
Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. 
Prometheus op 29 september 2010

Gehouden in ’t Keizertje te Leiden. Opgetekend door Jasper Bosman t/m #11 en door Felix Huijgen vanaf  
punt #12. 

#a. Lijst van aanwezigen
Anke Kramer
Annelieke Oerlemans
Caspar Sundholm
Duco Vollebregt
Gerda Kuiper
Giel Visser
Jasper Bosman
Joanne Stolk
Lianne Heslinga
Lieke Smits
Evelyn Bosma
Felix Huijgen
Fons van der Linden
Hanne Kouwenberg (vanaf einde punt #7)
Martine van Leeuwen
Michel den Uijl
Myrte Hoekstra
Oliver Lenz
Sander Teuchies (vanaf einde punt #6)
Sofie Dewulf (vanaf begin punt #6)
Susanne Groenendijk
Suzanne Schram
Thomas Nak
Vivian Vermelis
Verena Effenberger
Wieneke Jansen

Personen worden de eerste keer dat zij in de notulen verschijnen met voor- en achternaam 
aangeduid, en vervolgens slechts met de voornaam. Bij installaties en décharges wordt altijd de 
gehele naam gegeven. 

#1. Opening
Wieneke Jansen opent om 19.16 uur de vergadering.  

#2. Vaststelling definitieve agenda
Wieneke leest de agenda voor en stelt deze vast.
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#3. Notulen vorige A.L.V.1

Michel den Uijl vraagt of alle suggesties voor wijzigingen die door de leden zijn aangedragen 
door de ab-actis zijn goedgekeurd.

Jasper Bosman antwoordt dat de suggesties voor wijzigingen die niet overduidelijk moesten 
worden ingevoerd besproken zijn met degene die de suggestie deed. Niet alle suggesties 
zijn opgevolgd.

Michel wil nog wel achterhalen wat Giel Visser vreemd vond.
Giel vindt het stuk vreemd waarin stond dat hij iets vreemd vond.
Michel suggereert het te schrappen.
Giel is het daarmee eens.

Wieneke neemt de notulen met de voorgestelde wijzigingen aan. 

#4. Post met betrekking tot de A.L.V.
Jasper leest voor welke leden lid af geworden zijn. 

#5. Mededelingen
Wieneke vraagt de aanwezigen om hun mobiele telefoons uit of op stil te zetten en verkondigt 

dat er speculaas is.

#6. Algemeen jaarverslag
Wieneke geeft het woord aan de Raad van Advies.

Giel geeft aan dat Duco Vollebregt en hijzelf voor de opmerkingen op het jaarverslag hun lof 
zullen uitspreken over bestuur Echnaton. Hij zegt dat het jaarverslag vooral over 
zakelijke dingen gaat, maar dat het bestuur meer uitstraalt. Opvallend was een aantal 
deugden waardoor het bestuur werd gekenmerkt: gedrevenheid, harmonie en eenheid. 
De bestuursleden waren zeer Prometheaans maar toch zichzelf gebleven, waren vanuit 
henzelf al heel erg betrokken bij de vereniging, bereid er veel werk in te steken, en het 
was fijn om altijd vijf enthousiaste mensen op avonden te hebben, zo besluit hij zijn 
algemene lofuiting namens de Raad van Advies.

Duco zegt dat Wieneke hard heeft gewerkt, goed de avonden heeft geleid en een natuurlijke 
praeses was, waarvan de Raad van Advies gelukkig werd. Wieneke vormde een mooi 
duo met Annelieke Oerlemans, samen waren zij goed representatief naar buiten toe.

Giel zegt dat Jasper lekker te stangen was, maar dat hij ook andere kwaliteiten had. Zo was 
Jasper enthousiast voor Prometheus en nam vrijwillig taken op zich zoals de 
verantwoordelijkheid over het spelletjesgilde en het oprichten van nieuwe gilden. Giel 
zegt dat Jasper het bestuur niet alleen als verantwoordelijkheid leek te zien, maar ook als 
leuk scheen te beschouwen, en volgens Giel waren de notulen keurig in orde en had de 
weekmail altijd een leuke inleiding.

Duco zegt dat Oliver Lenz het eigenzinnige en onbevangen bestuurslid was met een eigen 
inbreng en visie. Oliver heeft veel creativiteit in het bestuur gebracht. Hij heeft zijn 
quaestoriale taken met verve vervuld op een losse, maar goede manier.

1 Deze notulen zijn acht dagen voor de A.L.V. per e-mail verspreid onder alle leden, waarna de leden drie 
dagen hebben gekregen om wijzigingen te suggereren. Daarna zijn de notulen opnieuw per e-mail naar de 
leden gestuurd en op de A.L.V. uitgedeeld.
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Giel zegt dat Myrte Hoekstra duidelijke ideeën had over haar functie en dat is een groot 
compliment waard. Myrtes bescheidenheid spreekt voor haar, hoewel ze af en toe dan 
juist weer wel op de voorgrond te vinden is, en achter de bescheidenheid blijkt heel veel 
te schuilen om trots op te zijn. De Raad van Advies heeft het idee gekregen dat Myrte 
altijd klaarstond om te helpen en zaken op gang te brengen.

Duco zegt dat Annelieke zeer doortastend was, en een goed duo met Wieneke vormde bij het 
leggen van contacten, onder andere naar sprekers toe. Annelieke was een zeer actieve 
extern en heeft via haar functie ook een aantal leuke activiteiten geregeld zoals met de 
wethouder van cultuur en de burgemeester, dat was zeer goed gedaan en een groot 
compliment waard.

- Sofie Dewulf betreedt de vergadering. -

Gerda Kuiper stelt de Raad van Advies nog even voor aangezien Giel en Duco dit vergeten 
waren te doen: de Raad van Advies, die ook wel Senaat wordt genoemd, bestaat uit oud-
bestuursleden en geeft door het jaar heen gevraagd en ongevraagd advies aan het 
bestuur. De Raad bestaat uit Michel, Gerda, Marco, Giel en Duco, vanaf deze vergadering 
aangevuld door Myrte en Annelieke.

Gerda begint ook met enkele uitingen van lof. De ideeënbus werkte goed en er werd goed 
gebruik van gemaakt. De exclusieve uitjes zijn geslaagd en hierbij heeft het bestuur 
ambitie getoond. De Senaat is ook zeer te spreken over het externe beleid, bijvoorbeeld 
het VVO-boekje. De gildenclassificatie, toevoegingen aan het Comité van Aanbeveling, 
de aanpak van de HR-wijziging en de commissieavond stemmen de Senaat ook tevreden.

Vervolgens gaat Gerda over tot het stellen van vragen en andere opmerkingen, waarna Wieneke 
de gelegenheid krijgt hierop te reageren. (voor het gemak van de lezer zijn de reacties direct  
na de vragen/opmerkingen geplaatst, hoewel deze reacties pas na het stellen van alle vragen zijn  
gegeven)

Gerda heeft begrepen dat er maar vier eerstejaars in een commissie zijn gegaan en zij vindt dit 
erg weinig.

Wieneke meent dat het er inmiddels vijf zijn, en zegt dat het niet makkelijk is geweest om de 
commissies te vullen.

Myrte denkt dat het er zes zijn, maar vindt dat nog steeds niet heel veel. Ze heeft het gevoel dat 
het dit jaar moeilijker was de commissies te vullen dan vorig jaar. Er zijn diverse 
oproepen gedaan en alle eerstejaars zijn ook nog opgebeld, waarbij velen niet opnamen, 
en vervolgens zijn ze nogmaals gebeld. Myrte heeft het gevoel dat veel eerstejaars nog 
willen kijken hoe het begin van hun studie verloopt.

