer uitgegeven wordt. René wil graag voorkomen dat 

er bezuinigd moet worden vanwege twee spaarplannen die je eigenlijk niet uitgeeft.  405 
Gerard antwoordt dat het nieuwe bestuur ervoor kan kiezen om een jaar verlies te draaien. 

Afgelopen jaren was er meestal veel geld over, dus is het niet erg.  

Charlotte heeft twee vragen. Ten eerste over de EL CID14. Die is ook bij de informatiemiddag 

aan bod gekomen. Er werd toen door de verenigingen gezegd dat er nog niet over 

nagedacht was hoe dit gedaan wordt in een pand waarin niet iedere vereniging een 410 
eigen zaal heeft.  

Steven antwoordt dat dit zaken zijn waar volgende besturen over na mogen denken. Nu is 

het nog niet relevant. Het huidige bestuur moet nadenken over alle alternatieven die 

er zijn, omdat Café de Keyzer echt te klein begint te worden.  

Charlotte antwoordt dat het haar om het grotere plaatje gaat. Ze vraagt zich af hoe de 415 
samenwerking tussen de verenigingen zal verlopen. Ze vreest dat de zes kleine 

verenigingen zullen samensmelten tot één grote.  

Steven antwoordt dat er op elk punt in het plan goed onderhandeld moet worden en als er 

geen uitkomst gevonden wordt kan er altijd nog gestopt worden met de 

Cultuursociëteit. Besturen moeten goed de eigen belangen verdedigen in de 420 
toekomst.  

Charlotte antwoordt dat het inderdaad om de verre toekomst gaat, maar dat ze bang is dat 

het karakter van de vereniging te erg zal veranderen en Prometheus niet meer 

Prometheus zal zijn.  

Steven antwoordt dat het karakter van een vereniging sowieso verandert door de jaren heen. 425 
Een ALV kan een bestuur altijd blijven ondervragen en in de gaten houden.  

Tjerk voegt toe dat er geen reden is tot angst. Het is niet het plan om allemaal hetzelfde te 

gaan doen, er wordt alleen een samenwerkingsverband aangegaan.  

Esther vraagt of er van tevoren bepaald wordt wie wanneer waar zit in het pand.  

Arjo antwoordt bevestigend.  430 
Esther vraagt of er nu al over nagedacht wordt.  

Arjo antwoordt dat dat inderdaad het geval is, maar dat er nog geschoven kan worden.  

Tjerk legt uit dat er per week meerdere avonden zijn waarop de verenigingen activiteiten 

organiseren en dat alle zes de verenigingen niet elke avond iets organiseren maar 

meestal ongeveer twee keer per week. Idealiter zullen er drie zalen zijn om 435 
activiteiten in te organiseren waardoor iedereen genoeg mogelijkheden zal hebben. 

Het Duivelsei en Collegium Musicum zijn allebei groot waardoor ze beiden een grote 

zaal willen, maar ze organiseren hun activiteiten op verschillende avonden waardoor 

dat goed mogelijk is. Op die manier is er al een conceptindeling gemaakt met welke 

zaal op welke avond bezet is door welke vereniging.  440 
Esther vraagt of er in het pand ook een locatie komt voor de besturen zelf.  

Arjo antwoordt dat dit gewenst is, maar niet een van de hoofdeisen. Er zal eventueel 

overlegd moeten worden of het mogelijk is de bestuurskamer in het 

Studentencentrum Plexus te behouden.  

Steven vraagt of er nog meer vragen zijn.  445 
Gerard zegt dat hij zijn eerdere antwoord toe wil lichten. Hij heeft het gehad over verlies 

draaien als je met twee spaarplannen rekent. Bij de eerdere ALV heeft hij laten zien 
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dat de begroting rond te krijgen is met het huidige spaarplan. Als je dan nog €1500,- 

gaat sparen voor het tweede spaarplan ziet dat eruit als verlies maar je houdt het 

geld.  450 
Steven bedankt Gerard en bedankt de zaal voor de vragen. Hij bedankt de afvaardiging van 

de Cultuursociëteit voor hun uitleg en antwoorden.  

Arjo bedankt dat ze welkom waren.  

Steven schorst de vergadering om 21.18 uur.  

 455 
Arjo Andringa en Tjerk Oosterhuis verlaten de zaal.  

 

Loes de Bruin en Eveline van der Veen komen de zaal binnen.  

