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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op woensdag 27 september 2017 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Sander Huls en Maartje Dingemans.  

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Adri Wessel 

Annemieke Stolk 

Arthur Wesselink 

Bastiaan van Ganzen 

Bo Salomons 10 

Bram van Smoorenburg 

Cid Swanenvleugel 

Cornieke van den Broek 

Dominique Hofman 

Dominique Mulder 15 

Eddie Skinner (van 21.47 uur tot 23.01 uur) 

Eline Berkhout 

Emily Klerks (tot 23.01 uur) 

Emmy Stevens 

Eveline van der Veen 20 

Floris Meertens 

Francine Maessen (van 21.14 uur tot 23.01 uur) 

Freek van Vliet 

Gerard Spaans 

Guus de Wit 25 

Joris van de Riet (vanaf 21.15 uur) 

Jurrian Meijerhof 

Kim Vogelzang 

Kristian Bakker 

Larissa Koedood (tot 22.20 uur) 30 

Laura van den Hooff 

Lennart Blok (tot 23.01 uur) 

Leonie Dams 

Loes de Bruin 

Lotte Kokkedee 35 

Maartje Dingemans 

Marije Monnickendam 

Marlise van der Veen (vanaf 21.00 uur) 

Mathijs Smith (vanaf 19.52 uur) 

Mats Dijkdrent (vanaf 20.54 uur) 40 

Naor Scheinowitz (vanaf 21.02 uur) 

Niels Rood 

Rebecca Boelens 

Riccardo Tosellini 

Robert van de Peppel 45 
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Sander Huls 

Sanne Wortman 

Steven Assenberg 

Susanne Belonje 

Suze Geuke 50 

Vera Verkooijen 

Vivian Tomson (vanaf 20.30 uur) 

Ward de Kock (tot 22.20 uur) 

Yorim Christiaanse 

Personen worden de eerste keer dat zij in de notulen verschijnen met voor- en achternaam 55 

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

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

weergegeven. Bij installaties en decharges wordt altijd de gehele naam gegeven. 

 

#1. Opening 60 

Emmy Stevens opent de Algemene Ledenvergadering om 19.43 uur. 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

Emmy leest de agenda voor en vraagt of er vragen of opmerkingen zijn vanuit de zaal. Er 

zijn geen aanvullingen, dus neemt Emmy de agenda aan. 65 

Sanne Wortman vraagt of er gestemd zal worden over het kandidaats f.t.-bestuur. 

Emmy zegt dat dit in principe niet zal gebeuren. 

Sanne zegt dit aan te willen vragen. 

Emmy antwoordt dat dit later ter sprake zal komen. 

 70 

#3. Post m.b.t. de ALV 
Emmy vraagt Sander Huls, de ab-actis, of er post voor de ALV is. 

Sander vertelt dat er een aantal stemmachtigingen zijn binnengekomen. René Kamerich heeft 

Adri Wessel gemachtigd, Joris van de Riet heeft Eline Berkhout gemachtigd, Marijke 

van Kempen heeft Susanne Belonje gemachtigd, Schelte van Deventer heeft Sanne 75 

Wortman gemachtigd, Nina Littel heeft Bo Salomons gemachtigd, Naor Scheinowitz 

heeft Bastiaan van Ganzen gemachtigd, Lisette Neeleman heeft Dominique Mulder 

gemachtigd, Francine Maessen heeft Lennart Blok gemachtigd, Thomas Bakker heeft 

Emily Klerks gemachtigd, Esther van Haren heeft Bastiaan van Ganzen gemachtigd, 

en Kees van Beest heeft Arthur Wesselink gemachtigd. Sander zegt dat andere 80 

machtigingen nu ook nog bij hem kunnen worden ingeleverd. 

 

#4. Mededelingen  
Emmy laat weten dat er zoals altijd speculaas op de ALV aanwezig is. 

Niels Rood zegt dat hij zijn penning zo veilig heeft opgeborgen dat hij niet meer weet waar 85 

hij is gebleven. De penning zal later worden overgedragen. 

Emmy zegt dat de rest van het bestuur solidair is met Niels en dus ook geen penning draagt. 

 

#5. Notulen vorige ALV 
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Emmy zegt dat de notulen van de vorige ALV per mail aan alle leden gestuurd zijn. Ze 90 

vraagt of iemand vragen of opmerkingen heeft over de notulen van de ALV van juni. 

Adri wil haar complimenten geven aan de ab-actis voor de snelheid waarmee de notulen zijn 

toegestuurd en de kortheid ervan. 

Robert van de Peppel vindt ze ook veel bondiger en complimenteert de ab-actis ermee; hij 

vraagt wel of volgende keer erbij kan worden verteld welke wijzigingen er zijn 95 

aangebracht aan de hand van opmerkingen van leden. 

Emmy neemt de notulen aan bij hamerslag en per acclamatie. 

 

#6. Algemeen jaarverslag 
Emmy vertelt dat het algemeen jaarverslag niet zal worden voorgelezen, aangezien het al 100 

van tevoren aan alle leden is gestuurd. De Raad van Advies krijgt als eerste de 

gelegenheid om op het verslag te reageren, en daarna krijgen alle andere aanwezigen 

de kans om vragen te stellen. 

Adri en Bastiaan komen naar voren. 

Adri vertelt dat Bastiaan en zij onderdeel zijn van de Raad van Advies, een onafhankelijk 105 

orgaan dat niet-bindend advies geeft. De Raad van Advies bestaat nu naast Adri en 

Bastiaan uit Emily, Esther, Steven Assenberg en Annemieke Stolk; Esther zal de raad 

komend jaar verlaten en Niels komt erbij. 

Bastiaan bedankt het bestuur voor hun inzet gedurende het verenigingsjaar; hij spreekt 

namens de hele Raad van Advies als hij zegt dat ze positief terugkijken op het 110 

afgelopen jaar. Een boom herkent men aan zijn vruchten, en ook dit jaar heeft de 

boom mooie vruchten afgeworpen: er zijn interessante lezingen gehouden, de 

commissies hebben leuke activiteiten georganiseerd, en gilden hebben een hele goede 

begeleiding gehad. Adri en hij zullen ook over de afzonderlijke bestuursleden wat 

zeggen, te beginnen met Emmy. Emmy was een goede praeses – een kordate en 115 

duidelijke voorzitter, maar zonder dominant te zijn en haar mening op te dringen. Ze 

neemt ieders belangen mee, en is daarnaast ook professioneel en perfectionistisch in 

de positieve zin van het woord. Bij de praesestaak komt meer kijken dan mensen 

denken, maar ze heeft zich ernaast ook nog ingezet voor de lustrumcommissie. 

Adri zegt dat Sander een heel enthousiaste en hardwerkende ab-actis was. Er zijn mensen die 120 

om vier uur ’s nachts mailden en vrijwel direct een antwoord van hem kregen; dat 

toont goed Sanders inzet voor de vereniging. Er is veel gedaan dit jaar, inclusief het 

archiefproject waar ze met hem aan heeft gewerkt, waardoor nu het digitaal archief 

volledig en overzichtelijk is. Het gildeoverzicht is nu ook duidelijker en veel gilden 

zijn actiever geworden, wat grotendeels te danken is aan Sanders inzet daarvoor. 125 

 

Mathijs Smith komt om 19.52 uur de zaal binnen. 

 

Bastiaan vertelt dat Bo de taak van quaestor niet ondankbaar op zich heeft genomen, maar 

dat hij zich met veel succes op de taak heeft gestort. Hij ziet niet alleen het geld, maar 130 

ook de mensen achter het geld; Bastiaan heeft bijvoorbeeld de buitenlandreisrestitutie 

gekregen met daarbij een persoonlijke boodschap. Bo maakt van de quaestuur altijd 

een feest. Bovendien staat Prometheus er dankzij hem financieel ontzettend goed 

voor. Bo heeft zich ingezet voor de professionalisering van het bestuur, onder andere 
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door middel van een nieuw boekhoudsysteem waar Prometheus veel profijt van zal 135 

hebben. 

Adri vertelt dat Niels een erg betrokken assessor intern was. Zijn betrokkenheid bij de 

commissies blijkt het beste uit de vele commissievergaderingen die hij heeft bezocht; 

hij stond dan ook altijd voor ze klaar. Niels was een zeer rustige aanwezigheid en laat 

zich niet zomaar opwinden. Niels was naast zijn bestuursfunctie lid van de pr-140 

commissie; Adri heeft hem zelf als een erg prettig commissielid ervaren, en had het 

idee dat ze altijd met hem kon praten over hoe het met commissies ging. Hij heeft ook 

consistent iedere week op Twitter berichten over de lezingen gezet, ook als hij het 

idee had dat het niet veel uit zou halen. 

Bastiaan zegt over Kristian Bakker dat de assessor extern niet heel zichtbaar binnen 145 

Prometheus is, maar dat hij goed contact heeft onderhouden met de andere 

verenigingen, bijvoorbeeld door het bezoeken van rondjes verenigingen. Hij heeft 

zich ook ingezet in de EL CID1-commissie, wat de slagboom heeft opengezet naar de 

toestroom van veel nieuwe leden. 

Adri zegt nu de vragen over het jaarverslag te zullen stellen, te beginnen bij het kopje 150 

Programma. Het gaat over activiteiten die op donderdag georganiseerd zijn, maar er 

wordt gezegd dat dinsdag beter was; ze wil weten hoe de opkomst op donderdag 

was en hoe geschikt de donderdag was als dag voor doordeweekse activiteiten. Ze 

vraagt ook of het bestuur nog advies heeft over een geschikt aantal 

weekendactiviteiten. 155 

Adri gaat verder met het kopje Gilden. Ze vraagt hoe gildepraesides reageren op het feit dat 

hun gilden slapend of opgeheven worden. 

Adri gaat verder met het kopje Quaestuur. Het nieuwe systeem heeft als nadeel dat hieruit 

niet dezelfde informatie kan worden opgevraagd; ze wil weten welke informatie er 

ontbreekt, of dat problemen oplevert, en wat de oplossing daarvoor is. 160 

Bastiaan gaat verder met het kopje Commissies. Het bestuur wil het kandidaats f.t.-bestuur 

na laten denken over evaluatievergaderingen, en deze eventueel minder gaan 

houden; hij vraagt of ze daar ook zelf over hebben nagedacht, en merkt op dat 

tussentijds evalueren eveneens erg goed kan werken. 

Bastiaan gaat verder met het kopje Locatie. Hij vraagt hoe het contact met de andere 165 

verenigingen binnen de locatiewerkgroep is. 

Bastiaan gaat verder met het kopje Ledenbinding. Hij vraagt hoeveel belrondes er gehouden 

zijn, en wat het resultaat daarvan was. 

Bastiaan gaat verder met het kopje Statuten en HR2. Hij vraagt of het bestuur enig idee heeft 

op welke termijn de HR-commissie een voorstel zal doen, en of er een aparte ALV 170 

voor dat voorstel komt. 

Bastiaan gaat verder met het kopje VVO3-week. Hij vraagt hoe de promotie van de week 

binnen Prometheus kan worden verbeterd, en wil weten of de VVO-week ook binnen 

andere verenigingen leeft. 

                                                      

 
1 Enige Leidse Commissie Introductie Dagen. 
2 Huishoudelijk Reglement. 
3 Veelzijdige Verenigingen Overleg. 
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Emmy zegt de antwoorden per kopje te zullen beantwoorden, te beginnen bij het kopje 175 

Programma. De opkomst op donderdag was heel wisselend. Er zijn weinig 

donderdagactiviteiten georganiseerd, waarvan de recentste de gildeavond was. Ze 

vraagt Sander hoeveel mensen daar aanwezig waren. 

Sander zegt dat dit er 105 waren. 

Emmy zegt dat dit vast niet elke donderdag zo zal worden. Zeker voor nieuwe leden zal het 180 

weinig verschil maken of er op dinsdag of donderdag activiteiten plaatsvinden, maar 

grotendeels uit macht der gewoonte is dit jaar de voorkeur aan de dinsdag gegeven. 

Ook om de donderdag voor gildeactiviteiten vrij te houden is de dinsdag beter, maar 

voor de opkomst maakt het niet uit. Over weekendactiviteiten zegt ze dat er twee of 

drie per maand waren, deels dankzij commissies. In sommige maanden, bijvoorbeeld 185 

januari, kwam daar niemand op af vanwege de tentamenperiode, maar 

weekendactiviteiten in juni waren wel weer goed bezocht. Een of twee per maand zal 

wel voldoende zijn. 

Emmy gaat verder met het kopje Gilden, en geeft hiervoor Sander het woord. 