Michel meent dat het bestuur niets te verwijten valt en vindt het een zorgelijk gegeven dat de 
commissies zo moeilijk te vullen zijn; hij raadt het f.t.-bestuur aan om hierover na te 
denken en op de volgende A.L.V. hierop terug te komen.

Wieneke zegt dat uit onderzoek van de Mare blijkt dat ook andere verenigingen hier last van 
hebben.

Michel denkt dat het enthousiasme bij en over Prometheus niet weg is, maar dat de stap van 
nemen naar geven moeilijk blijkt.

Gerda merkt op dat er soms meerdere uitjes in een maand waren en vraagt of dezelfde mensen 
op beide uitjes afkwamen.
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Wieneke geeft aan dat er naar gestreefd is twee zo verschillend mogelijke uitjes in een maand te 
plannen, en denkt dat dit gewerkt heeft om het aanbod voor zoveel mogelijk mensen 
aantrekkelijk te maken.

Gerda vraagt zich af of er iets gebeurd is met de intentie uit het beleidsplan om uitjes aan 
lezingen te koppelen en actualiteit in het programma te verwerken.

 Wieneke geeft aan dat het koppelen van uitjes aan lezingen in het begin van het bestuursjaar 
overwogen is, maar dat de noodzaak verdween en dat het bestuur vooral voor diversiteit 
wilde zorgen. De actualiteit is niet consequent teruggekomen maar er is wel bijvoorbeeld 
bij de gemeenteraadsverkiezingen en de herdenking van de val van de Berlijnse Muur 
een toepasselijke lezing georganiseerd, het bestuur heeft de actualiteit in het achterhoofd 
gehouden.

Michel vraagt of het inspelen op de actualiteit er niet van kwam doordat er veel andere opties 
waren of omdat het bestuur dit idee later heeft losgelaten.

Wieneke zegt dat het bestuur er niet op teruggekomen is met het oog op diversiteit van de 
lezingen, maar dat het idee toch twee keer is uitgevoerd.

Michel vindt het feit dat dit maar tweemaal is gebeurd, met alle respect, een beetje karig in 
vergelijking met de voornemens in het beleidsplan.

Oliver zegt dat ook de lezingen van dhr. Gill en dhr. Samsom actueel waren.
Michel vraagt of het bestuur het idee van inspelen op de actualiteit zou willen aanraden aan zijn 

opvolgers.
Wieneke denkt dat men hier het beste de slogan “geniet, maar doe met mate” kan toepassen. Een 

aantal keer is leuk, maar het moet geen overkill worden. Wieneke wil vooral diversiteit 
aanraden aan het komende bestuur.

Gerda vraagt of het bestuur kan toelichten waarom het de Prometheusweek als zwaar heeft 
ervaren en of het een dergelijke week in een andere vorm wel zou aanraden aan 
komende besturen.

Wieneke geeft aan dat het werk dat er in de Prometheusweek gestoken is als onevenredig met het 
resultaat is ervaren. Er speelden ook onverwachte factoren mee; twee bestuursleden 
bevonden zich tijdens de voorbereiding in het buitenland en een ander had het erg druk 
met tentamens, waardoor de werkdruk slecht verdeeld was. Bovendien zorgde het 
afzeggen van Pechtold voor het houden van een lezing voor veel stress. Het doel was om 
externen te trekken, dit lukte helaas niet echt en er is niemand lid geworden als gevolg 
van de Prometheusweek. Wieneke wil het idee niet sterk afraden, maar wil komende 
besturen wel aanraden na te denken of het de moeite waard is. De leden vonden het leuk, 
maar Wieneke vraagt zich af of er echt twee extra activiteiten in een week nodig zijn.

Michel vermoedt dat persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol hebben gespeeld bij de 
belevenis van de week en constateert dat men dit jaar ook nog eens pech had.

Wieneke vindt het moeilijk te bepalen hoeveel invloed persoonlijke factoren hadden.
Sofie denkt dat een dergelijke week misschien meer gezien moet worden als iets om wat minder 

actieve leden te trekken die op dinsdagen en woensdagen niet vaak kunnen.
Giel suggereert om niet alleen extra activiteiten te organiseren maar ook een ander soort 

activiteiten of activiteiten gericht op inactieve leden.

Gerda vraagt zich af waarom er in het jaarverslag onder ledenbinding staat dat ongeveer een 
derde van de leden aangeeft actief te zijn in een gilde, terwijl in de resultaten van de 
enquête staat dat er slechts twee leden niet in een gilde actief zijn.
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Wieneke denkt dat dit er hier iets fout is gegaan.

Gerda vraagt of de belrondes alleen voor uitjes zijn gedaan.
Wieneke zegt dat er belrondes zijn gedaan voor de Johannespassion en het concert van 

Collegium Musicum.
Michel merkt op dat dit twee gelijksoortige activiteiten zijn; het zijn beide klassieke 

muziekconcerten.
Felix Huijgen geeft aan dat er voor de herfstwandeling ook een belronde is gehouden.
Michel raadt aan om belrondes voor verschillende soorten activiteiten te houden, belrondes 

kunnen niet vaak genoeg gedaan worden, zolang het geen “stalken” wordt.
Wieneke vindt het een goede overweging om aan het f.t.-bestuur mee te geven. Nu is het wel of 

niet houden van een belronde vooral afhankelijk geweest van het aantal aanmeldingen 
voor een activiteit.

Gerda vraagt of de variatie en de hoeveelheid van Eten-bij-een-Prometheaanactiviteiten een 
succes was.

Wieneke meent dat Echnaton de variatie niet zelf verzonnen heeft aangezien Ithaka hier al mee 
kwam.

Martine van Leeuwen merkt op dat Kastalia hier al mee kwam.
Wieneke zegt dat de extra eetactiviteiten niet veel werk waren en dat er een goede opkomst was. 

De variant met het lunchen was minder goed bezocht dan de traditionele eetactiviteiten, 
voornamelijk omdat colleges in de weg zaten.

Gerda zegt dat er een fijne toon in de communicatie zat maar vindt het wel aan te raden om 
verschillende stukjes in weekmail en programma te zetten.

Wieneke denkt dat men zich moet afvragen hoeveel nut het heeft om geheel nieuwe stukjes te 
schrijven als er aan de oorspronkelijke stukjes al veel aandacht is besteed. Het is wel een 
goede overweging om te maken.

Oliver suggereert om de stukjes in verschillende stijlen te schrijven voor verschillende 
doelgroepen.

Gerda denkt dat verschillende stukjes verschillende aspecten van de activiteit kunnen 
benadrukken.

Michel zou willen voorstellen om misschien de ene keer op de actualiteit in te spelen en in het 
andere stuk op de spreker zelf in te gaan. Een ander voordeel van verschillende stukjes, 
hoewel dit inderdaad wel zwaarder is voor het bestuur, is dat het enthousiaster 
overkomt en de stukjes misschien vaker gelezen worden als men niet een herhaling van 
het eerdere stuk verwacht.

Gerda vraagt hoe het bestuur terugkijkt op de eigen visie op de commissies.
Wieneke denkt dat er misschien iets te los is omgegaan met de commissies, maar dit is zeker geen 

kritiek op de intern. Vanuit het bestuur is inzet nodig, maar ook de commissies moeten 
goed met het bestuur communiceren.