  

Steven hervat de vergadering om 21.32 uur.  460 
 

Gerard wil nogmaals een korte toelichting geven. Hij zegt dat het niet zo is dat er nu 

tweemaal €1500,- opzij gezet wordt voor twee verschillende spaarplannen. De €1500,- 

die vrijkomt door de contributieverhoging gaat naar dit spaarplan. In het spaarplan 

van april heeft het bestuur de komende paar besturen geadviseerd een paar honderd 465 
euro opzij te leggen voor locatie-uitwijking. Dit advies blijft staan. Er zal naar 

verwachting niet veel uitgeweken hoeven worden in de komende jaren dus is een 

negatief resultaat niet nodig. 

 

#8. Stemming inzake spaarplan Cultuursociëteit 470 

Steven kondigt aan dat er gestemd zal worden over toetreding tot het spaarplan voor de 

Cultuursociëteit. Het spaarbedrag binnen dit spaarplan zal maximaal €1500,- 

bedragen.  

Vera telt de stemmen.  

Er zijn eenendertig stemmen voor, vier stemmen tegen en vier stemmen blanco.  475 
Daarmee is het voorstel aangenomen. 

 

#9. Vragenrondje m.b.t. gevoerd beleid 
Steven geeft de ALV de gelegenheid vragen te stellen over het gevoerde beleid.  

Charlotte vraagt waar de ideeëndoos van het bestuur is.  480 
Vera kijkt in de opstarttas, maar daar is hij niet. De ideeëndoos ligt nog op het hok.  

Steven belooft deze na de ALV te gaan halen.  

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. 

 

#10. W.v.t.t.k. 485 

Steven hamert de stemcommissie van deze ALV, Adri Wessel, Sanne Wortman en Vera 

Verkooijen, uit. 

 

#11. Rondvraag 
Steven kondigt aan dat hij nu iedereen een voor een de gelegenheid zal geven vragen of 490 

opmerkingen te geven.  

Lianne begint en zegt dat ze het goed vindt dat het bestuur deze extra ALV belegd heeft. Het 

zorgt voor extra openheid en dat is goed. Ze wenst het bestuur een goede zomer.  
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Adri vond het een fijne ALV en geeft haar complimenten aan het bestuur. Ze feliciteert het 

f.t.-bestuur en wenst iedereen een fijne zomer.  495 
Anne Kruijt feliciteert het f.t.-bestuur.  

Eveline van der Veen weet niet wat ze moet zeggen.  

Freya Freytag zegt dat alles haar duidelijk is en ze wenst het f.t.-bestuur veel succes.  

Pepijn wil iedereen van het bestuur bedanken voor de getoonde inzet en ijver dit jaar. Het 

f.t.-bestuur wil hij alvast feliciteren met de stap die ze gaan zetten.  500 
René geeft zijn complimenten voor de extra ALV’s.  

Lennart Blok feliciteert het f.t.-bestuur en wenst iedereen een fijne vakantie met veel 

stracciatella-ijs.  

Joris van de Riet vond het een prettige ALV. Hij vond het fijn om de grote stap zo open te 

bespreken. Ook feliciteert hij het f.t.-bestuur.  505 
Naor Scheinowitz vertelt dat dit de tweede ALV in zijn leven was die hij bijgewoond heeft en 

de eerste van Prometheus. Het is tot nu toe zijn favoriet. Hij feliciteert het f.t.-bestuur.  

Marlise van der Veen feliciteert het f.t.-bestuur.  

Hester Be feliciteert het f.t.-bestuur ook en ze hoopt dat ze veel succes zullen ervaren met het 

spaarplan en natuurlijk de rest van het jaar. Het was haar eerste jaar bij Prometheus 510 
en dit was haar eerste ALV. Ze is erg blij met alle openheid en acceptatie bij 

Prometheus. Ze bedankt iedereen alvast voor het fijne jaar.  

Debbie Splinter sluit zich aan bij al het voorafgaande.  

Loes de Bruin feliciteert het f.t.-bestuur.  

Freek hoopt dat hij niet overkwam als een oude muppetman. Hij bedankt voor de extra ALV 515 
en vindt het een goede zaak dat het f.t.-bestuur geen kandidaatsbestuur meer is. Hij 

feliciteert ze.  