Sander zegt dat hij goed zijn best heeft gedaan om gildepraesides met mailtjes er op de 190 

hoogte van te houden hoe hun gilde ervoor staat. Gildepraesides van inactieve gilden 

bleken echter zelf ook vaak vrij inactief te zijn, en reageerden zelden op het feit dat 

hun gilde slapend of opgeheven zou worden. 

Emmy gaat verder met het kopje Quaestuur, en geeft hiervoor Bo het woord. 

Bo legt uit dat het Excelbestand is ontworpen door een voorgaande quaestor, en precies op 195 

onze vereniging is afgestemd. In het programma is het bijvoorbeeld moeilijker om 

een liquiditeitsrekening te maken; dat kan wel, maar is niet zo makkelijk als een tabje 

openen in het bestand. Ook weet hij nog niet hoe hij bijvoorbeeld postzegels en 

theeglazen kan afschrijven, maar de volgende quaestor zal snel genoeg achter 

bepaalde dingen komen als hij zich er eenmaal op stort. 200 

Emmy gaat verder met het kopje Commissies, en geeft hiervoor Niels het woord. 

Niels is er een voorstander van dat evaluatievergaderingen blijven worden gehouden. Bij 

tussentijdse evaluaties wordt er meer gekeken hoe het dan gaat en wat er 

bijgeschaafd kan worden, terwijl er achteraf naar komende jaren wordt gekeken. Wel 

lijkt het alsof mensen achteraf het gevoel hebben al klaar te zijn en ze er niet veel 205 

aandacht aan besteden. Ook is het soms beter om mensen apart te spreken om 

erachter te komen of ze het ergens mee oneens waren, omdat je bij de vergadering bij 

een groep mensen zit die je ook daarna nog bij activiteiten zal zien. Er moet worden 

benadrukt dat het allemaal professioneel is, en dat dingen die iemand wil bespreken 

gewoon gezegd mogen worden. 210 

Emmy gaat door met het kopje Locatie, en geeft hiervoor Kristian het woord. 

Kristian zegt dat er goede contacten met alle VVO-verenigingen zijn, zeker met de 

verenigingen in de locatiewerkgroep. Iedereen daarin zit op één lijn over hoe er 

voortgang geboekt moet worden. 

Emmy gaat verder met het kopje Ledenbinding. In november is er een belronde gehouden 215 

waarbij alle inactieve eerstejaars werden gebeld; ze gaven voornamelijk aan geen tijd 

te hebben of bij een andere vereniging actief te zijn. Sommigen kwamen daarna een of 

twee keer naar een activiteit, maar vervolgens toch niet meer. Er stond nog een 

belronde in april of mei gepland voor een EBEP-lezing, maar er waren te weinig koks 
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om dat mogelijk te maken. Het was misschien beter geweest om meer belrondes te 220 

houden, maar het is maar de vraag of dat wél zou hebben geholpen. 

Emmy gaat verder met het kopje Statuten en HR. Ze vraagt Steven wanneer de commissie 

klaar denkt te zijn met het herzien van het HR. 

Steven verwacht op de halfjaarlijkse ALV het wijzigingsvoorstel te kunnen presenteren. Als 

het nieuwe bestuur het wil, kan het misschien ook eerder. 225 

Emmy gaat verder met het kopje VVO-week, en geeft hiervoor Kristian het woord. 

Kristian zegt dat de promotie van de week dit jaar op het laatste moment gebeurde; een van 

de evaluatiepunten was dan ook eerder beginnen en het gestructureerder aanpakken. 

Om die reden is er komend jaar een commissie voor, en hopelijk nemen ze die punten 

mee. De week is overal goed ontvangen, behalve bij Duivelsei; het leeft dus zeker 230 

onder de meeste deelnemende verenigingen. 

Emmy bedankt de Raad van Advies voor de opmerkingen bij het jaarverslag. Ze zegt dat 

andere aanwezigen nu vragen kunnen stellen, te beginnen bij het kopje Programma. 

Hier zijn geen vragen over, en ook over de kopjes Gilden, Quaestuur, Commissies, 

Locatie en Ledenbinding zijn geen vragen. Ze gaat verder met het kopje 235 

Communicatie en Promotie. 

Freek van Vliet complimenteert het bestuur met de mooie posters, en vraagt of er is gekeken 

naar het up-to-date houden van de locatielijst voor posters. 

Emmy zegt dat er op sommige plekken niks meer kan worden opgehangen. 

Kristian voegt toe dat er veel locaties van de lijst zijn gehaald, maar dat er weinig is 240 

toegevoegd. 

Emmy gaat verder met het kopje Bestuursformatie. Hier zijn geen vragen over, en ook over 

de kopjes Tussentijdse ALV, Statuten en HR, en Vrienden en Reünisten zijn geen 

vragen. Ze gaat verder met het kopje Externe contacten. 

Freek vraagt hoe andere verenigingen tegen het resultaat van het VVO-boekje aankijken, en 245 

is benieuwd hoeveel verenigingen er volgend jaar meedoen. 

Kristian zegt dat ze het allemaal een erg mooi boekje vonden, en denkt dat het animo van de 

afgelopen jaren er over een jaar nog zal zijn. 

Freek vraagt of het nog rendabel zou zijn als er minder verenigingen dan dit jaar zijn. 

Kristian weet niet vanaf hoeveel verenigingen het rendabel zou zijn; het is erg kosteneffectief 250 

promotiemateriaal, want voor 250 euro heb je nu twee pagina’s in 4000 boekjes. Hij 

heeft dit jaar geprobeerd om toneelvereniging Cuculum te benaderen om mee te 

doen, maar dit was te kort dag en te duur voor ze. LDU4 deed dit jaar niet mee, omdat 

het bestuur in juni wisselde en alles op dat moment nogal stillag, maar volgend jaar 

komen ze misschien wel weer terug. 255 

Freek vraagt wat het bestuur vond van het verkopen van advertenties op de pagina’s van 

Prometheus, gezien de beperkte beschikbare ruimte. 

Kristian antwoordt dat er een advertentie voor het hele boekje had kunnen worden verkocht, 

maar dat er is veel tijd ingenomen door de organisatie rondom de VVO-week, 

waardoor er minder tijd voor het boekje was. Daarom was er geen sponsor voor het 260 

hele boekje, maar advertenties op de eigen pagina’s plaatsen kon wel; hier was het 

bestuur in principe een voorstander van. 

                                                      

 
4 Leiden Debating Union. 
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Steven zegt dat de acquisitiecommissie benaderd is over een gezamenlijke advertentie voor 

het hele VVO-boekje, maar het lastig vond om die beslissing te nemen. Hij vraagt of 

het niet beter is om al aan het begin van het jaar een sponsor te zoeken. 265 

Kristian zegt dat er misschien volgend jaar het beste al aan het begin van het jaar naar kan 

worden gekeken, bijvoorbeeld in november of december. Hij begon in januari, maar 

de VVO-week nam veel tijd in beslag en hij kon zelf geen verdeelsleutel voor alle 

verenigingen maken. 

Emmy vraagt of er nog vragen over het hele jaarverslag zijn. 270 

Vera Verkooijen vraagt of het geen idee is om voor Vrienden en Reünisten twee dagen 

overdag te organiseren, een gericht op ouders en een op andere Vrienden en 

Reünisten. 

Emmy zegt dat het haar een leuk idee lijkt, maar dat er vrij weinig Vrienden zijn. Ze zullen 

natuurlijk ook lang niet allemaal komen, waardoor het nogal een treurige activiteit 275 

zou worden die ook misschien het organiseren niet waard is. De Reünistenlezing is 

ook speciaal voor Reünisten, maar daar kwam ook niemand heen; het kan beter zijn 

om gewoon te peilen wat ze zelf het liefst hebben. Dit kan het volgende bestuur doen. 

Vera vraagt waarom er geen lunchlezing gehouden is. 

Emmy zegt dat die inderdaad niet gehouden is, maar dat er wel een lunch in de Hortus was. 280 

Er is geen specifieke reden voor, maar het is er gewoon niet van gekomen. 

Adri vraagt over de ledenstatistieken in de bijlage waarom de grafieken over de gemiddelde 

opkomst alleen gaan over de periode tot januari en niet over het hele jaar. 

Kristian zegt dat ze wel over het hele jaar gaan, maar dat de titel erboven niet klopt.  

Emmy zegt dat, als er geen verdere vragen zijn, het jaarverslag zal worden aangenomen. Ze 285 

neemt het jaarverslag bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 

#7. Financieel jaarverslag 
Emmy zegt dat nu het financieel jaarverslag zal worden besproken. Ze geeft het woord aan 

Bo. 290 

Bo zegt dat er tussendoor informatieve vragen gesteld mogen worden, maar dat hij 

inhoudelijke vragen liever tot het eind bewaart. Hij begint bij de inkomsten op het 

financieel resultaat.  

1. Contributies  Deze post is goed ingeschat en bijna precies 

uitgekomen zoals op de suppletoire begroting. 295 

2. Vrienden en 3. Reünisten  Hier komt minder binnen dan begroot. Er waren 

geen nieuwe Vrienden en minder Reünisten dan 

gehoopt. Aan het eind van het jaar zijn er wel veel 

nieuwe Reünisten gekomen, dus volgend jaar kan 

hier meer uit gehaald worden. 300 

Andere inkomstenbronnen zijn op eerdere ALV’s al besproken en ongeveer gelijk gebleven. 

 

Bo gaat verder met de uitgaven onder het kopje ab-actiaat. 

11. Print- en kopieerkosten Bo heeft vandaag nog de printkaart opgeladen 

voor de ALV-boekjes, maar komt op slechts twee 305 

euro meer uit dan begroot en heeft dus ook nog 

wat achtergelaten voor het kandidaats f.t.-bestuur. 



 

 

 
8 

 

12. Postzegels Vooral het versturen van de Pyros bleek duurder 

dan verwacht. 

13. Enveloppen Deze post komt bijna twee keer zo hoog uit als 310 

begroot; dit komt doordat er een zeer ruime 

voorraad enveloppen is ingekocht voor het 

volgende bestuur, waar ze lang mee vooruit zullen 

kunnen. 

14. Promotiemateriaal Er is nog geen geld uitgegeven, omdat er geen 315 

rekening is binnengekomen. Er is een reservering 

gemaakt, die onderaan het resultaat te vinden is. 

15. Overige uitgaven Dit gaat over een aantal mappen die aan het begin 

van het jaar zijn gekocht. 

 320 

Bo gaat verder met de uitgaven onder het kopje vereniging. 

17. Representatiekosten extern Het f.t.-bestuur heeft met alle rondjes verenigingen 

meegedaan sinds ze compleet zijn, en de post is 

iets hoger uitgevallen. 

18. Presentjes intern De theeglazen voor het EL CID-promoteam en de 325 

commissiecadeautjes vallen hieronder. Niels is er 

goed in geslaagd om de uitgaven dichtbij het 

begrote bedrag te houden. 

19. Sprekerspresentjes Deze post valt lager uit, ondanks het feit dat er 

recent nog nieuwe cadeaus zijn ingekocht zodat 330 

het volgende bestuur voorlopig nog wat heeft. 

21. Dinsdagactiviteiten Dit is al een aantal jaar geleden vervangen door de 

post doordeweekse activiteiten, en kan dus weg. 

23. Uitjes Er was deze maand nog een uitje naar Blijdorp 

waar veel animo voor was, vooral onder de 335 

eerstejaars. Daarom is er besloten hier net wat 

meer aan uit te geven zodat veel eerstejaars een 

leuke en betaalbare eerste activiteit hadden. Wat 

Bo betreft was het een erg geslaagd uitje, dus hij 

vond het deze extra kosten meer dan waard. 340 

24. Speciale activiteiten Hieronder valt bijvoorbeeld de Hortuslunch en 

ALV’s zoals die van vandaag. 

26. Subsidie EL CID Dit is wat goedkoper uitgevallen, omdat niet alle 

plannen van de commissie doorgingen. Toch was 

het alsnog een erg positieve EL CID-week. 345 

27. Subsidie Pyros Deze subsidie is iets hoger dan begroot; de extra 

bladzijden voor de laatste Pyros waren net wat 

duurder dan voorspeld. 

28. Subsidie Kamp Deze subsidie viel weer goedkoper uit, deels 

vanwege de nieuwe Albert Heijn-bonuskaart van 350 

Prometheus; dit scheelde best veel geld tijdens het 

kamp. 



 

 

 
9 

 

29. Subsidie Fotoboek Deze subsidie is wat hoger uitgevallen dan wat 

ervoor was gereserveerd. 

30. Garantstelling Efeze Efeze heeft dit jaar flinke winst geboekt en heeft 355 

geen gebruik hoeven te maken van 

bestuurssubsidie. 