Myrte meent dat commissies uit zelfstandige volwassen mensen bestaan, maar is geen 
voorstander van het volledig loslaten van commissies, en door het jaar heen iets strikter 
geworden. Ze heeft het bijwonen van vergaderingen als heel positief ervaren en denkt 
dat er met meer controle ook nog voldoende mogelijkheid is voor commissies om hun 
creatieve vrijheid te realiseren.
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Michel vindt dat de problemen die dit jaar ontstaan zijn niet op het bestuur afgeschoven kunnen 
worden, omdat deze problemen met commissies altijd kunnen ontstaan.

Gerda vraagt hoeveel aandacht er is besteed aan de doorlopende commissies.
Wieneke geeft aan dat er bij de acquisitiecommissie en de Pyrosredactie bestuursleden zitting 

hadden in de commissie, waardoor het bestuur anders met deze commissies is 
omgegaan. Er is niet altijd over de foto- en acquisitiecommissie gepraat op 
bestuursvergaderingen.

Myrte zegt dat de acquisitiecommissie niet heel intensief is begeleid, maar dat zij wel altijd de 
notulen heeft opgevraagd en gelezen heeft. De internetcommissie heeft Jasper op zich 
genomen omdat hij meer affiniteit met de technologie had.

Giel vindt dat hij nooit het idee heeft gekregen dat de fotocommissie erg begeleid werd, en zou 
willen suggereren om hier in de toekomst meer aan te doen. Hij zegt ook dat de 
fotocommissie flink geslonken is en dat het misschien een idee is om dit gedeeltelijk door 
bestuursleden te laten opvangen en misschien zelfs door een bestuurslid zitting te laten 
nemen in de commissie.

Michel vindt dat men voorzichtig moet zijn met bestuursleden die het toch al druk hebben en wil 
ze niet verplicht in een commissie plaatsen. 

Sofie suggereert om het bestuur per avond af te laten spreken dat één van hen een camera 
meeneemt, diegene hoeft dan niet per se in de commissie plaats te nemen.

Giel zegt dat het nu niet duidelijk is wie er verantwoordelijk voor is dat er op een activiteit foto’s 
gemaakt worden.

Michel meent dat het bestuur de taak delegeert aan de commissie, die verantwoordelijk is voor 
het maken van foto’s. Als de commissie haar werk niet doet zoals het bestuur dat voor 
zich ziet, moet het bestuur de commissie aanspreken.

Giel vindt dat het bij kleine commissies misschien handig zou zijn als het bestuur hier 
verantwoordelijk voor was. Het bestuur is bovendien ook meer betrokken bij het 
programma en weet goed wanneer er per se foto’s gemaakt moeten worden.

Wieneke wil het besluit om hier zelf verantwoordelijk voor te zijn of dit te delegeren overlaten 
aan het volgende bestuur.

Gerda vraagt of de Vrienden die “ontvriend” zijn voornamelijk oud-leden of ouders waren.
Wieneke geeft aan dat het hier om mensen ging die al sinds bestuur Anansi (2005-2006) niet meer 

hadden betaald. De mensen die gedwongen Vriend af zijn geworden zijn voornamelijk 
oud-leden, waarvan sommigen nog nooit een Vriendenbijdrage hadden betaald.

Michel vraagt of het bestuur zich hier zorgen over maakt en wijst erop dat het bestuur de 
verwijdering van Vrienden uit het Vriendenbestand op de A.L.V. dient te bespreken.

Giel stelt voor om voor te lezen wie er Vriend zijn geworden en wie er verwijderd is.
Oliver leest voor wie de nieuwe Vrienden van Prometheus zijn.
Michel vindt het op zich goed dat het bestuur niet betalende Vrienden uit het bestand verwijdert, 

maar stelt voor om dit voortaan eerst aan de A.L.V. bekend te maken. Het betreft hier een 
ultiem gebruik van de macht van het bestuur.

Giel vraagt naar de aard van de namen die hem niet bekend voorkwamen.
Wieneke geeft aan dat dit vooral ouders van leden zijn.

Wieneke kondigt aan dat het jaarverslag nu per onderdeel behandeld zal worden.
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Ledenbinding
Michel vraagt zich af of de belrondes soms ook wél succes hadden.
Wieneke zegt dat het inderdaad soms wel succesvol was; leden vinden het soms ook leuk om 

gebeld te worden.

Communicatie
Martine merkt op dat de website sinds augustus een beetje achtergebleven is qua nieuwsstukjes, 

en zegt dat het leuk is om vanuit het buitenland de nieuwsstukjes te lezen. Jeroen Hoek 
had ooit uit de websitestatistieken opgemaakt dat het nieuws goed bezocht werd.

Wieneke is het ermee eens dat de nieuwsstukjes beter bijgehouden hadden kunnen worden.
Martine vraagt zich af of achter de Facebookoproepen van Tycho, die niet in de 

internetcommissie zit, een commissie of bestuur zit.
Annelieke Oerlemans zegt dat Jasper controle over de Facebookgroep uitoefende.
Thomas Nak vond de posters mooi, maar kreeg het idee dat er minder opgehangen zijn en vraagt 

zich af of dit klopt.
Wieneke zegt dat er een klein beetje in gesneden is in het aantal posters, en dat soms posters ook 

worden weggehaald. De posters op de Pelikaanhof werden in ieder geval zeer goed 
bekeken.

Thomas suggereert om gebruik te maken van actieve Prometheanen om bij meer 
studentenwoningen aan de binnenkant posters op te hangen.

Oliver geeft aan dat het soms moeilijk was binnen te komen in studentengebouwen en denkt dat 
er misschien afspraken met leden gemaakt hadden kunnen worden om binnengelaten te 
worden.

Giel vraagt of er nog wat gedaan is met de algemene Prometheusposter en vraagt of er in de 
nieuwsstukjes op de website foto’s te plaatsen zijn.

Wieneke zegt dat de algemene poster niet bijgedrukt is, maar dat het een goed idee is om nieuwe 
exemplaren op te hangen in bijvoorbeeld Plexus. In de EL CID-week is de poster nog wel 
veel gebruikt. Ze denkt dat foto’s plaatsen in de nieuwsstukjes op dit moment nog niet 
mogelijk is. Het creëren van die functionaliteit kan opgedragen worden aan de 
internetcommissie, maar Wieneke waarschuwt om de commissie niet te veel hooi op de 
vork te geven.

Michel vraagt of de foto’s op de voorpagina van de website niet eens aan vervanging toe zijn.
Wieneke is het daarmee eens.
Sofie merkt op dat op Plexus tussen de klapdeuren een poster achter glas gehangen kan worden 

die niet meer weggehaald kan worden.
Giel heeft het idee dat de internetcommissie het wiel opnieuw moet uitvinden en vraagt zich af of 

de commissie nog wel contact heeft met Jeroen Hoek.
Wieneke zegt dat de commissie voornamelijk bepaalde functies af probeert te maken en daarbij 

nog voor de eerste keer het wiel aan het uitvinden is.

Commissies
Geen vragen.

Gilden
Sofie merkt op dat het Musicalgilde nog niet uit de lijst der gilden is verwijderd.
Jasper antwoordt dat het gilde vandaag nog van de website af is gehaald.
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Extern beleid
Geen vragen.

Locatie
Geen vragen.

Comité van Aanbeveling en Vrienden
Geen vragen.

Herindeling A.L.V. en HR-wijziging
Geen vragen.