Esther geeft eveneens haar complimenten en felicitaties aan het h.t. en f.t.-bestuur. Ze wenst 

hen veel succes in de EL CID.  

Suzanne zegt ‘idem dito’.  520 
Charlotte wil het bestuur bedanken voor het fantastische jaar tot nu toe. De rest van het jaar 

wordt vast nog beter! Ze feliciteert het f.t.-bestuur en hoopt dat zij ook een mooi jaar 

zullen hebben.  

Sanne Meier vindt het tot nu toe ontzettend leuk en wenst iedereen een fijne zomer. Het f.t.-

bestuur wenst ze veel succes en ze hoopt dat er volgend jaar weer een samenwerking 525 
met Dispuut Pleyte zal plaatsvinden.  

Suze Geukevindt het huidige bestuur en het f.t.-bestuur heel erg lief.  

Sander bedankt het bestuur, ook al zijn ze nog niet klaar. Hij is erg blij met de begeleiding 

die hij kreeg tijdens het formatieproces en kijkt uit naar volgend jaar.  

Niels bedankt voor dit jaar, deze ALV en via het bestuur wil hij ook het VVO bedanken. Hij 530 
wil de aanwezigen bedanken voor de vele felicitaties en de steun en hij wil zeggen 

dat hij er nu al heel veel zin in heeft.  

Bo zegt dat het huidige bestuur hard haar best doet. Dat is gebleken uit de succesvolle 

activiteiten. Komend jaar blijft het hopelijk goed gaan ondanks ons vijven.  

[gelach] 535 
Bo vervolgt dat hij blij is met zijn mede-f.t.-ers. Ze hebben goede wil en er is hard gewerkt de 

afgelopen week en hij is gewoon erg blij met alle vier.  

Kristian bedankt alle aanwezigen voor de felicitaties en geeft zijn complimenten aan het 

huidige bestuur voor het jaar tot nu toe. Hij is erg enthousiast voor komend jaar.  

Emmy bedankt voor de goede organisatie van deze ALV en kijkt uit naar volgend jaar.  540 
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Vera zegt ‘yess’ en wil iedereen bedanken. Zonder alle leden was dit mooie jaar niet mogelijk 

geweest. Ze is ook erg verrast hoeveel mensen er bij deze ALV zijn. Dat was van 

tevoren moeilijk in te schatten. Meestal is een ALV redelijk eenzijdig en vertelt het 

bestuur vooral. Nu waren er veel actieve opmerkingen en daar is Vera blij mee. Ze 

feliciteert het f.t.-bestuur en wenst ze succes. Het h.t.-bestuur bedankt ze.  545 
Bastiaan van Ganzen begint te praten van achter zijn geraniums.  

[gelach]  

Bastiaan bedankt de ALV voor aanwezigheid en goede vragen. Er zijn belangrijke 

beslissingen genomen en zaken zijn tot in de diepte besproken. Er waren mooie 

bijdragen. Hij feliciteert het f.t.-bestuur en wenst ze bij voorbaat veel succes.  550 
Gerard feliciteert het f.t.-bestuur en wenst ze succes. Namens het ‘bermbestuur’ bedankt hij 

de aanwezigen voor hun geïnteresseerdheid en hun ‘planthousiasime’ voor het 

voort‘varen’ van de vereniging en het aannemen van het ‘spaarplant’.  

Sanne Wortman moet lachen om alle plantgrapjes en hoopt dat ze het allemaal goed 

overgetypt heeft. Ze is heel blij met het f.t.-bestuur en bedankt haar bestuursgenoten, 555 
omdat ze haar deze week ontzien hebben in bestuurswerk omdat ze volgende week 

een groot tentamen heeft.  

Steven bedankt voor de goede opkomst. Het laat maar zien dat een tussen-ALV een succes 

kan zijn. Vooral met belangrijke onderwerpen. Hij bedankt iedereen voor de input, 

want hij vond het erg leuk dat er zoveel feedback en vragen waren. Hij feliciteert het 560 
f.t.-bestuur en zal hen pas succes wensen bij de wissel-ALV. Hij wil van de laatste 

drie maanden met dit bestuur nog een hele mooie tijd maken!  

  

#12. Sluiting 
Steven sluit de ALV om 21.48 uur. 565 
 
 