31. Subsidie Dagjes Voor het laatste dagje naar de Biesbosch vroeg de 

commissie om meer geld, en dit heeft Bo 

toegekend nadat het via de acquisitiecommissie 360 

niet lukte. 

33. Subsidie Gala De locatie was vrij goedkoop, waardoor deze post 

lager uitviel dan ervoor begroot was. 

40. Merchandise Hier was 0 euro voor begroot, maar Bo had niet 

door dat er nieuwe pennen moesten worden 365 

aangeschaft voor eerstejaarspakketten. Door deze 

uitgave hebben alle eerstejaars nu dus een 

Prometheuspen. 

41. Aanvullende subsidie Lustrum Dit is een kopje waar wat meer toelichting bij 

nodig is. De lustrumcommissie kocht merchandise 370 

in, maar die is nog niet allemaal verkocht, ook al 

heeft de laatste commissieactiviteit al 

plaatsgevonden. Het gaat over lustrumboeken, 

tasjes en speldjes; dit geld komt het komende jaar 

geleidelijk weer de vereniging in. Het bestuur 375 

heeft dit nu als verlies genomen, maar het 

kandidaats f.t.-bestuur zal dit als winst terugzien. 

 

Bo gaat verder met de uitgaven onder het kopje overig. 

43. PKvV en 44. Constitutie Deze kopjes zijn gelijk gebleven. 380 

45. Quaestuur Dit was iets duurder dan begroot vanwege het 

nieuwe programma voor de quaestuur. 

46. Onvoorzien Deze post is ruim verdubbeld sinds de laatste 

suppletoire begroting vlak voor de zomer. Tijdens 

de zomer werd duidelijk dat er een bestuur van 385 

zes mensen zou komen, maar er waren maar vijf 

penningen. Er werden penningen gekocht, waar 

een aanzienlijk bedrag aan moest worden 

uitgegeven. 

48. Reservering zesde lustrum Hiervoor is minder gereserveerd dan eerst begroot 390 

was. 

50. Reservering fotocamera Er is net een nieuwe fotocamera, dus dit zal niet 

snel nodig zijn. Er is dus minder voor 

gereserveerd. 

51. Reservering beamer Hier geldt hetzelfde. 395 

52. Reservering Labor Vincit De rekening voor o.a. posters en het 

eerdergenoemde promotiemateriaal komt aan het 
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eind van het kalenderjaar, en met deze reservering 

kan die rekening betaald worden. 

 400 

Vivian Tomson komt om 20.30 uur de zaal binnen. 

 

Bo sluit de bespreking van het resultaat af met het verschil subtotaal en het verschil totaal; 

deze komen niet overeen, omdat er vorig jaar een kleine reservering is gemaakt voor 

bestuur Yggdrasil. Er is een groot negatief resultaat, maar dat kunnen de reserves van 405 

de vereniging goed opvangen. De hoge uitgaven komen deels door de penningen, en 

deels ook door de overgekochte lustrummerchandise, die echter weer kan worden 

doorverkocht aan leden; het is dus allemaal een beetje misleidend. Bo vraagt of er 

vragen over het resultaat zijn. 

Mathijs zegt dat de subtotalen opgeteld niet overeenkomen met het totaal aan uitgaven. 410 

Jurrian Meijerhof zegt dat de reservering voor het spaarplan dubbel lijkt te wordt geteld, en 

dat de fout daaruit voortkomt. De werkelijke realisatie onderaan klopt echter wel. 

Bo zegt dat hij die fout eruit dacht te hebben gehaald, maar blijkbaar was dat niet zo. Onder 

de streep klopt het verschil inderdaad wel nog. 

 415 

Bo gaat verder met de balans. Hij vertelt dat de balans en de liquiditeitsrekening een 

gedetailleerdere blik op de verenigingsfinanciën geven; de balans laat zien wat de 

vereniging bezit, en de liquiditeitsrekening houdt bij hoeveel er de vereniging binnen 

is gekomen en hoeveel eruit is gegaan. Als het goed is komt dat overeen. Bovenaan de 

balans staan de liquide middelen, oftewel alles wat de vereniging nu echt bezit. De 420 

lustrummerchandise staat op 0 euro; dit stond eerst op de balans, maar is er nu 

afgehaald. Wel staan er truien, vesten, postzegels, theeglazen en stropdassen op; deze 

vertegenwoordigen allemaal economische waarde. Ook zijn er nog debiteuren; de 

debiteuren van bestuur Andromeda zijn geroyeerd, maar bij bestuur Yggdrasil zijn er 

twee mensen die hun contributie niet hebben betaald ondanks meerdere mailtjes: 425 

Sonny Koopman en Sascha Luinenburg. De acquisitiecommissie heeft goed zijn best 

gedaan, maar niet alle adverteerders hebben al betaald voor hun advertenties. Er is 

een kopje debiteuren activiteiten, die bestaat uit een kampcommissiebijdrage en 

iemand die per ongeluk een te hoge restitutie heeft gekregen. Dit laatste is al geregeld 

en wordt binnenkort teruggestort. Het bedrag bij de acquisitiekas is wat er echt in zit, 430 

dus exclusief het nog te krijgen geld van de debiteuren. Er zit nu nog drie cent in de 

reservering voor de derde beamer, maar dit zal in de toekomst weer worden 

bijgevuld; dit moest er echter op blijven staan, anders zou het resultaat niet kloppen. 

Bo heeft de prijs van een statutenwijziging onderzocht en is erachter gekomen dat die 

duurder is dan wat ervoor gereserveerd staat, maar vanwege het negatieve resultaat 435 

kon er nu niks worden bijgelegd; dit moet in de komende jaren gebeuren. Er is een 

reservering voor het fotoboek omdat er nog geen rekening van de drukker, Puntgaaf, 

is binnengekomen. De reservering Efeze is er omdat er wordt gekeken naar een 

mogelijk commissieschap voor Efeze. Efeze maakte als proefcommissie geld over, wat 

nu in een apart potje zit in afwachting van wat er morgen beslist zal worden. Dit geld 440 

is dus nog niet echt van de vereniging. Het totaal aan activa is aan beide kanten 

10643,83 euro, en dit komt dus met elkaar overeen; Bo is hier keigelukkig mee. 

Steven vraagt hoeveel er momenteel aan reserves beschikbaar is. 
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Bo zegt dat aan de rechterkant de som van alle bezittingen van waarde te zien is, wat nu 

5299,78 euro is. Daar moet je nog alles van aftrekken wat niet liquide is, zoals 445 

merchandise; dat is ongeveer 1000 euro, dus aan vrij inzetbare reserves die niet 

gereserveerd zijn heeft Prometheus ongeveer 4000 euro. 

Gerard Spaans vraagt of het niet handiger is om één puntje reservering nieuwe beamer te 

maken, in plaats van de twee puntjes reservering tweede beamer en reservering 

derde beamer.  450 

Bo is het hiermee eens en vindt dat het beter kan worden samengevoegd. 

Bo gaat verder met de liquiditeitsrekening. De inkomsten zijn grotendeels gelijk; wel zijn de 

inkomsten voor merchandise veel hoger dan op het resultaat, omdat in het resultaat 

bijvoorbeeld te zien is dat er truien zijn weggegeven die economische waarde 

vertegenwoordigen; dat zie je hierin niet terug. Bij het saldo commissies is te zien wat 455 

er door commissies echt is uitgegeven. 

Vivian vraagt over de kolom spaarplan of de reden dat er nu 0 euro staat is dat er nog niets 

daadwerkelijk is uitgegeven. 

Bo bevestigt dit, er zijn reserveringen gemaakt maar er is nog niets uitgegeven. Hij rondt het 

bespreken van het financieel jaarverslag af door te zeggen dat het verschil tussen het 460 

geld dat de vereniging is ingekomen en uitgegaan ongeveer 1000 euro is, wat 

overeenkomt met het bedrag op de balans. Als die twee precies overeenkomen 

betekent dat dat de liquiditeit en de balans kloppen, en dat is dus het geval. Hij 

vraagt Gerard om namens de kascontrolecommissie naar voren te komen om vragen 

te stellen. 465 

Gerard zegt niet bij de vorige ALV te zijn geweest, maar het schijnt dat er toen eerst vragen 

van de leden zijn geweest en daarna pas van de kascontrolecommissie. Dat bleek een 

groot succes, dus stelt hij voor dit weer te doen. 

Emily vraagt of sprekers veel gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om hun 

reiskosten te declareren. 470 

Bo zegt dat dit niet zo is; alleen een spreker van het religiesymposium in de themamaand 

mei en Henk van der Liet, de spreker over Noorse mythologie, hebben deze 

mogelijkheid benut. Er is wel altijd aangegeven dat dat mogelijk is. 

Emily vraagt of het hoge bedrag dan komt door sprekersdrankjes. 

Bo antwoordt dat er geëxperimenteerd is met een spreker die geld kostte, namelijk voor de 475 

lezing over geuren. Dat beviel goed, maar er moet volgende keer wel beter worden 

gepromoot. 

Emily stelt voor om de uitgaven voor sprekers apart op het resultaat te zetten en niet samen 

met de sprekersdrankjes. 

Bo zegt dat iedere begrotingspost drie jaar op begrotingen moet blijven staan, en dat je 480 

kopjes dus alleen moet toevoegen als er een sterke verwachting is dat die post 

meerdere jaren benut zal worden. 

Vera vraagt of er nog veel lustrummerchandise is verkocht sinds de lustrumdag. 

Bo zegt dat er niet veel meer is verkocht, maar dat het verspreid was over een lange periode. 

Er is ook niet zoveel reclame voor gemaakt, maar misschien zijn er wel veel 485 

eerstejaars enthousiast over een speldje. 

Vera vraagt wat voor advies Bo heeft om voortaan truien en stropdassen verkocht te krijgen. 

Bo zegt dat er actiever gepromoot kan worden om merchandise te verkopen. 

Suze Geuke vraagt waarom er tien bestuurspenningen gekocht zijn. 
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Niels antwoordt dat er verschillende soorten penningen zijn: sportmedailles die je per stuk 490 

kan kopen, en ‘echte’ penningen. Die zijn kwalitatief beter, maar erg duur; er moeten 

namelijk nieuwe stempels voor zo’n penning gemaakt worden. De penningen zijn 

besteld bij een bedrijf waar je ze met minimaal tien tegelijk moest kopen. 

Freek zegt dat penningen nu dus bij onvoorziene uitgaven staan. Hij vindt dat ze beter als 

aparte post kunnen worden geplaatst voor als er ooit nog eens nieuwe penningen 495 

komen, omdat dat voor zo’n grote uitgave overzichtelijker is. 

Bo zegt dat ook die post dan pas weer na drie jaar van de begroting kan worden gehaald, 

maar is het ermee eens dat dit wel duidelijker is. 

 

Om 20.54 uur komt Mats Dijkdrent de zaal binnen. 500 

 

Freek vraagt of er op de nieuwe penningen, net als op de huidige penningen, 

bestuursfuncties genoemd staan. 

Niels bevestigt dit en zegt dat er nu vier assessorpenningen en twee voor elk van de drie 

overige functies besteld zijn. Het is goedkoper om ze te laten graveren als je het 505 

meteen doet, dus daar is nu voor gekozen. 

Vivian zegt dat het niet echt wenselijk is dat een bestuurslid zijn penning kwijtraakt en 

vraagt of daar consequenties aan verbonden zijn. 

Bo zegt dat dat niet zo is. Als bestuur zet je je een jaar lang in voor een vereniging en doe je 

hard je best. Het is niet te voorkomen dat er een keer wat misgaat. 510 

Vvian zegt dat er veel manieren zijn waarop iets kan misgaan, en het kwijtraken van een 

penning is wel erg kwalijk. 

Bo zegt dat hij een keer treinkaartjes heeft gekocht voor de verkeerde dag, wat ook flinke 

kosten opleverde, en dat is ook iets dat wel eens kan gebeuren; daar hoef je een 

bestuurslid niet verantwoordelijk voor houden. 515 

Bastiaan zegt dat ook aan de allerbeste boom wel eens een wrang vruchtje komt, en dat je 

Niels toch gelijk wel wil vergeven. 

Freek vraagt of Bo heeft overwogen om lustrummerchandise net als postzegels en theeglazen 

te activeren en ze op de balans te zetten. 

Bo heeft het overwogen, maar na overleg met de kascontrolecommissie heeft hij besloten het 520 

niet te doen. Vanwege de lage kosten voor speldjes en tasjes, namelijk 2,50 euro, is het 

veel makkelijker om het gewoon als verlies te nemen voor Yggdrasil en als winst voor 

het volgende bestuur. Ook zijn er tasjes weggegeven tijdens de EL CID-week als 

onderdeel van het eerstejaarspakket, wat nu makkelijker ging. 