- Sander Teuchies betreedt de vergadering. -

Bestuursformatie
Michel geeft aan dat het gebruikelijk en in zijn ogen bovendien fatsoenlijk was om in het voorjaar 

een publieke aankondiging te doen dat het bestuur geformeerd wordt. Vorig jaar is dat in 
het geheel niet gebeurd, dit jaar later. Michel wil ook weten hoe het bestuur de werkdruk 
van het bestuursjaar heeft ervaren, hij wil niet dat dit uit de hand loopt met het oog op 
het vullen van toekomstige besturen.

Wieneke vond de werkdruk doenbaar en suggereert om eerder te beginnen met de 
bestuursformatie zodat kandidaten eerder hun volgende jaar hierop kunnen afstemmen 
qua planning.

Annelieke vond de werkdruk ook goed te doen, soms wat druk rondom A.L.V.’s.
Michel merkt op dat het bestuur steeds moeilijker te vullen is en vraagt zich af of dit aan de 

vergrote werkdruk van het bestuur, door het vergroten van het aantal activiteiten, kan 
liggen.

Wieneke meent dat de vereniging gegroeid is en draagvlak ontwikkeld heeft voor extra 
activiteiten, ze ziet de werkdruk niet als storend.

Oliver zegt dat het voor de quaestor vooral in september heel druk is, maar verder is het te doen.
Myrte zegt dat ze naast haar bestuursjaar nog 90 studiepunten heeft gehaald, dat geeft veel 

drukte maar is wel te doen.
Wieneke merkt op dat er toch een heel mooi f.t.-bestuur gevonden is.

Wieneke neemt het jaarverslag aan.

- Wieneke schorst de vergadering om 20.57 uur voor een korte pauze. -

- Wieneke heropent de vergadering om 21.10 uur. -

#7. Financieel jaarverslag
Oliver geeft eerst het woord aan Evelyn Bosma als praeses van de acquisitiecommissie.

Evelyn geeft aan dat zij een overzicht van de resultaten zal presenteren. Na het vorige jaar was er 
veel geld over bij de acquisitiecommissie, zodat er in totaal 747,50 euro te besteden was, 
dus zijn dit jaar de commissies aangespoord om acquisitie aan te vragen, en ook het 
bestuur heeft acquisitie aangevraagd voor de gebarentaalcursus. In totaal is er 669,50 
euro aangevraagd en is er dus nog ongeveer 80 euro over.
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Evelyn leest voor wie er geadverteerd hebben bij Prometheus.
Evelyn geeft aan dat de spullen van het appel en eigilde voor twintig euro verkocht zijn op 

marktplaats.
Gerda vraagt of er subsidies zijn toegekend.
Evelyn antwoordt dat de buitenlandreiscommissie een subsidie van 750 euro toegewezen heeft 

gekregen.
Michel suggereert om een “goodwill”-advertentie voor ’t Keizertje in de Pyros te plaatsen als 

deze pagina’s over heeft.
Martine zegt dat dit al vaker naar voren is gekomen, maar dat ’t Keizertje totaal geen interesse 

lijkt te hebben, ze denkt dat dit zinloos is.
Wieneke merkt op dat de SIB ’t Keizertje soms vermeldt op posters.
Michel zou graag zien dat Prometheus een gecompliceerdere relatie opbouwt met ’t Keizertje 

zodat de aandacht van de consumptie van Prometheanen afgeleid wordt.
Martine zegt dat Wil, bedrijfsleider van ’t Keizertje, de advertenties niet wil.
Wieneke bedankt Evelyn voor het overzicht.

Oliver geeft aan dat hij nu een overzicht zal geven van de financiën van Prometheus. Hij legt uit 
dat bij de resultaatrekening toekomstige uitgaven en inkomsten van dit bestuursjaar al 
meegerekend zijn, dat er in de liquiditeitsrekening alleen feitelijk gedane uitgaven en 
inkomsten zijn opgenomen, en dat de balans bedoeld is om te laten zien waar het geld, 
en waar het kapitaal zit binnen Prometheus.

Oliver geeft aan nu de resultaatrekening te zullen bespreken. Hij legt uit dat er winst is gemaakt 
omdat er veel minder geld, namelijk 400 euro, uit is gegeven aan Grote sprekers dan was 
begroot, namelijk 1.000 euro. Dit geld zal nu via een reservering van 450 euro aan het f.t-
bestuur doorgegeven worden. Het f.t.-bestuur zal dit boeken als inkomsten en proberen 
uit te geven.

Inkomsten

Contributies Alle leden hebben betaald.
Vrienden 27 Vrienden hebben betaald, 12 niet. Hiervan zijn er 6 ontvriend 

en heeft er 1 zelf opgezegd. Omdat er veel Vrienden bijgekomen 
zijn is er meer geld binnengekomen dan verwacht.

LUF De 140 euro die Prometheus van het LUF krijgt komt pas in oktober, heeft Oliver als 
debiteur geboekt.

Donaties Pieter heeft 200 euro gedoneerd voor de almanak van komend 
jaar, Oliver heeft deze geboekt als reservering bij de uitgaven.

Rente Deze was al bekend.
Uitgaven

Ab-actiaat
Print- en kopieer Deze kosten zijn hoger uitgevallen: de schatting voor gedane 

printjes tussen juni en augustus bleek met een kwart 
overschreden.

Telefoon 50 euro hiervan zijn al feitelijke kosten, 15 euro is gereserveerd 
voor de maand september.

Postzegels Deze post komt uit.
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Enveloppen Hieraan is meer uitgegeven dan begroot, maar nu draagt 
Echnaton wel volle bakken enveloppen over aan het nieuwe 
bestuur.

Promotiemateriaal Prometheus is nog voor 40 euro crediteur bij Brero, die na een 
foute factuur nog steeds geen nieuwe hebben gestuurd.

Overig Er is 10 euro uitgegeven aan stickervellen en er is geld geïnvesteerd in plastic 
bewaardozen en een externe harde schijf voor de Plexdrive.

Vereniging
Welkomstpakketen Oliver wil deze post schrappen omdat de printkosten moeilijk te 

splitsen zijn en het hier om een relatief klein bedrag gaat.
Representatiekosten /cadeaus Er is voor het eerst een fooi aan de barman gegeven. Martine 

merkt op dat dit bij Kastalia ook al gebeurd is. 
Speciale activiteiten Op de resultaatrekening gaat nog 440 euro af van deze post als 

de leden hun truien betalen. De Vriendendag moet ook nog 
worden betaald, dus er is in de suppletoire begroting meer geld 
inbegroot. 

Sprekers Er zijn geen reiskosten geclaimd.
Dinsdagavonden Deze zijn iets duurder geweest dan verwacht door de huur 

betaald aan Ekklesia en de gebarentaalcursus.
Almanak Hiervoor is eerst te veel betaald, er is nu eindelijk een kredietnota 

ontvangen en de drukker is nu deels als debiteur geboekt.
Subsidie EL CID Er is meer sponsoring vanuit het bestuur geweest en minder 

vanuit de acquisitiecommissie.
Pyros Deze is duurder uitgevallen, deels door misprintjes.
Ondersteuning overige Er is 35 euro uitgegeven aan het fotoboek en een klein beetje aan 
commissies de themamaanden.
PKvV De eindborrel kostte onverwacht 20 euro.
Quaestuur Hier is Prometheus deels nog crediteur. De kosten voor 

betalingsverkeer van de laatste periode zijn nog niet 
afgeschreven.

Onvoorzien De contributie van Gonzalo Urrichi is afgeboekt, en er was niet 
voldoende geld gereserveerd voor de crediteuren van Ithaka.

Reservering statuten Er wordt geld gereserveerd om de notaris te betalen, zodat in de 
toekomst de mogelijkheid bestaat de statuten te veranderen.

Saldo commissies De februarimaand ontbreekt nog in het overzicht. 

Wieneke geeft het woord aan de kascontrolecommissie.

Thomas geeft aan dat de kascontrolecommissie afgelopen zondag op bezoek is geweest bij Oliver, 
de boeken en bonnetjes zagen er goed uit, alles bleek te kloppen. Er was toen wel een 
storing bij de ING, maar vandaag kon de internetrekening ingezien worden en ook daar 
bleek alles in orde.

Thomas meent dat de voornaamste vraag was hoe er omgegaan moest worden met het geld dat 
over is. Het geld reserveren voor komend jaar vindt Thomas een goede optie, en beter 
dan het maken van specifieke reserveringen. Een donatie als die van Pieter uitgezonderd, 
die voor een speciaal doel bestemd is, vindt Thomas dat specifieke reserveringen niet 
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werken, omdat het bestuur dan alsnog minder van het overige geld in de post waar de 
reservering in terecht is gekomen, kan stoppen.

Thomas denkt dat het uitrekenen hoeveel de welkomstpakketten hebben gekost makkelijk te 
doen moet zijn, maar vindt dat er best wat voor te zeggen is om deze niet uit de andere 
print- en kopieerkosten te splitsen, aangezien andere dingen ook niet uit deze kosten 
gesplitst worden.

Wieneke bedankt Thomas voor zijn bijdrage en geeft aan dat de leden nu vragen kunnen stellen 
over het financieel jaarverslag.

Vivian merkt op dat zij dacht dat er 16 euro aan subsidie naar de diescommissie is gegaan, op het 
overzicht staat 6.

Oliver zegt dat het de bedoeling is dat dit bedrag gewoon inkomsten minus uitgaven is, en dat op 
het overzicht waarschijnlijk iets fout gegaan is.

Wieneke stelt voor om het later aan te passen.

Evelyn merkt op dat de februaricommissie ontbreekt en de 105 euro die naar de eerste 
weekendjescommissie gegaan is.

Oliver geeft toe dat dit ook fout gegaan is.

Gerda suggereert om de algemene reservering te specificeren als een reservering voor komend 
jaar.

Oliver zegt dat deze reservering ook wel anders genoemd had kunnen worden.
Thomas stelt dat “reservering volgend jaar” een betere naam is dan “reservering 2010”, omdat er 

anders steeds andere posten in het overzicht voorkomen.

Gerda vraagt waarom er minder promotiemateriaal is gebruikt.
Oliver denkt dat hij zich eerder had kunnen realiseren dat er meer kleurenposters gedrukt 

konden worden.

Gerda vraagt of de ondersteuning overige commissies verkeerd is begroot.
Oliver denkt dat hij daar niet zo goed over nagedacht heeft.
Gerda merkt op dat in voorgaande jaren hier meer aan is uitgegeven en vraagt of dit komt omdat 

er veel acquisitie is aangevraagd.
Oliver zegt dat hij commissies ook voorzichtig heeft laten begroten.
Thomas merkt op dat in het verleden ook wel eens hele feesten door de vereniging zijn betaald.

Gerda vraagt of de Vrienden allemaal de vaste bijdrage betalen.
Oliver zegt dat de meesten dit wel doen, maar dat sommigen 25 euro betalen en enkelen nog 

meer.

Michel vraagt of de donatie van Pieter de eerste privé-donatie van deze grootte is en vraagt zich 
af of een bedankje op zijn plaats is.

Oliver zegt dat dit een zaak voor het f.t.-bestuur is, de donatie is gisteren pas binnengekomen.

Michel vraagt of de schatting van de print- en kopieerkosten van Ithaka te laag was.
Oliver zegt dat vooral de telefoonkosten hoger uitvielen dan verwacht.

11



- Hanne Kouwenberg betreedt de vergadering. -

Michel zegt dat er veel verschillende kosten in de print- en kopieerkosten zitten en suggereert om 
eens uit te pluizen welke aspecten hierbinnen het meeste geld kosten.

Oliver zegt dat hij dit bijgehouden heeft: de Pyrosprintjes kosten het meest, daarna de 
programma’s, gevolgd door printjes voor de A.L.V., en printjes voor de 
bestuursvergaderingen.

Giel vraagt wat de A.L.V.’s gekost hebben, en geeft aan dat men ooit begonnen is met de A.L.V.-
boekjes omdat men toen gratis kon printen.

Oliver antwoordt dat er in totaal zo’n 81 euro aan is uitgegeven.
Giel merkt op dat de A.L.V.’s duurder zijn dan de sprekers.
Oliver ziet niet zo snel een manier om ze goedkoper te maken.
Michel suggereert om misschien kleinere letters te gebruiken bij de notulen of anderszins 

zuiniger op te maken.
Michel vraagt of de reservering voor de statuten betekent dat de statuten automatisch gewijzigd 

zullen worden zodra er genoeg geld is gereserveerd.
Oliver zegt dat Echnaton de bedoeling heeft gehad om te zorgen dat de optie er is voor komende 

besturen.
Wieneke geeft aan dat ze niet weet wanneer het zal gebeuren, maar zegt dat het nuttig is als het 

geld er is.

Michel vraagt of er nog genoeg geld is om een nieuwe beamer te kopen en vraagt waarom er 
geen reservering is gedaan voor de constitutie van het f.t.-bestuur.

Oliver zegt dat de reservering voor een nieuwe beamer nog steeds voldoende is. Hij geeft aan dat 
de enige reden dat Ithaka een reservering had gemaakt voor de constitutie is omdat er 
geld over was vanuit Kastalia, die wel een constitutie van plan waren maar waar het 
nooit van is gekomen.

Wieneke neemt het financieel jaarverslag aan.

#8. Installatie en décharge van commissieleden
Wieneke kondigt aan dat de commissieleden die na de laatste A.L.V. in een commissie zijn 

getreden, worden geïnstalleerd. De volgende commissieleden worden geïnstalleerd:

Diescommissie: Caspar Sundholm, Felix Huijgen, Lianne Heslinga, Lieke 
Smits, Vivian Vermelis
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Kuscommissie:2 Lieke Smits, Myrte Hoekstra

De volgende commissieleden worden gedechargeerd:

Acquisitiecommissie: Evelyn Bosma, Oliver Lenz, Annelieke Oerlemans, Lieke 
Smits, Hanne Kouwenberg, Vivian Vermelis

Almanakcommissie: Francine Geurts, Susanne Groenendijk, Pieter Jordaan, 
Esther Leijte, Anne Rutten

Archiefcommissie: Susanne Groenendijk, Jasper Bosman, Giel Visser
Buitenlandreiscommissie:        Roeland Verkade, Mariska Schouten, Caspar Sundholm, 

Hanne Kouwenberg
Diescommissie: Caspar Sundholm, Felix Huijgen, Lianne Heslinga, Lieke 

Smits, Vivian Vermelis
EL CID-commissie: Tycho Laan, Guus van Loon, Annelieke Oerlemans, 

Mariska Schouten, Roeland Verkade
Fotocommissie: Hanne Kouwenberg, Giel Visser
Feestcommissie: Marleen Staats, Vivian Vermelis, Hanne Kouwenberg
Internetcommissie: Pieter Jordaan, Wouter Neijenhuis
Kampcommissie: Esmée Schrikkema, Mariska Schouten, Lieke Smits, 