Robert zegt dat het gala, een van de grote activiteiten van het jaar, erg goedkoop is 525 

uitgevallen; hij vraagt zich af of dat ook vóór de verkoop van kaartjes al te zien was, 

of dat het gewoon achteraf als meevaller is gezien. 

Bo heeft naar de restituties gekeken; dit zou 98 cent per persoon zijn geweest. Dat allemaal 

verwerken zou erg veel werk zijn voor een quaestor, dus heeft hij besloten dat niet te 

restitueren en het als meevaller te tellen. Het overschot was nog niet voorzien toen de 530 

kaartjes verkocht werden. 

Bo vraagt of er vragen over de balans zijn.  

Eline vraagt waarom de nummering van de balans post 10 tot en met 14 overslaat. 

Bo zegt dat dit komt doordat de balans kort van tevoren moet worden opgesteld en hij dit 

toen over het hoofd heeft gezien. 535 
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Om 21.00 uur komt Marlise van der Veen de zaal binnen. 

 

Gerard zegt dat Cas Teurlings zich vorig jaar heeft uitgeschreven, maar hij vóór die tijd geen 

contributie heeft betaald; hij vraagt of Cas dan niet geroyeerd moet worden. De 540 

situatie is hetzelfde als Nas Abshari het jaar daarvoor, en die is ook geroyeerd. 

Bo zegt dat er naar de statuten zou moeten worden gekeken. Het resultaat zou echter 

hetzelfde zijn, en hij vindt beter om de situatie te laten zoals hij is.  

 

Om 21.02 uur komt Naor Scheinowitz de zaal binnen. 545 

 

Steven zegt dat de statuten een mogelijkheid bieden; in artikel 6 lid 3 staat dat als er van de 

vereniging niet kan worden gevergd om zijn lidmaatschap voort te laten duren, dat 

hij dan geroyeerd kan worden. 

Bo zegt dat er nu wel al toegezegd is dat hij geen lid meer is. Bo heeft hem een 550 

betalingsherinnering gestuurd, maar hij mailde toen terug dat hij tijdens bestuur 

Nehalennia al een uitschrijfformulier had ingevuld. Dat bleek te kloppen, maar dat is 

niet in de administratie doorgevoerd. Zijn schuld blijft bestaan, ongeacht of hij lid is 

of niet. Het is echter duidelijk dat hij niet gaat betalen, en Prometheus gaat hem niet 

voor de rechter slepen. De vereniging heeft er dus weinig baat bij om mensen met een 555 

schuld zich niet uit te laten schrijven en ze te dwingen lid te blijven. 

Robert vindt dat er in ieder geval geen Pyrossen zouden moeten worden verstuurd naar 

leden die hun contributie niet betalen. 

Bo zegt dat pas aan het eind van het jaar te zien is wie de wanbetalers zijn, en dat het maar 

een paar euro zou schelen; zo’n maatregel zou meer voor de vorm zijn dan voor 560 

financieel gewin. 

Sander voegt toe dat er dit jaar ook geen debiteuren zijn geweest die de Pyros nog op papier 

hebben ontvangen. 

Freek zegt dat de reservering van het fotoboek van dit jaar 300 euro is, maar dat het resultaat 

van vorig jaar 396,10 euro was. Hij vraagt of die 300 euro voldoende is. 565 

Bo antwoordt dat het een redelijke schatting is, maar dat het natuurlijk wel een schatting 

blijft. Gebaseerd op de offerte kan er van 300 euro worden uitgegaan. 

Bo vraagt of iemand vragen over de liquiditeit heeft. 

Freek vraagt waar restituties op de liquiditeitsrekening te zien zijn, aangezien bij restitutie 

commissies nu 0 euro staat. 570 

Bo vertelt dat bij het saldo commissies de winst en het verlies van commissies in één kolom 

te zien zijn, en al die restituties dus al meegerekend zijn in die kolom. 

Bo vraagt Gerard namens de kascontrolecommissie naar voren te komen. 

Gerard bedankt alle leden voor de vele vragen; veel van wat hij wilde vragen is nu al 

gevraagd, maar het was nu een stuk dynamischer. Hij vertelt dat hij een van de twee 575 

kascontrolecommissieleden is; de ander is René Kamerich. Samen houden ze zich 

bezig met de financiële controle bij ALV’s, maar ook tussendoor als het bestuur 

aangeeft dat dat nodig is. René en hij zijn erg tevreden geweest over Bo’s werkwijze; 

hij heeft vanaf het begin al veel interesse in de quaestuur getoond en is gelijk hard 

aan de slag gegaan. Hij wist hard werk goed te combineren met een vleugje humor, 580 

en dat is een erg fijne manier om te werken. De quaestuur bijhouden is hard werk, 
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maar Bo heeft alsnog twee nieuwe dingen geïntroduceerd: de digitalisering van de 

quaestoriale administratie, en de creditcard waar nu de buitenlandreis mee is betaald. 

Gerard vraagt hoe de creditcard is bevallen en of er veel gebruik van kan worden gemaakt. 

Hij zegt dat er op de balans nog een hoog bedrag bij de debiteuren voor advertentie-585 

inkomsten staat, en vraagt of er duidelijkheid is over de vraag of dit binnenkort 

betaald gaat worden. Hij merkt op dat een uitgave van ruim 800 euro, namelijk voor 

de penningen, beter aan een ALV kan worden voorgelegd, hoewel hij snapt dat de 

situatie niet echt een andere optie toeliet. Over de liquiditeitsrekening merkt hij op 

dat het erg leuk is dat er te zien is dat de acquisitiecommissie veel heeft 590 

binnengehaald dit jaar, en dat dit ook een goed voorbeeld is van het nut van de 

liquiditeitsrekening. 

Bo zal de vragen beantwoorden, maar wil beginnen met een eigen dankwoord. De leden van 

de kascontrolecommissie en Freek hebben hem hard geholpen met het op orde 

krijgen van de financiën, en het was zonder hen niet gelukt. Ze zijn altijd erg 595 

vriendelijk en open geweest, hij kon altijd bij ze terecht met vragen, en ze hebben veel 

kunnen discussiëren over hoe je een vereniging financieel inzichtelijk moet maken. 

Hij vindt dat ze alle drie een hartelijk applaus hebben verdiend. 

 

Francine Maessen komt om 21.14 uur de zaal binnen. 600 

 

Bo vertelt dat de creditcard tijdens de buitenlandreis niet vaak is ingezet, omdat de reis naar 

een land ging waar een pinpas ook veel gebruikt kon worden. Bij weekendje II zijn er 

wel bioscoopkaartjes gekocht met de creditcard. Het bleek heel makkelijk te zijn en hij 

heeft er nu al veel aan gehad. De acquisitiecommissie heeft inderdaad veel geld 605 

binnengehaald, en hij benadrukt dat mensen die gildeactiviteiten met sponsoring 

willen organiseren naar de commissie toe kunnen komen. De uitgave voor de 

penningen had normaal gesproken inderdaad langs de ALV moeten gaan; als straks 

het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd, geeft de vereniging daar echter ook 

impliciet goedkeuring voor. 610 

 

Joris van de Riet komt om 21.15 uur de zaal binnen. 

 

Bo vertelt dat de debiteuren van de acquisitiecommissie inderdaad nog veel geld schuldig 

zijn; er zijn een aantal adverteerders die in totaal drie betalingen zouden doen, 615 

waarvan de laatste in augustus had moeten zijn. Die laatste betaling is nog niet door 

iedereen betaald, in sommige gevallen omdat de adverteerder de advertentie nog 

moet zien. Alle achterstallige betalingen kunnen nog binnen redelijke tijd ontvangen 

worden, op een na: de Herberg is de vereniging nog 60 euro schuldig, maar is 

intussen al een stuk of vijf keer failliet gegaan en kan er voortaan dus beter vanaf 620 

worden gehaald. Zo blijven er alleen inkomsten over die nog echt te verwachten zijn. 

Bo vertelt dat nu de acquisitiecommissie het resultaat van dit jaar wil bespreken. Hij 

geeft het woord aan de vertegenwoordiger van de acquisitiecommissie, Steven. 

Steven vertelt dat de acquisitiecommissie advertenties verkoopt aan bedrijven in Leiden. Het 

is een goed jaar geweest met veel inkomsten, en er zijn ook veel bedragen 625 

aangevraagd. Vaak zijn die hoog ingeschat en was een volledige uitkering niet nodig. 

De acquisitiecommissie wil graag benadrukken dat ook gilden geld aan kunnen 
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vragen voor culturele activiteiten. Er is bijvoorbeeld port gedronken voor de 

buitenlandreis naar Portugal, het Feministisch Gilde heeft geld voor een lezing 

aangevraagd, en Sander heeft voor het Historisch Gilde acquisitie aangevraagd voor 630 

een uitje naar het Muiderslot. Bij de inkomsten hoort ook een advertentie op bol.com; 

als je boeken koopt via een link op de Prometheuswebsite dan krijgt de vereniging 

daar geld voor. De post Suitable gaat over een kledingwinkel in Leiden, waar in de 

maanden voor het gala een deal mee is geregeld. De commissie gaat in de toekomst 

op zoek naar nieuwe plekken om te adverteren, zoals er nu ook in de Pyros en de 635 

almanak geadverteerd wordt. Ook willen ze inzetten op leden en gilden die iets 

willen organiseren, en hij roept iedereen dus op om geld aan te vragen. Het gaat 

momenteel zo goed dat de prijzen voor advertentieruimte verhoogd konden worden, 

dus het was een erg geslaagd jaar. 

Susanne vraagt waarom er bij inkomsten soms drie dezelfde kolommen zijn. 640 

Steven zegt dat dat hetzelfde is als bij de uitgaven; daar zie je wat wordt aangevraagd, 

toegekend en uitgekeerd. Om stilistische redenen is bij de inkomsten hetzelfde 

gedaan. 

Susanne vraagt waarom er dan soms wel verschil is. 

Bo antwoordt dat de laatste rij steeds de meest correcte rij is. 645 

Steven zegt dit de volgende keer duidelijker te zullen maken. 

Gerard vraagt waarom er niks aan weekendje I is uitgekeerd terwijl er wel 54 euro was 

toegekend. 

Bo antwoordt dat dit komt doordat het weekendje een overschot had op de begroting. Daar 

is zelfs voor gerestitueerd, dus is er geen acquisitie overgemaakt; als dat wel was 650 

gebeurd zou er geld van de acquisitiecommissie gebruikt zijn voor restituties. 

Gerard zegt dat dat in het verleden meestal wel gebeurd is, omdat er toch geen 

verenigingsbijdrage in het weekendje zit. Voortaan is het echter beter om het te doen 

zoals het hier gedaan is. 

Mathijs zegt dat bij zowel de dagjescommissie als de themamaandcommissie mei geld is 655 

aangevraagd maar niet toegekend, en hij vraagt of het daar ook niet nodig was. 

Steven antwoordt dat het bij de dagjescommissie niet meer nodig was, en dat bij de 

themamaandcommissie de aanvraag is afgekeurd. 

Emily zegt dat dit niet klopt en dat het bij de themamaandcommissie ook niet meer nodig 

was. 660 

Steven voegt toe dat het ook beter is als het bestuur als eerste tekorten bij commissies draagt. 

Mats zegt dat de acquisitiecommissie veel meer heeft binnengekregen dan uitgegeven, en dat 

voor de toekomst een ruimer toekenningsbeleid misschien handig is. 

Steven zegt dat de commissie daar een voorstander van is, maar dan zijn er ook leden nodig 

die aanvragen doen. 665 

Vivian merkt op dat er een plek vrijkomt in de acquisitiecommissie voor iemand die zin heeft 

om bakken geld uit te geven. Als er iemand interesse heeft kan diegene naar de 

commissie mailen of Steven aanspreken voor meer informatie. Verder heeft ze een 

foutje gemaakt; een overeenkomst met La Bordelaise staat nog niet op dit resultaat. 

Als je daar wijn koopt en het bonnetje aan de quaestor geeft, krijgt de commissie weer 670 

een deel van de kosten terug en zo sponsor je dus ook Prometheus. Daar zijn echter 

nog geen inkomsten uit gehaald. 
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Steven zegt dat als er geen vragen meer over het acquisitieresultaat zijn, hij nog aan Bo wil 

vragen of hij op de begroting de onvoorziene kosten uit gaat splitsen vanwege de 

grote uitgave voor de penningen. Hij zou willen voorstellen om het financieel 675 

jaarverslag aan te laten nemen met die voorgestelde wijziging. 