Caspar Sundholm, Vivian Vermelis
Kascontrolecommissie: Thomas Nak, Joanne Stolk
Kuscommissie: Lieke Smits, Myrte Hoekstra
Pyrosredactie: Jeroen Bouterse, Wouter Cames van Batenburg, Yorim 

Christiaanse, Margot Hermus, Annelieke Oerlemans, 
Anne Petterson, Duco Vollebregt, Giel Visser, Jasper 
Bosman

Themamaandcomm. februari: Marco van Woerden, Tycho Laan, Lieke Smits, Jeroen 
Bouterse

Themamaandcomm. mei: Stephanie van Niele, Evelyn Bosma, Sander Teuchies, 
Kim Olsthoorn

Weekendjescommissie I: Suzanne Schram, Violet van Houwelingen, Annemarie 
Schram

Weekendjescommissie II: Inge Zoetemelk, Pieter Jordaan, Tycho Laan

#9. Installatie en décharge van gildepraesides
Wieneke déchargeert de praesides van gilden die worden opgeheven:

Bibliotheekgilde Evelyn Bosma, Gerda Kuiper
Filmhuis filmgilde Roeland Verkade
Musicalgilde Sofie Dewulf
Kilikia Sander Teuchies
Rederijkerskamer Ranoesjottem Duco Vollebregt
Smurfengilde Anne Rutten
Sneeuw & IJsgilde Evelyn Bosma
Tegeltjesgilde Giel Visser

2 De kuscommissie was dit jaar actief op de commissieavond en niet op de A.L.V. zelf
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Wieneke déchargeert de praesides die worden opgevolgd door nieuwe praesides:

Homo Universalisgilde Gerda Kuiper
IKEA-gilde Anna Visser
Moderne muziekgilde Sander Teuchies
Spelletjesgilde Gerda Kuiper
Sportgilde Giel Visser
Tekengilde Giel Visser
Theatergilde Sofie Dewulf
Theegilde Joanne Stolk
Wereldkookgilde Anna Visser

Wieneke installeert de nieuwe praesides van deze gilden:

Homo Universalisgilde Myrte Hoekstra
IKEA-gilde Welmoed Bons
Moderne muziekgilde Carly Bakker, Tes Mijnders
Spelletjesgilde Jasper Bosman
Sportgilde Lianne Heslinga
Tekengilde Duco Vollebregt
Theatergilde Caspar Sundholm
Theegilde Myrte Hoekstra, Annelieke Oerlemans
Wereldkookgilde Welmoed Bons

Wieneke déchargeert de praeses van het gilde dat van naam verandert:

Gilde der Fantastische Literatuur Sander Teuchies

Wieneke installeert de praeses van het gilde dat van naam veranderd is:

Gilde der Speculatieve Fictie Sander Teuchies

Wieneke installeert nieuwe gildepraesides van gilden die daarmee worden opgericht:

Animegilde Francine Geurts, Emma van Dissel
Enig kindgilde Vivian Vermelis
Proeverijgilde Lianne Heslinga
Voetbalgilde Roeland Verkade, Lianne Heslinga
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#9. W.V.T.T.K.3

Wieneke geeft aan dat het nieuwe bestuur ontgroend dient te worden, en zij heeft begrepen dat 
de leden van het nieuwe bestuur nogal van shotjes houden. 

Echnaton gaat over tot het overhandigen van shotglaasjes met een groene drank aan het f.t.-
bestuur.

Oliver kondigt aan dat hij de ontvriende Vrienden heeft opgezocht en leest deze voor.

Martine zegt dat ze de poging tot het inkorten van de A.L.V. waardeert maar merkt wel op dat de 
aanwezigheid erg laag is en vraagt zich af of er een verband is met de vervroegde 
begintijd.

Wieneke zegt dat zij het aan het f.t.-bestuur wil overlaten om te analyseren hoe succesvol de 
inkortingspoging was.

Michel vraagt of dat betekent dat er een evaluatie wordt gehouden aan het eind van deze A.L.V., 
of op de halfjaarlijkse A.L.V.

Annelieke prefereert een evaluatie op de halfjaarlijkse A.L.V.
Gerda denkt dat het misschien beter is om het evalueren geheel aan het bestuur over te laten. 

Ook de senaat wil graag betrokken worden bij de evaluatie.
Wieneke denkt dat dit misschien wel het beste is.
Michel wil wel van de leden horen hoe zij het ervaren hebben.
Giel merkt op dat het hen op de A.L.V. altijd nog gevraagd kan worden.

Myrte kondigt aan dat de fotoboeken op te halen zijn.

#10. Rondvraag
Wieneke vraagt alle aanwezigen of ze vragen hebben. (de aanwezigen die geen vragen hadden  
worden niet genoemd)

 
Evelyn geeft aan dat ze twee paprika’s in de aanbieding heeft.
Wieneke suggereert om ze aan Annelieke te slijten.
Annelieke zegt “bah”.
Duco en Sofie bedanken het bestuur.
Michel wil het bestuur ook bedanken voor een typisch Prometheusjaar en suggereert om 

zodadelijk foto’s te maken van vier verschillende besturen bij elkaar.
Giel sluit zich aan bij Michel.
Sander vraagt hoe het met de ballonopblaaskunsten van Jasper gesteld is.
Jasper zegt dat er geen verbetering in zit.
Sander bedankt het bestuur, behalve Jasper.
Felix en Vivian bedanken het bestuur.
Lianne geeft aan dat ze straks van alles gaat zeggen.
Casper en Lieke bedanken het bestuur.
Oliver meldt dat hij benieuwd is naar het nieuwe bestuur en bedankt de rest van het bestuur.
Jasper bedankt de gehele A.L.V. minus Sander.
Wieneke bedankt haar mede-bestuursgenoten.

#11. Bestuurswissel

3 Wat verder ter tafel komt. 
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Wieneke legt uit hoe de bestuurswissel plaats zal vinden.

Wieneke déchargeert Annelieke Oerlemans als assessor extern.
Wieneke déchargeert Myrte Hoekstra als assessor intern.
Wieneke déchargeert Oliver Lenz als quaestor.
Wieneke déchargeert Jasper Bosman als ab-actis.

Wieneke draagt het voorzitterschap over de A.L.V. over aan Jasper.

Jasper déchargeert Wieneke Jansen als praeses.

Jasper installeert Lianne Heslinga als praeses en draagt het voorzitterschap aan haar over.

Lianne installeert Felix Huijgen als ab-actis.
Lianne installeert Vivian Vermelis als quaestor.
Lianne installeert Lieke Smits als assessor intern.
Lianne installeert Caspar Sundholm als assessor extern.

- Lianne last een korte pauze in. -

.
Om 23.07 uur heropent Lianne de vergadering. De nieuwe bestuursleden draaien zich om en 
ontdoen zich van hun jasjes. De bestuursnaam blijkt ‘Sprezzatura’ te zijn.
Er worden kopieën van het beleidsplan en de begroting voor 2010/2011 uitgedeeld.
Lianne doet twee eervolle vermeldingen: de eerste aan Oliver, omdat hij de bestuursnaam  

‘Sprezzatura’ had geraden en geheimgehouden; de tweede aan Fons, voor het tekenen  
van het officiële Sprezzatura-logo.

#13. Beleidsplan

Lianne leest het beleidsplan voor en geeft het woord aan de Raad van Advies, ook wel ‘senaat’  
genoemd.