Bo vindt het een goed idee en zal dit nog wijzigen. Hij bedankt Steven en geeft het woord 

weer aan Emmy.  

Emmy zegt dat, als er geen verdere vragen zijn, het financieel jaarverslag zal worden 

aangenomen. Ze neemt het financieel jaarverslag met de voorgestelde wijzigingen bij 680 

hamerslag en per acclamatie aan. 

Emmy schorst de vergadering om 21.28 uur. 

 

Eddie Skinner komt de zaal binnen. 

 685 

#8. Installatie en decharge commissieleden 
Emmy heropent de vergadering om 21.47 uur. 

Emmy vertelt dat er een commissie nog ingehamerd moet worden, omdat die tijdens dit jaar 

al is begonnen: de integratiecommissie. 

Emmy installeert Arthur Wesselink, Cid Swanenvleugel, Dominique Mulder, Jurrian 690 

Meijerhof, Lisette Neeleman en Sander Huls in de integratiecommissie. 

 

Emmy gaat verder met de decharges. 

Emmy dechargeert Emily Klerks, Laurens Tieleman en Lotte Kokkedee uit de 

acquisitiecommissie. 695 

Emmy dechargeert Arthur Wesselink, Gerard Spaans, Hester Be, Jacoline Maes, Vera 

Verkooijen en Ward de Kock uit de almanakcommissie. 

Emmy dechargeert Felix Huygen uit de archiefcommissie. 

Emmy dechargeert Eveline van der Veen, Francine Maessen, Larissa Koedood, Lotte 

Kokkedee, René Kamerich en Susanne Belonje uit de buitenlandreiscommissie. 700 

Emmy dechargeert Cathy Schrijner, Cid Swanenvleugel, Sophie Vullings en Susanne Belonje 

uit de dagjescommissie. 

Emmy dechargeert Egbert Fleuren, Lisette Neeleman en Pepijn Roos uit de 

eindfeestcommissie. 

Emmy dechargeert Adri Wessel, Joris van de Riet, Kristian Bakker, Lars Roosenstein, Roza 705 

de Jong, Schelte van Deventer en Suze Geuke uit de EL CID-commissie. 

Emmy dechargeert Erwin Dijkstra, Laura van den Hooff, Mathijs Smith en Vera Verkooijen 

uit de fotocommissie. 

Emmy dechargeert Andrew van Olst, Noor Otten, Sanne Wortman en Schelte van Deventer 

uit de galacommissie. 710 

Emmy dechargeert Marianne de Heer Kloots uit de internetcommissie. 

Emmy dechargeert Eva de Jonge, Lotte Kokkedee, Maartje Dingemans, Nick Bontenbal, Rik 

van Leeuwen en Vivian Tomson uit de kampcommissie. 

Emmy dechargeert Gerard Spaans en René Kamerich uit de kascontrolecommissie. 

Emmy dechargeert Adri Wessel, Charlotte Lamping, Emmy Stevens, Jurrian Meijerhof, 715 

Marike van Dam en Nina Littel uit de lustrumcommissie. 

Emmy dechargeert Marianne de Heer Kloots uit de pr-commissie. 

Emmy dechargeert Gijs van Maanen uit de Pyrosredactie. 
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Emmy dechargeert Arthur Wesselink, Jos van Winkel, Laura van den Hooff, Loes de Bruin 

en Naor Scheinowitz uit de themamaandcommissie februari. 720 

Emmy dechargeert Emily Klerks, Freya Freytag, Larissa Koedood, Lars Roosenstein en Rik 

van Leeuwen uit de themamaandcommissie mei. 

Emmy dechargeert Emma de Jong, Gerard Spaans en Vivian Tomson uit de weekendje I-

commissie. 

Emmy dechargeert Cid Swanenvleugel, Freya Freytag, Loes de Bruin en Maartje Dingemans 725 

uit de weekendje II-commissie. 

 

#9. Installatie en decharge gildepraesides 
Emmy zegt dat de gildepraesides niet apart worden in- en uitgehamerd. In het ALV-boekje is 

een overzicht te vinden van de gildepraesideswijzigingen van de afgelopen maanden. 730 

Ze vraagt of hier vragen of opmerkingen over zijn. 

Sanne wil namens Schelte zeggen dat er bij Upstairs nog Willem Vos als praeses bij moet 

komen. 

Emmy heeft zelf nog een andere wijziging: het Veganistengilde zal niet worden opgeheven 

maar worden overgenomen door Louise van der Vlugt. 735 

Vivian wil uitgehamerd worden uit het Smulbakkersgilde, en dat mag ook opgeheven 

worden. 

Vera en Dominique Hofman willen graag het Smulbakkersgilde overnemen. 

Riccardo Tosellini zou het Filmmakersgilde nog overnemen van Marianne Pinckaers. 

Emmy installeert met de genoemde wijzigingen alle gildepraesides die in het ALV-boekje 740 

genoemd zijn.5 

Emmy dechargeert met de genoemde wijzigingen alle gildepraesides die in het ALV-boekje 

genoemd zijn.6 

 

#10. Vragen aan het kandidaats f.t.-bestuur 745 

Emmy vertelt dat er een vragenmoment is ingepland bij deze vergadering, omdat er bij de 

ALV van juni geen stemming kon worden gehouden; het kandidaats f.t.-bestuur was 

namelijk nog niet compleet. Net als vorig jaar kunnen er vragen aan de kandidaten 

gesteld worden. Het gaat hier niet over de bestuursformatie, aangezien hierover bij 

het jaarverslag al vragen konden worden gesteld, maar vooral over bijvoorbeeld de 750 

motivatie van de kandidaten. Emmy vraagt of er iemand vragen heeft voor Eveline. 

Eveline vertelt dat ze in het bestuur wil omdat ze iedereen hier leuke mensen vindt. Ze 

wordt assessor PR omdat ze vooral uit wil dragen hoe mooi de vereniging is. 

Vera vraagt wat Evelines favoriete herinnering bij Prometheus is waardoor ze in het bestuur 

wil. 755 

Eveline zegt dat iedere herinnering haar favoriet is. 

Bastiaan vraagt zich af waarom ze het samen eten van een bakje mayonaise niet als favoriete 

herinnering ziet. 

Sanne vraagt zich af hoe Eveline de nieuwe functie van assessor PR in gaat vullen. 

                                                      

 
5 Zie bijlage. 
6 Zie bijlage. 
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Eveline neemt de PR-taken over die dit jaar nog over de functies verdeeld waren; ze gaat nog 760 

bedenken wat ze kan doen met posters en merchandise. 

Larissa vraagt of de pr-commissie daar niet al voor is. 

Eveline zegt met de commissie samen te gaan werken. 

Adri voegt hieraan toe dat de pr-commissie is bedoeld voor advies, niet voor het maken van 

promotiemateriaal. 765 

Vera zegt gehoord te hebben dat Eveline en Lotte taken van Lars over zullen gaan nemen; ze 

wil weten welke taken dat precies zijn en hoe ze dat verdelen. 

Lotte legt uit hoe de taken verdeeld zijn. Arthur houdt zich bezig met de zusterverbanden, 

Lotte en Jurrian gaan naar PKvV-vergaderingen, en alle VVO-gerelateerde taken 

waaronder de VVO-locatiewerkgroep en het VVO-boekje zijn verdeeld tussen Lotte 770 

en Eveline. Locaties worden ook door Eveline en Lotte geregeld, Jurrian en Lotte gaan 

samen naar officiële bezoeken, borrels door het jaar heen zullen door het hele bestuur 

bezocht worden, Maartje zal de contactpersoon met Plexus zijn en Eveline neemt 

plaats in de EL CID-commissie. 

Francine raadt als oud-assessor extern aan om niet steeds met twee mensen naar 775 

vergaderingen te gaan. 

Emmy zegt dat ze dit jaar vaak samen met Kristian bij het VVO-overleg is geweest; dit was 

handig omdat ze niet altijd allebei konden, maar mensen zo wel altijd goed wisten 

wie ze waren. 

Vivian zegt dat er ook een VVO-weekcommissie komt, en ze vraagt of dat dus 780 

vertegenwoordigers van andere verenigingen plus Lotte en Eveline zal worden. 

Lotte zegt dat een andere Prometheaan in de commissie plaats zal nemen. 

Emily vindt het klinken alsof Lotte veel van de assessor extern overneemt, en wil dat Lotte 

daarmee oppast; de praesesfunctie is drukker dan ze waarschijnlijk denkt. 

Lotte zegt dat dat is om naar buiten toe consistent te blijven, en daarnaast neemt vooral 785 

Eveline in veel commissies plaats. Het blijft een groot experiment, dus als het een van 

hen teveel wordt zal er het een en ander worden herverdeeld. 

Vivian vraagt wat de functie van Eveline nu precies is. 

Eveline zegt zowel assessor extern als assessor PR te zijn; het is immers belangrijk om 

iemand te hebben die als aanspreekpunt voor andere verenigingen geldt. 790 

Vivian vraagt wat ze dan naar Prometheanen toe is. 

Eveline zegt dat ze het min of meer allebei is, maar meer assessor PR dan assessor extern. 

Emmy geeft Lotte als volgende het woord om te vertellen waarom ze bestuur wil worden. 

Lotte zegt bestuur te zijn gaan doen omdat ze al een tijd lid is en iets terug wilde doen; 

daarnaast vond ze het ook leuk om commissiedingen te organiseren en ze vindt deze 795 

groep mensen ook leuk. Ze is voorzitter geworden omdat ze denkt wat meer 

overzicht te hebben. De bestuursagenda bijhouden en dingen in de gaten houden lag 

haar vanaf het begin al goed. 

Vivian vraagt of ze er rekening mee houdt om het verhaaltje aan het einde van de lezing 

bondig te houden. 800 

Lotte zegt dat ze doorhad dat voormalige praesides dat ook deden en het bij de taak hoort. 

Mats zegt dat Lotte veel taken op zich neemt, en vraagt zich af of de leden erop moeten letten 

dat het haar niet te veel wordt. 
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Lotte vindt dat als iemand daar op moet letten het haar bestuursgenoten wel zijn, maar ze 

kan het zelf ook wel prima inzien. Ze heeft haar schema er dit jaar op aangepast en 805 

denkt het later ook nog te kunnen herverdelen als dat nodig is. 

Emmy geeft nu Jurrian het woord om te vertellen waarom hij in het bestuur wil. 

Jurrian zegt graag vragen te willen beantwoorden. 

Vera vraagt waarom hij in het bestuur wil, en waarom hij quaestor wordt. 

Jurrian wil in het bestuur omdat hij al vierdejaars lid bij Prometheus is; hij is als tweedejaars 810 

student binnengekomen, en Prometheus is de vereniging waar hij echt volwassen is 

geworden en waar hij de persoon geworden is die hij nu is. Zeker de oudere generatie 

die er nu wat minder is heeft hem gevormd en daarom wil hij zich graag inzetten 

voor Prometheus en iets terugdoen. Een aanmelding voor het bestuur vond hij dus 

voor zich spreken. Hij had niet verwacht quaestor te worden, en had ook niet zo’n 815 

goed beeld van wat de quaestor precies deed. Hij vond het echter steeds leuker om 

zich met financiën bezig te houden en dat belooft veel goeds voor komend jaar. 

Sanne vraagt of Jurrian al iets kan vertellen over begrotingsposten die veel veranderen. 

Jurrian zegt dat dat morgen komt. 

Ward zegt dat Jurrian benadrukt vierdejaars te zijn en veel nadruk op jaren legt. Hij gebruikt 820 

ook regelmatig het woord sjaars, wat als denigrerend wordt ervaren. Hij wil weten 

hoe Jurrian dit ziet, en of hij vindt dat dat iets is wat mee moet tellen. 

Jurrian zegt dat hij alleen maar een tijdlijn wilde schetsen en er weinig waarde aan hecht. Hij 

gebruikt inderdaad wel eens het woord sjaars maar hij vindt dat dat gewoon moet 

kunnen. Hij vindt dat het geen negatieve connotatie binnen Prometheus heeft en zegt 825 

dat het alleen maar gekscherend bedoeld is. 

Emmy geeft vervolgens Maartje het woord. 

Maartje zegt dat ze zich bij Prometheus gelijk enorm thuis voelde en erg van cultuur houdt. 

Ze is nogal verlegen, maar bij Prometheus merkte ze dat mensen erg openstaan voor 

iedereen, en dat kon ze zo waarderen dat ze voldoende vertrouwen kreeg om ook 830 

commissies te gaan doen. Ze vond het superleuk om allerlei dingen te regelen en te 

organiseren, en kreeg zo ook interesse in het bestuur. Ze wil ab-actis worden omdat 

ze van orde houdt; ze vindt het fijn dat dingen al geordend zijn en ze dat voor de 

vereniging kan behouden en voorzetten. 

Larissa vraagt of ze ook van plan is om mailtjes van leden die om vier uur ’s ochtends 835 

binnenkomen gelijk te beantwoorden. 

Maartje zegt dan meestal wel al in bed te liggen, maar ze zal zo goed en snel mogelijk alles 

proberen te beantwoorden. 

Vera vraagt of Maartje ook van plan is om in navolging van Sander overal oogjes op te 

plakken. 840 

Maartje durft zich daar niet aan te wagen; dat hoort al heel erg bij Sander. 

Emily vraagt wat ze in notulen belangrijker vindt, volledigheid of leesbaarheid. 

Maartje zegt dat haar notulen en aantekeningen heel summier worden gevonden; ze richt 

zich vooral op hoofdpunten en houdt het leesbaar. Natuurlijk wil ze wel dat het zo 

volledig mogelijk is, en het is jammer als er iets niet staat, dus ze zoekt hier een goed 845 

evenwicht in. 

Robert heeft een controversiële vraag: laptop of papier? 

Maartje antwoordt dat ze collegeaantekeningen op papier maakt, maar notulen met een 

laptop. 
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Emmy geeft als laatste het woord aan Arthur. 850 

Arthur zegt dat hij in zijn tijd bij Prometheus van iedereen is gaan houden, zelfs van Niels. 

Het leek hem leuk daar een keer iets voor terug te doen, en dus in het bestuur te gaan; 

uit alle leuke functies leek het hem vooral enig om commissies te gaan begeleiden en 

alle leden veel liefde te geven. 

Vivian zegt dat alle commissies door Arthur zullen worden opgestart, maar een aantal 855 

commissies zijn al jaren geleden opgestart. Ze vraagt of het Arthur een goed idee lijkt 

om ook bij een doorlopende commissie zoals de acquisitiecommissie mee te 

vergaderen. 

Arthur zegt dat dit hem top lijkt; het liefst vergadert hij bij elke commissie wel een keer mee 

en daarin ontbreekt ook de acquisitiecommissie niet. 860 

Mathijs vraagt of bij het Open Podium nu een gedicht zal komen over alle commissies. 

Arthur vindt het een leuk idee waar hij misschien wel aan kan werken. 

Cid vraagt hoe Arthurs liefde voor de leden zich zal manifesteren. 

Arthur vraagt of alle aanwezigen wel boven de achttien zijn. Vervolgens antwoordt hij dat 

dit via de commissies gaat; hij helpt ze goed te functioneren waardoor ze hun taken 865 

goed kunnen uitbrengen. 

Mats vraagt hoe Arthur het aan zou pakken als er iets fout gaat in commissie, met harde 

hand of door het met een grapje op te lossen. 

Arthur zegt dat een grapje de voorkeur heeft; in de praktijk doet dat alleen niet zoveel. Hij 

zal ervoor zorgen dat het zoveel mogelijk vanuit de groep zelf wordt opgelost, en als 870 

dat niet lukt zal hij bijspringen en het dan zelf oplossen. 

Emmy bedankt Arthur en de rest van het kandidaats f.t.-bestuur voor hun mooie woorden. 

Helaas heeft er zich ook een tegenbestuur aangediend. 

Vivian, Bastiaan, Steven, Robert en Cid gaan staan en delen een beleidsplan uit. 

 875 

Larissa Koedood en Ward de Kock verlaten de zaal om 22.20 uur. 

 

Cid kondigt aan dat dit tegenbestuur Mea Non Culpa is; hun schuilnaam was Partyskwad. 

Er is een onorthodoxe functieverdeling, met 5 assessoren, wat niet meer dan redelijk 

leek gezien de toestand van de vereniging. Cid wordt assessor vleeskeuring; we 880 

hebben een mooie vereniging, maar het kan altijd mooier. Het is belangrijk dat we op 

waarde geschat worden, dus het is een logische stap om mensen te kwalificeren op 

basis van hoe ze eruitzien; dit zal dus in elke laag van de vereniging 

geïnstitutionaliseerd worden. Hierbij hoort ook merchandise; voor mannen is er de 

Prometheusspeedo, en voor dames de Prometheusbikini met uitgesneden 885 

vlammetjes. Ook is er de bontjas in tijger- en panterprint, natuurlijk van echt bont. 

Verder is er de boerka om cultureel divers te blijven. 

Bastiaan is de assessor ontgroening; Leiden wordt steeds groener en daar wil hij iets tegen 

doen. Om de grote vijf bij te houden moet Prometheus corporaal worden met een 

keiharde ontgroening, waarbij anciënniteit voor alles komt. Eerstejaars mogen niet 890 

meer douchen op kamp en niet meer in een bed slapen bij de BRC, en zullen als 

voetenbank dienen in de Senaatskamer. Als je met terugwerkende kracht ontgroend 

bent en dat niet wil kan je een klacht indienen waar niks mee wordt gedaan. Een 

nieuwe Prometheustraditie wordt het vernielen van een sushirestaurant. 
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Robert wordt assessor geld en buigt zich over de kwetsuur. De enige uitgave op de begroting 895 

is een accountant, en overal zal geld mee worden verdiend. De accountant zal ook 

alle vragen beantwoorden op de ALV.  

Steven, de assessor politiek, heeft vernomen dat velen als ontbijt verlepte broodjes ei en 

Tsjernobyljam eten bij de HEMA. Dat vond Mea Non Culpa zo erg dat ze zich in 

politiek verband gaan verenigen om te zorgen dat de HEMA beter eten zal serveren. 900 

Ook zullen ze de hoge prijzen van de Hudson’s Bay aanpakken, waarover meer te 

vinden zal zijn in het halfjaarverslag. 

Vivian wordt assessor PRullenbak, de PRachtigste functie van PRometheus. Leiden wordt 

steeds groener en daar wil ze aan meewerken, dus is het beleidsplan voor de helft op 

pleepapier gedrukt. Er zullen theezakjes hergebruikt worden, uiteraard door de 905 

eerstejaars, die sjaarzen of nullen genoemd zullen worden. De posters die nu 

nutteloos opgehangen worden zullen na afloop worden meegenomen om 

constitutieborrelcadeautjes mee in te pakken. Ook wordt het halfjaarverslag hierop 

gedrukt. De PR-kant van de assessor PRullenbak bestaat uit stickers die op 

prullenbak worden geplakt en in vlammen opgaan als je probeert ze eraf te halen; 910 

helaas werkt dit overal behalve op het Lipsius. Mogelijk ontstaan er hierdoor ook 

mogelijkheden om de sociëteit van Minerva over te nemen. 

Steven roept iedereen op om op dit bestuur te stemmen. 

Eline merkt op dat de Prometheusboerka niet op de begroting staat. 

Robert antwoordt dat de accountant dit zal fixen. 915 

Gerard vraagt of ze een twee- of driedelig pak zullen dragen. 

Vivian zegt dat het voor haar een bikini wordt. 

Gerard vraagt wie de Senaat gaat ontgroenen. 

Cid zegt dat het bestuur hiervoor zal blijven bestaan, de Senaat neemt echter alle taken over. 

Het bestuur wordt slechts een spreekbuis. 920 

Gerard vraagt of de Senaat voorgoed wordt vastgesteld. 

Bastiaan antwoordt dat senatoren tot hun dood senator blijven, en dat er alleen erfopvolging 

mogelijk is. 

Mathijs vraagt Cid of hij als assessor vleeskeuring niet ook gelijk een biertje voor hem kan 

halen. 925 

Cid antwoordt dat hij daarvoor bij Bastiaan moet zijn. 

Steven voegt toe dat Mathijs een motie in kan dienen. 

Emmy zegt erg blij te zijn met het goed gepresenteerde beleidsplan. Hoewel de 

bestuursaanmelding wel drie dagen van tevoren is gemaild, zijn daarin echter helaas 

geen functies vermeld, waardoor er volgens het huishoudelijk reglement niet over 930 

hen gestemd kan worden. 

Eline en Dominique Mulder roepen in koor: “Teleurstellend!” 

Emmy zegt dat er niets anders op zit dan verder te gaan met het kandidaats f.t.-bestuur dat 

wel een serieus beleidsplan heeft voorbereid. Ze vraagt of iemand nog vragen over 

het kandidaats f.t.-bestuur heeft. 935 

Loes vraagt of ze er zin in hebben. 

Het voltallige kandidaats f.t.-bestuur roept: “JAAA!” 

Gerard vraagt waarom ze ervoor hebben gekozen om geen driedelig pak te dragen. 

Bastiaan voegt toe dat hij het wel een beeldschoon pak vindt. 
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Lotte zegt dat de afstand tussen Prometheanen en het bestuur nogal groot lijkt met een 940 

driedelig pak, dus hebben ze het iets meer casual gedaan. 

Gerard zegt dat er altijd kleding uitgetrokken kan worden. 

Mathijs vraagt of de heren in het bestuur iedere week een nieuwe dasknoop van plan zijn te 

gaan strikken. 

Arthur antwoordt dat ze altijd wel iets kunnen proberen. 945 

Emmy voegt toe dat Gerard nog volop voorbeelden heeft. 

 

#11. W.v.t.t.k.7 
Emmy vraagt of iemand nog iets wil bespreken. 

Cid zegt dat, insjallah, het bestuur vandaag wordt gewisseld, maar dat morgen pas de 950 

presentatie van het beleidsplan komt; dat voelt contra-intuïtief. Hij vraagt of het een 

idee is om in het vervolg op de eerste dag van een tweedelige ALV al het beleidsplan 

te presenteren. 

Emmy antwoordt dat het beleidsplan bij een ALV in één deel ook altijd pas na de wissel 

werd uitgedeeld. 955 

Cid zegt dat hij het normaal ook vreemd vindt. 

Bo zegt dat mensen bij één lange ALV altijd wat gaarder zijn. Het instemmen van het bestuur 

gebeurt ook per persoon, dus het beleidsplan kan je altijd nog op zijn eigen waarde 

bekritiseren. 

Vera zegt dat er aan het begin van de ALV een stemming werd geopperd, en vraagt wanneer 960 

die plaatsvindt; ze had hem bij het vorige agendapunt verwacht. 

Emmy zegt dat het toen niet ter sprake is gekomen. 

Vera zegt niet zeker te weten of dat toen moest. 

Sanne zegt dat er ook nog agendapunt 13 komt, de wisseling van het bestuur. 

Emily zegt tegen een stemming te zijn en wil stemmen over het door laten gaan van een 965 

stemming. 

Bo zegt dat het niet zo werkt; als één iemand een stemming aanvraagt, dan moet dat volgens 

de statuten. 

Robert is het met Emily eens dat het weinig nut heeft en is van mening dat het tegen de orde 

is om een stemming te houden. Een stemming had volgens hem lang van tevoren 970 

gemeld moeten worden. Het heeft geen zin om nu nog te stemmen, tenzij het 

kandidaats f.t.-bestuur dat zelf wil. 

Vera zegt dat het moet gebeuren als iemand het aanvraagt. Ze verwacht ook niet dat er 

iemand tegen zal stemmen. 

Joris zegt dat er naar de statuten gekeken moet worden; volgens artikel 17 lid 4 moet een 975 

stemming plaatsvinden als iemand die aanvraagt, en er is geen reden waarom die 

stemming niet bij een van de komende agendapunten kan worden gehouden. 

Normaal gesproken is een stemming per acclamatie, maar dat kan ook schriftelijk als 

iemand dat wil. 

Sanne vraagt een schriftelijke stemming aan. 980 

                                                      

 
7 Wat verder ter tafel komt. 
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Adri zegt dat áls er gestemd wordt, ze voor een hoofdelijke stemming is. Als iemand 

bezwaar heeft moet diegene dat uiten, en als dat niet gebeurt zou het voor het 

kandidaats f.t.-bestuur geen fijn begin van het jaar zijn. 

Emmy vraagt Sanne toe te lichten waarom ze een stemming wil houden. 

Sanne denkt dat het goed is voor het bestuur om te weten in hoeverre je de goedkeuring van 985 

de ALV hebt. Er heeft veel gespeeld de laatste weken, en het lijkt haar goed om te 

weten of het kandidaats f.t.-bestuur de steun van de vereniging heeft. 

Niels herhaalt dat een stemming die is aangevraagd plaats moet vinden. 

Joris voegt toe dat stemmingen over het bestuur niet tegen de orde kunnen zijn. 

Lotte zegt wel akkoord te willen gaan met een stemming, maar wil dat die dan wel 990 

hoofdelijk plaatsvindt. Het kandidaats f.t.-bestuur wil weten wat mensen vinden en 

ze erop aan kunnen spreken als ze bezwaar hebben; dat is fijner dan dat er anoniem 

tegengestemd wordt. 