Michel neemt als eerste het woord. Hij merkt op dat een etiquetteboek als inspiratiebron voor een 
bestuursnaam wellicht beter bij L.S.V. Minerva had gepast, maar hij vindt het een leuke  
en originele naam; het is lang geleden dat  het bestuur van Prometheus voor het laatst  
een naam droeg die afkomstig is  uit een periode later dan de Oudheid. Verder laat hij de 
volgende punten aan  de orde komen:

Michel wil graag een voorbeeld horen van activerende workshops.
Ook wil hij een voorbeeld van een activiteit die door de leden is voorgesteld. Ga je die 
vinden?
Graag wil hij een nadere toelichting bij de inzet van de belrondes; wil Sprezzatura ze ook 
inzetten bij lezingen?
Wat betreft het aansporen van leden op Prometheusavonden vraagt Michel zich af hoe 
het bestuur dit concreet wil doen.
Michel wil dat het bestuur de zinsnede ‘zowel toegankelijk als met diepgang’ (over de 
woensdagavondlezing) nader toelicht.
Over de Grote Spreker was binnen de senaat discussie. Wat maakt een Grote Spreker 
‘groot’ en waarom krijgt hij/zij geld? 
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Worden de gilden strenger begeleid dan in voorgaande jaren? Worden gilden 
aangespoord om zich op het programma aan te kondigen?
Hij juicht de aangekondigde intensievere begeleiding voor commissies toe.
Hij wil iets meer toelichting bij het onderdeel ‘vrienden en comité van aanbeveling’. Wat 
gaat het bestuur hiermee doen?
Hij merkt op dat je er tijdens de EL CID-week natuurlijk juist geen nadruk op moet 
leggen dat je het hele jaar door lid kunt worden; we willen zo veel mogelijk mensen dán 
binnenhalen.
Hij spoort het nieuwe bestuur aan goed naar de website te kijken, omdat veel potentiële 
leden daarop kijken.
Tot slot merkt hij op dat hij blij is dat het beleidsplan besluit met een conjunctief 
(aanvoegende wijs): ‘Lang brande de Prometheaanse vlam!’

Vivian meldt dat er 850 euro (mede dankzij een gift van Echnaton) is inbegroot voor de Grote  
Spreker; dit verschilt niet veel van het vorige bestuur.

Lianne zegt dat het geld dat vrijkomt door minder uit te geven aan de Grote Spreker, zal worden 
uitgegeven aan activiteiten die ten goede komen aan ledenactivering. 

Lianne merkt op dat Sprezzatura het strengere gildenbeleid heeft bedacht als stok achter de deur 
om te voorkomen dat leden teleurgesteld worden. 

Lianne zegt dat ze de Vrienden per brief wil uitnodigen voor de Vriendendag.
Lianne zegt dat Sprezzatura niet van plan is veel te doen met het Comité van Aanbeveling; het  

dient vooral promotiedoeleinden en het bestuur zal ze niet te veel lastigvallen.
Michel vraagt zich af of het bestuur het CvA verder wilden uitbreiden en hoe het bestuur dat  

eventueel wil aanpakken.
Oliver vraagt hoeveel Grote Sprekers het bestuur in één jaar wil vragen, en hoeveel thuis-bij-de- 

gildenavonden het bestuur wil organiseren.
Oliver vraagt of het bestuur zichzelf de flexibiliteit toestaat om een spreker tot ‘Grote Spreker’ te  

bombarderen als daar aanleiding toe is.
Oliver stelt voor dat het bestuur meer geld kan uitgeven aan een bepaalde spreker dan inbegroot 

is als het écht een bijzondere spreker is.
Lianne zegt toe dit te doen.
Gerda merkt op dat de EL CID-commissie ook nog geld uitgeeft aan een Grote Spreker.
Vivian wil hier een einde aan maken; ze vindt één spreker tijdens de EL CID-week voldoende. De 

EL CID-‘kinderen’ worden niet gelokt door de Grote Spreker, zo blijkt uit ervaring. Dat  
er desondanks een hoger bedrag is inbegroot voor de komende EL CID-week komt  
vooral dat de andere onderdelen van de EL CID-week steeds meer geld kosten  
(kraampjes, flyers, folders, high tea, posters, etc.).

Giel stelt voor Prometheus door het jaar heen meer te promoten.
Vivian zegt dat er voor dit doeleinde extra kleurenposters zijn inbegroot voor gedurende het jaar.
Michel stelt voor de (financiële) haalbaarheid van alternatieve promotievormen te  onderzoeken,  

bijvoorbeeld  een advertentie in de Mare.
Michel plaatst ook vraagtekens bij het nut van een relatief onbekende ‘Grote’ Spreker waar dan  

toch 400 euro voor wordt neergeteld, zoals in het verleden wel eens gebeurd is. Hij vindt 
het goed dat het nieuwe bestuur hier kritischer naar zal kijken.

Oliver voegt hieraan toe dat de Grote Spreker tijdens de EL CID-week dit jaar in  een grote zaal  
in het Lipsius sprak, terwijl het publiek – de zaal was tamelijk leeg – makkelijk in ’t  
Keizertje gepast had. Hij denkt dat we onze ambities inderdaad naar beneden moeten  
bijstellen en bijvoorbeeld een hoogleraar kunnen vragen in plaats van een Grote Spreker.
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Sofie brengt hier tegenin dat we ervoor moeten waken in een vicieuze cirkel terecht te komen:  
steeds minder prominente sprekers vragen voor de EL CID-week en daardoor steeds  
minder belangstellenden trekken. Zo sprak in 2007 Leo Blokhuis en in 2008 Lulu Wang  
bij ons; voor beiden was veel geld uitgetrokken maar beiden trokken ook veel publiek.

Vivian zegt dat het vorige bestuur aan Sprezzatura de 400 euro die het overhield op deze post  
geschonken heeft, dus dat het nieuwe bestuur zeker niet zal aarzelen de portemonnee te  
trekken als er écht een interessante spreker voorbijkomt.

Wieneke plaatst vraagtekens bij het begrip ‘Grote Spreker’, omdat je soms een klapper kunt  
binnenhalen voor weinig of geen geld. Zo genereerden Fik Meijer en Douwe Breimer  
ongeveer evenveel enthousiasme, terwijl de eerste wel geld kostte en de tweede niet.

Lianne zal dit in overweging nemen. Wellicht zal het bestuur hierover een steekproef nemen  
onder enkele leden.

Michel is juist voor het label ‘Grote Spreker’ omdat je hiermee een hype creëert en meer  
enthousiasme, omdat het een spreker net wat meer cachet geeft.  

Giel oppert een keer verschillende sprekers uit te nodigen om een vraag of thema vanuit  
verschillende invalshoeken te belichten.

Gerda is blij dat er weer eens een estheticaborrel komt. Ze vraagt of het vullen van de commissies 
veel moeite kostte.

Lieke antwoordt dat het aanvankelijk lastig was, maar dat het uiteindelijk wel gelukt is. 
Oliver vraagt of Lieke als assessor intern ook verantwoordelijk zal zijn voor de gilden.
Lieke antwoordt dat dit het geval is.
Annelieke vraagt of Sprezzatura het versturen van de verjaardagskaartjes onderling zal gaan  

verdelen.
Lianne antwoordt dat dit het geval is.
Annelieke meldt dat de ideeënburcht op instorten staat.
Vivian zegt dat een ideeëngrotto van papier-maché in de maak is.
Annelieke vraagt of er is nagedacht over alternatieve promotievormen voor Prometheus zoals  

bijvoorbeeld een persbericht, een stukje in de Mare of in de universitaire nieuwsbrief,  
bijvoorbeeld bij Grote Sprekers. Ze vindt dat we niet moeten aarzelen deze kanalen in te  
schakelen.