Dominique Mulder zegt dat ze dan beter kan vragen of mensen achteraf naar haar toe 

komen. Mensen moeten het bestuur ook gewoon kunnen vertrouwen, en het kan dat 995 

mensen het nu niet durven te zeggen als ze bezwaar hebben. 

Lotte vraagt of ze soms niet voor haar stem op durft te komen. 

Dominique Mulder zegt dat zij dat wel durft, maar dat dat misschien niet voor iedereen 

geldt. 

Steven vraagt of Sanne akkoord gaat met een hoofdelijke stemming, zoals Lotte voorstelt. 1000 

Sanne zegt dat ze ook namens mensen stemt die haar gemachtigd hebben en ze er dus niet 

mee akkoord kan gaan. 

Vera zegt dat mensen nogal in paniek raken en dat het kandidaats f.t.-bestuur niks heeft om 

zich zorgen over te maken. Als mensen al tegenstemmen, dan kunnen ze er juist aan 

werken om wél het vertrouwen van de vereniging te krijgen. De hele discussie heeft 1005 

nu geen zin, omdat de schriftelijke stemming is aangevraagd en dus toch al moet 

gebeuren. 

Jurrian zegt dat hij persoonlijk niet bang is om niet ingestemd te worden, maar vindt dat het 

óók van vertrouwen getuigt als er niet schriftelijk gestemd zou worden. 

Loes zegt dat het niet zo hoort te zijn dat mensen bang zijn om het te uiten als ze tegen het 1010 

kandidaats f.t.-bestuur of een van de leden daarvan zijn, en het niet nodig zou moeten 

zijn om anoniem te stemmen. Het kandidaats f.t.-bestuur heeft weinig aan een 

schriftelijke stemming; ze weten dan niet met welke redenen er tegengestemd wordt 

en wat ze er aan moeten doen. Als er niet anoniem gestemd wordt kunnen ze 

tenminste mensen uithoren over waarom ze ontevreden zijn. 1015 

Robert is het helemaal met Loes eens, en vindt dat Vera’s opmerking over vertrouwen 

terugwinnen niet klopt als mensen niet weten waar ze aan moeten werken. 

Anonimiteit voegt alleen een wrang gevoel toe. 

Annemieke vindt dat dit al vóór de ALV besproken had moeten worden; het is nu erg laat en 

er is geen alternatief. 1020 

Vivian vraagt zich af of er bij een schriftelijke stemming per persoon kan worden gestemd in 

plaats van tegen het hele bestuur. 

Emmy bevestigt dat er per bestuurslid kan worden gestemd. 

Mats vraagt of er kan worden gestemd over wat voor stemming er wordt gehouden. 

Steven zegt dat daarin de statuten moeten worden gevolgd, oftewel: als iemand een 1025 

stemming aanvraagt moet dat gebeuren. 
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Emmy vraagt aan Sanne of haar verzoek om een schriftelijke stemming door de discussie 

veranderd is. 

Sanne is nogal geschokt over alle gepassioneerde reacties; ze vond het heel positief dat 

Nehalennia een stemming hield en wil dat nu ook graag, ook al kan het niet bij een 1030 

aparte ALV. Ze vindt het nogal onterecht dat deze kwestie nu alleen bij haar wordt 

gelegd. 

Emmy zegt dat er dan nu schriftelijk gestemd zal worden. 

Riccardo vraagt of Partyskwad aan de macht komt als je tegenstemt. 

Emmy zegt dat dat bestuur er niet komt. 1035 

Steven voegt toe dat als er tegen iemand wordt gestemd, dat het huidige bestuurslid dan een 

waarnemend bestuurslid wordt. 

Emmy zegt dat er een stemcommissie nodig is, bestaande uit drie mensen waarvan één 

bestuurslid. Ze vraagt Sander, Adri en Annemieke hiervoor, en ze gaan akkoord. 

Emmy installeert Adri Wessel, Annemieke Stolk en Sander Huls in de stemcommissie. 1040 

 

Er worden stemformulieren uitgedeeld; nadat deze zijn ingevuld en weer ingeleverd schorst 

Emmy de vergadering om 23.01 uur. 

 

Eddie Skinner, Emily Klerks, Francine Maessen en Lennart Blok verlaten de zaal. 1045 

 

Emmy heropent de vergadering om 23.30 uur. 

 

Emmy vraagt Sander om namens de stemcommissie voor te lezen hoeveel stemmen er zijn 

uitgebracht. 1050 

Sander vertelt dat er 53 stemmen in totaal waren. 

Lotte heeft 31 stemmen voor gekregen, 6 stemmen tegen, en 16 stemmen blanco. 

Maartje heeft 49 stemmen voor gekregen, 0 stemmen tegen, en 4 stemmen blanco. 

Jurrian heeft 33 stemmen voor gekregen, 7 stemmen tegen, en 13 stemmen blanco. 

Arthur heeft 37 stemmen voor gekregen, 4 stemmen tegen, en 12 stemmen blanco. 1055 

Eveline heeft 50 stemmen voor gekregen, 0 stemmen tegen, en 3 stemmen blanco. 

 

Emmy zegt dat dit betekent dat alle kandidaten ingestemd zijn. 

Emmy dechargeert Adri Wessel, Annemieke Stolk en Sander Huls uit de stemcommissie. 

Gerard zegt dat het hem opviel dat hij eerder op de avond bij de kascontrolecommissie is 1060 

gedechargeerd. 

Emmy zegt dat dat inderdaad niet de bedoeling was. Als er niemand bewaar heeft zal ze 

hem weer installeren. 

Emmy installeert Gerard Spaans in de kascontrolecommissie. 

Cid vindt het jammer hoe de stemming is verlopen, maar hij wenst het hele bestuur veel 1065 

succes. Hij zou willen dat iedereen die tegenstemde het fatsoen heeft om dat bekend 

te maken, zodat hun bezwaren niet onbeantwoord blijven. 

Vivian is het met Cid eens, maar hoopt dat de voorzitter er in de toekomst beter voor zorgt 

dat de discussie niet te lang doordraaft als het resultaat toch niks verandert. 

Joris heeft een technisch puntje: er moeten altijd twee kascontroleleden zijn. Nu is alleen 1070 

Gerard lid van de commissie. 

Emmy zegt René weer in te zullen hameren als hier geen bezwaar tegen is. 
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Emmy installeert René Kamerich in de kascontrolecommissie. 

 

#12. Rondvraag 1075 

Emmy zegt dat iedereen bij naam genoemd zal worden, en de gelegenheid krijgt een laatste 

opmerking te maken. 

Vivian vond het een leuk jaar. Emmy viel erg goed op door de broche, wat ze een goed 

bestuursitem vindt. 

Loes, Marlise en Dominique Mulder beginnen dingen naar het bestuur te gooien; dit blijken 1080 

sokken te zijn. Loes draagt een aangepaste scène uit Harry Potter voor, waaruit blijkt 

dat bestuur Yggdrasil net als de huiself Dobby nu vrij is. 

Marlise sluit zich bij Loes aan. 

Mathijs is er het afgelopen jaar minder geweest dan daarvoor, maar steeds als hij er was 

vond hij het uitstekend. Hij geeft het volgende bestuur alvast zijn steun. 1085 

Annemieke heeft geen opmerking. 

Robert vond het een mooi jaar en kijkt uit naar de wissel. 

Freek vond het ook een heel mooi jaar met veel gevarieerde activiteiten, en bedankt het 

bestuur voor hun werk achter de schermen. Hij is er morgen niet bij, maar hij wil 

alvast zijn steun uitspreken voor het volledige f.t.-bestuur en hen succes wensen. 1090 

Guus de Wit vond alles top. 

Joris bedankt het bestuur voor het mooie jaar. 

Kim Vogelzang zegt dat ze als nieuwe eerstejaars nog niet veel met het bestuur te maken 

heeft gehad, maar de eerste weken waren erg mooi en ze hoopt dat het volgende jaar 

net zo leuk wordt. 1095 

Rebecca Boelens sluit zich daarbij aan. 

Bram van Smoorenburg vindt ook dat het bestuur het goed gedaan heeft en wenst het f.t.-

bestuur veel succes. 

Riccardo wenst het bestuur veel plezier met de sokken. 

Susanne bedankt het bestuur voor het mooie jaar, ze heeft het erg naar haar zin gehad en 1100 

wenst het f.t.-bestuur veel succes. 

Vera is supertrots op bestuur Yggdrasil; ze voelt zich net een trotse ouder. Het was een 

fantastisch jaar ondanks moeilijke ALV’s en andere omstandigheden, maar daar 

hebben ze zich keihard doorheen geslagen. Ze houdt van het hele bestuur maar van 

één specifiek bestuurslid net iets meer. Ze hoopt goed op het jaar terug te kunnen 1105 

kijken en wenst het komende bestuur veel succes. 

Dominique Hofman bedankt het bestuur voor het afgelopen jaar, of beter gezegd voor de 

afgelopen maanden, en wenst het nieuwe bestuur succes. 

Yorim Christiaanse bedankt het bestuur voor het afgelopen jaar, en vraagt Kristian of hij de 

Dungeons & Dragons-datumprikker al heeft ingevuld. 1110 

Kristian zegt dit te hebben gedaan. 

Adri wil het bestuur bedanken voor het afgelopen jaar, dat hopelijk niet is overschaduwd 

door nare momenten op ALV’s. Ze benadrukt dat ze volledig achter het nieuwe 

bestuur staat, en hoopt dat mensen die dat niet doen dat gewoon zeggen, zodat 

iedereen als één vereniging een leuk jaar tegemoet kan gaan. 1115 

Bastiaan wil bestuur Yggdrasil ontzettend bedanken; ze zijn een uitstekend bestuur geweest. 

Er komt veel kijken bij een bestuursjaar, en iedereen moet goed beseffen hoe zwaar 

het is. Het f.t.-bestuur heeft de stemming overleefd; Bastiaan wil er niet op ingaan of 
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dat nuttig was, maar misschien was het dat wel, want het is altijd goed om 

democratie te hebben binnen een vereniging. Hij sluit zich aan bij Adri en Cid: 1120 

hopelijk hebben de tegenstemmers het fatsoen om hun bezwaren bekend te maken. 

Hij denkt dat de tegenstemmen door achterkamertjespolitiek en geroddel over het f.t.-

bestuur zijn veroorzaakt, maar dit zijn mensen die zich vrijwillig inzetten voor een 

vereniging waar ze heel veel voor over hebben. Iedereen die participeert in 

vervelende roddels moet zich daar diep voor schamen, en Bastiaan vindt dat dit in 1125 

het bijzonder geldt voor roddels ten aanzien van dit f.t.-bestuur. Hij hoopt dat die 

mensen hun bezwaren kenbaar maken, want niemand is erbij gebaat als er 

vervelende dingen zijn die onderhuids spelen. Hij maakt nog een keer zijn volste, 

onvoorwaardelijke vertrouwen kenbaar aan het f.t.-bestuur. 

Emmy bedankt Bastiaan en is het helemaal met hem eens. 1130 

Gerard bedankt het bestuur voor het neerzetten van een fantastisch lustrumjaar. Het kan niet 

genoeg gezegd worden hoe zeer de vereniging het waardeert wat ze neergezet 

hebben, en hij bedankt hen daar hartelijk voor. Hij hoopt dat het bestuur, ondanks het 

harde werk, Prometheus nog leuk genoeg vindt om nog vaak langs te komen, en hij 

heeft veel vertrouwen in het f.t.-bestuur. 1135 

Sanne bedankt het bestuur voor dit jaar. 

Suze heeft het heel erg naar haar zin gehad dit jaar; de bestuursleden waren altijd 

supervriendelijk en verwelkomend, en ze bedankt hen voor hun moeite en inzet. 

Marije Monnickendam vond haar eerste jaar bij Prometheus heel leuk en bedankt het bestuur 

daarvoor. Ze wenst het nieuwe bestuur veel plezier en succes in het nieuwe jaar. 1140 

Cornieke van den Broek sluit zich bij Marije aan, en voegt toe dat bestuur Yggdrasil de reden 

is dat ze nu actief lid is van Prometheus. 

Leonie Dams wilde hetzelfde zeggen, en bedankt het bestuur voor dit jaar; ze heeft er enorm 

van genoten. Ze wenst het nieuwe bestuur succes. 

Laura sluit zich aan bij alle dankbetuigingen. 1145 

Naor kan niet aan Bastiaan tippen, dus houdt hij het bij één opmerking: hij is heel blij dat er 

weer eens een bètastudent in het bestuur zit. 

Dominique Mulder is bij Prometheus gekomen om vrienden te zoeken, maar heeft er een 

familie gevonden. Daar heeft het bestuur heel veel bij geholpen, en als actiefste 

eerstejaars voelt ze zich enorm gebonden aan Prometheus. 1150 

Eline heeft nog nooit ergens zó tegenop gezien als tegen studeren als zestienjarige; ze wilde 

niet drinken en kwam geen enkel huis in, maar toen kwam ze Prometheus tegen. Ze 

heeft helemaal haar plekje gevonden, en heeft ook hele goede vrienden gemaakt. Dat 

komt ook door het bestuur, dus wil ze hen daar heel erg voor bedanken. Ze stelt het 

ook erg op prijs dat er altijd speculaas op de ALV is. 1155 

Floris Meertens bedankt het bestuur voor hun harde inzet, want het bestuur wordt soms 

nogal ondergewaardeerd. Hij wenst het f.t.-bestuur veel succes en heeft er veel 

vertrouwen in. 

Steven zegt dat het bestuur een jaar lang hun vrije tijd heeft opgegeven om de vereniging te 

besturen. Hij hoopt dat ze er nog veel aan zullen hebben in hun leven, en wenst ze 1160 

veel succes en plezier in wat ze hierna gaan doen. 

Cid heeft enkel lof voor bestuur Yggdrasil; ze hebben met verve al hun taken als bestuur 

uitgevoerd. Hij heeft het volste vertrouwen in het f.t.-bestuur, en hoopt dat, ook al is 
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hij niet tot bestuur gekozen, het puntje merchandise door hen over zal worden 

genomen. 1165 

Arthur wil niks zeggen. 

Lotte wil het bestuur heel erg bedanken voor een superleuk jaar en goede lezingen, en voor 

de steun tijdens de formatie; ditzelfde geldt ook voor de Raad van Advies, die ook 

heel veel geholpen heeft. 

Maartje bedankt het bestuur voor het supermooie jaar, en heeft heel veel zin in het komende 1170 

jaar. 

Jurrian bedankt het bestuur ook dat ze zich voor Prometheus hebben ingezet en vindt dat ze 

het erg goed hebben gedaan. Hij hoopt ze nog vaak terug te zien. 

Eveline sluit zich hierbij aan; ze vond bestuur Yggdrasil een supergoed bestuur, en kijkt heel 

erg uit naar het komende jaar. Ze heeft veel vertrouwen in haar bestuursgenoten. 1175 

Kristian zegt dat Prometheus toen hij zes jaar geleden lid werd een meer open vereniging 

was. Hij maakt zich ernstig zorgen over de vereniging en is van mening dat er een 

soort schisma is ontstaan; de stemming vindt hij een blamage die daar een symptoom 

van is. Als vereniging moet Prometheus verenigd zijn, en hij hoopt dat voortaan alle 

stemmen luider mogen spreken tijdens ALV’s. Hij wil zijn volste vertrouwen 1180 

uitspreken in het f.t.-bestuur en is ervan overtuigd dat ze het beter gaan doen dan 

bestuur Yggdrasil. Toch vond hij dit bestuursjaar wel leuk. 

Niels wil ten eerste iedereen in de vereniging bedanken voor een heel leuk jaar; in het 

bestuur zitten zou maar stom zijn als er niemand is voor wie je iets kan organiseren. 

Hij bedankt iedereen voor hun enthousiasme over de georganiseerde activiteiten, en 1185 

zijn bestuursgenoten voor het hele leuke jaar; het was heel gezellig en ze hebben 

samen veel leuke dingen kunnen doen, en hij vond het heel fijn dat hij daar deel van 

uit mocht maken. Hij bedankt nogmaals iedereen voor deze hele leuke 12 maanden. 

Bo zegt dat ze hier nog zeker twee uur zullen zitten nu hij eenmaal het woord heeft gekregen 

bij de rondvraag. Hij heeft een jaar lang geholpen de vereniging te besturen, en vond 1190 

het een leerzame, mooie ervaring. Hij heeft ongelofelijk veel kennis opgedaan over 

hard werken, inzet, en samenwerking met verschillende mensen; al met al was het 

een erg leervolle ervaring. Maar het is soms ook een zware tocht; voor elk uur dat je 

een bestuurslid bij een activiteit ziet, zitten er vele uren achter aan onder andere 

administratie, het beantwoorden van e-mails en bijtaken. Het is goed om te 1195 

onthouden hoe zwaar dit is en dat de vereniging veel vraagt van de mensen die dit 

vrijwillig doen. Dit vereist heel veel inzet, en hij vindt het geheel op zijn plaats om die 

mensen daarmee te vertrouwen. In zijn jaar was dat gelukkig het geval; dat is 

medemogelijk gemaakt door zijn vier bestuursgenoten die hem altijd hielpen en 

meedachten. Vrijwel alle beslissingen waren unaniem en ze hebben hard 1200 

samengewerkt. Hij bedankt ze alle vier. 

Sander houdt het kort om zijn vingers te sparen; hij bedankt het hele bestuur en de hele 

vereniging voor het geweldige jaar, en wenst het f.t.-bestuur succes. 

Emmy heeft ten eerste heel veel vertrouwen in de vijf mensen voor zich, en heeft het idee dat 

ze veel leuke plannen hebben klaarliggen. Ze heeft veel zin om de komende tijd naar 1205 

veel van hun activiteiten te komen. Ze wil ook iedereen in de hele vereniging 

bedanken, maar de meeste dank gaat uit naar de vier mensen naast haar. 

  

#13. Wisseling van bestuur  
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Emmy zegt dat nu de bestuurswissel plaats zal vinden, maar eerst… 1210 

Bo heeft een bestuursontgroening voorbereid. Hij zegt dat het f.t.-bestuur dapper is geweest 

met hun satanische schuilnaam, wat er wel toe uitnodigt dat er van alles met ze kan 

worden gedaan. Hij zegt dat ze vast nog niet de tocht hebben gemaakt naar het 

diepste van de hel, maar dat zal nu gebeuren! Ze gaan namelijk de ringen van de hel 

door, oftewel een deel van Dantes Inferno. Als quaestor heeft hij korte lijntjes met de 1215 

duivel, dus ze hoeven gelukkig maar drie van de ringen te bezoeken. Een van die 

ringen is bedoeld voor de lustvollen, en vanzelfsprekend hebben ze allemaal ook lust 

naar macht. De straf voor hen is een ring waar het constant waait. 

Bo houdt een ventilator voor het gezicht van alle f.t.-bestuursleden. 

Jurrian vindt het zeer intimiderend. 1220 

Bo vertelt dat de ring die hem het meest plezier doet de ring voor de hebzuchtigen is; 

hebzucht is natuurlijk een goede eigenschap maar Dante was een kind van zijn tijd. 

De hebzuchtigen zijn verwikkeld in een eeuwige strijd, dus het f.t.-bestuur moet 

strijden tegen hun voorgangers. 

Er vindt een felle armdrukstrijd plaats tussen het bestuur en het f.t.-bestuur! 1225 

Bo zegt dat de laatste ring die ze moeten betreden de ring der verraders is; voor het bestuur 

voelt het wel alsof ze hen verraden hebben door hun plek in te pikken. Verraders 

zitten tot hun nek in het ijs, maar daar is geen budget voor. Hij deelt blokjes ijs uit, die 

de f.t.-bestuursleden in hun mond stoppen en opeten. 

Bo zegt dat hij hen na deze korte doorreis door de hel met een hartelijk applaus wil 1230 

bedanken voor hun moeite. 

Jurrian zegt dat hij dit iedereen kan aanraden omdat hij zich nu een stuk koeler voelt. 

Kristian zegt nog wel vijftien ijsblokjes voor hem te hebben. 

 

Emmy legt uit hoe de bestuurswissel zal verlopen. 1235 

Emmy dechargeert Kristian Bakker bij hamerslag en per acclamatie als assessor extern. 

Emmy dechargeert Niels Rood bij hamerslag en per acclamatie als assessor intern. 

Bo zegt “Hey Emmy, zal ik jóu eens uithameren?” 

Emmy dechargeert Bo Salomons bij hamerslag en per acclamatie als quaestor. 

Emmy dechargeert Sander Huls bij hamerslag en per acclamatie als ab-actis. 1240 

Emmy draagt het voorzitterschap van de vergadering over aan Kristian Bakker. 

Kristian zegt dat hij dit altijd al eens heeft willen doen. 

Kristian dechargeert Emmy Stevens bij hamerslag en per acclamatie als praeses. 

Kristian installeert Lotte Kokkedee bij hamerslag en per acclamatie als praeses, en draagt het 

voorzitterschap van de vergadering aan haar over. 1245 

Emmy geeft Lotte een cadeau: Lotte is al een tijdje praeses van het Klassieke Muziekgilde en 

Emmy weet dat ze van opera houdt, dus het cadeau heeft daarmee te maken. 

Lotte installeert Maartje Dingemans bij hamerslag en per acclamatie als ab-actis. 

Sander heeft vernomen dat Maartje na al die tijd bij Prometheus nog altijd geen theeglas 

heeft, dus geeft hij haar een Prometheustheeglas als cadeau. 1250 

Lotte installeert Jurrian Meijerhof bij hamerslag en per acclamatie als quaestor.  

Bo zegt dat een van Jurrians voornaamste taken zal zijn om de vele debiteuren van 

Prometheus achterna te jagen; daarom heeft hij voor hem opblaasbare 

bokshandschoenen om hen angst aan te jagen. 

Lotte installeert Arthur Wesselink bij hamerslag en per acclamatie als assessor intern. 1255 
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Niels zegt dat veel mensen Arthur kennen als een grappige en heel sociale jongen die 

wonderlijke gedichten schrijft, en binnenkort vast ook als een gedreven en serieuze 

assessor intern. Zijn gedichten zullen echter vast naar voren blijven komen, dus daar 

hoort zijn cadeau bij. 

Lotte Kokkedee installeert Eveline van der Veen bij hamerslag en per acclamatie als assessor 1260 

PR. 

Emmy geeft Eveline een cadeau. Tijdens de gildeavond heeft ze een prachtige voorstelling 

voor het Tolkiengilde opgevoerd; ze heeft iets bedacht als inspiratie voor een 

volgende gildeactiviteit, en hoopt dit ook bij het volgende Open Podium terug te zien. 

Het bestuur gaat met hun ruggen naar de zaal toestaan, en draait zich na enige tijd weer om 1265 

met zwaarden in hun hand. In koor roepen ze de bestuursnaam: Parcival! 

Lotte vertelt dat het beleidsplan morgenochtend aan de vereniging zal worden gemaild, en 

de ALV morgen weer om 19.30 uur in de bovenzaal van de Keyzer zal plaatsvinden. 

 

#14. Sluiting 1270 

Lotte sluit om 00.15 uur de vergadering. 
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Bijlage: geïnstalleerde en gedechargeerde gildepraesides 
 

Installatie gildepraesides 
 1275 

Nieuwe gilden: 
16 and Praeses: Dominique Mulder en Eline Berkhout 

Digitaal Vakantiegilde: Gerard Spaans en Ward de Kock 

Kerstgilde: Kim Vogelzang 

Metalgilde: Niels van den Berg en Skip van der Zwaan 1280 

Pseudoniem Prometheus: Laura van den Hooff 

 

Bestaande gilden: 
Filmmakersgilde: Riccardo Tosellini 

Smulbakkersgilde: Vera Verkooijen en Dominique Hofman 1285 

Tekengilde: Nina Littel 

Theegilde: Lesley Jol 

Upstairs: Francine Maessen en Willem Vos 

Veganistengilde: Louise van der Vlugt 

Vegetarisch Kookgilde: Kim Vogelzang en Sandra Höcker 1290 

 

Decharge gildepraesides 
 

Gilden die voort blijven bestaan: 
Filmmakersgilde: Marianne Pinckaers 1295 

Smulbakkersgilde: Vivian Tomson 

Taalgilde: Marianne de Heer Kloots 

Theegilde: Vivian Tomson 

Upstairs: Bastiaan van Ganzen 

Veganistengilde: Julia Drijver 1300 

 

Gilden die worden opgeheven: 

Blues- en jazzgilde: Hugo Kleikamp 

College-met-een-Prometheaangilde: Loes de Bruin 

Diplomacygilde: Kristian Bakker 1305 

Documentairegilde: Ginger Haasbroek 

Filosofiegilde: Gijs van Maanen  

Gilde der Bibliobibuli: Floris Meertens en Laurens Tieleman 

Handgeschrevenbrievengilde: Jolanda van Kleef 

Schaakgilde: Kristian Bakker 1310 

Tweedehandsgilde: Freya Freytag en Loes de Bruin 