Caspar zegt dat hij dit in zijn oren zal knopen.
Myrte is blij met de aandacht voor merchandising in het beleidsplan. Ze vraagt  of het bestuur  

zelf zal bepalen welke artikelen van een Prometheusopdruk zullen worden voorzien of  
dat het ook openstaat voor suggesties  van leden.

Lianne meldt dat het bestuur er nog over nadenkt en zeker openstaat voor suggesties van leden.  
Stoffen tasjes en dassen met Prometheus-opdruk worden overwogen. 

Vivan meldt dat er al één nieuw Prometheusartikel (het nieuwe sprekerscadeau) besteld is.
Hanne vraagt of er al ideeën ingestuurd mogen worden.
Lianne antwoordt bevestigend.

Het beleidsplan wordt aangenomen.

#14. Begroting

Vivian leest de begroting voor en licht deze toe. Eerst de inkomsten: er zijn vijf Vrienden minder  
dan vorig jaar, dus dat verklaart het lagere bedrag. De acquisitiecommissie heeft  
uiteraard nog niets binnengehaald voor komend jaar, dus daar staat nog niets. De  
renteopbrengst gaat iets omhoog ten opzichte van vorig jaar.
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Voor telefoonkosten is 70 euro inbegroot (viermaal 17,50), omdat de telefoonkosten van  
Plexus in naar schatting vier van de twaalf maanden boven de 10 euro uit zullen komen  
(en onder de 10 euro brengt Plexus geen kosten in rekening).  
Voor postzegels is meer geld inbegroot door het grotere aantal leden en de stijging van  
de postzegelprijs in 2011.
Voor enveloppen is 200 euro inbegroot, zodat het huidige bestuur een mooie voorraad  
overhoudt om aan het volgende bestuur door te geven.

Sofie vraagt of er bij de commissiecadeautjes rekening mee is gehouden dat mensen die in  
meerdere commissies hebben gezeten duurdere cadeaus krijgen. 

Michel vindt het goed dat post 18 (Representatiekosten/Cadeaus) is opgesplitst in post 19  
(Representatiekosten extern), 20 (Presentjes intern) en 21 (Sprekerspresentjes). Hij vraagt  
zich af of er niet meer geld kan worden uitgegeven aan sprekerscadeaus nu er minder  
geld komt voor de Grote Spreker. Ook wil hij weten waarom de postkosten (enveloppen, 
postzegels) stijgen terwijl de kopieerkosten dalen.

Vivian antwoordt dat dit komt doordat ze de kopieerkosten had geschat op basis van een oudere 
begroting; Oliver heeft vandaag pas de kopieerkosten van Echnaton kunnen bepalen.  
Waarschijnlijk zullen de kopieerkosten dus stijgen; dit zal een wijziging worden in de  
suppletoire begroting.

Vivian meldt dat de nieuwe sprekerscadeaus al besteld zijn en dat ze leuk zijn. Het bestuur zal  
nog kijken naar de constitutiecadeaus; aan verenigingen met wie een goede band bestaat 
(bijvoorbeeld de SIB) zal in elk geval meer geld worden uitgegeven.

Michel vindt dat er best meer geld mag worden uitgegeven aan sprekerscadeaus  –  een beker is  
misschien wat te goedkoop.

Giel stelt voor voor iedere spreker een boek uit te zoeken.
Vivian brengt hier tegenin dat het cadeau wel iets moet zijn dat sprekers herinnert aan  

Prometheus. 
Michel stelt voor 4 euro extra per spreker te begroten voor het cadeau. Dan kan er bijvoorbeeld  

een fles wijn bij.
Gerda merkt op dat bijvoorbeeld het LUF of boekwinkels subsidie kunnen geven voor Grote  

Sprekers. Daarnaast vraagt ze waarom er meer geld is begroot voor de dinsdagavonden;  
is dit voor benodigdheden of voor de workshops?

Lianne antwoordt dat dit extra geld vooral naar de workshops zal gaan.
Martine stelt dat aan een sprekerscadeautje niet per se extra geld hoeft worden uitgegeven;  

mensen vinden Prometheusmok leuk. Dit jaar is er een VVO-boekje gemaakt. Zet het  
nieuwe bestuur dit voort? 

Annelieke vraagt of de EL CID-folder wel iets is voor elk jaar.

#15. Installatie nieuwe commissieleden

Lianne installeert de volgende commissieleden:

Acquisitiecommissie: Myrte Hoekstra, Wieneke Jansen, Oliver Lenz, Annelieke 
Oerlemans, Lieke Smits, Vivian Vermelis

Almanakcommissie: Emma van Dissel, Francine Geurts, Thomas Nak, Anne 
Opdam, Brigitte van de Pas

Arciefcommissie: Jasper Bosman, Felix Huijgen, Oliver Lenz
Buitenlandse Reiscommissie: Jasper Bosman, Oliver Lenz, Joanne Stolk, Sander 
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Teuchies, Giel Visser
El CID-commissie: Oshank Hashemi, Annelieke Oerlemans, Caspar 

Sundholm, Tom Zwanenburg
Fotocommissie: Oliver Lenz, Guus van Loon, Suzanne Schram
Galacommissie: Gabriëlle Haisma, Violet van Howelingen, Annemarie 

Schram
Internetcommissie: Pieter Jordaan, Wouter Neijenhuis
Kampcommissie: Guido Doornberg, Myrte Hoekstra, Stephanie van Niele, 

Esmée Schrikkema 

Lianne draagt Thomas en Oliver voor als leden van de kascontrolecommissie en vraagt voor de  
installatie van de kascontrolecommissie toestemming aan de ALV. 

De ALV gaat akkoord.

Lianne gaat verder met het installeren van de commissies:

Kascontrolecommissie: Oliver Lenz, Thomas Nak
Pyrosredactie: Evelyn Bosma, Jasper Bosman, Jeroen Bouterse, Wouter 

Cames van Batenburg, Yorim Christiaanse, Michiel 
Hooykaas, Suzanne Schram, Giel Visser, Duco Vollebregt

Themamaandcommissie februari: Pieter Jordaan, Marion Pragt, Nikki de Ruiter, Tom 
Zwanenburg

Themamaandcommissie mei: Yorim Christiaanse, Anne Coumans, Majelle Verbraak, 
Martin Wimmers

Weekendjescommissie I: Welmoed Bons, Pieter Jordaan, Annelieke Oerlemans
Weekendjescommissie II: Tycho Laan, Kim Olsthoorn, Inge Zoetemelk
Lustrumcommissie: Myrte Hoekstra, Wieneke Jansen

#16. Wat verder ter tafel komt

Wieneke zegt dat er tijdens haar bestuursjaar contact is gelegd met de Stadsgehoorzaal en spreekt 
de hoop uit dat dit contact door Sprezzatura zal worden voortgezet.

Lianne zegt dat dit het geval is; er zullen eventueel activiteiten worden georganiseerd in de  
Stadsgehoorzaal waarbij wij korting kunnen krijgen. Binnenkort gaat het bestuur koffie  
drinken met de mensen van de  Stadsgehoorzaal.

#17. Rondvraag

Lianne gaat alle aanwezigen af met de vraag of ze nog iets willen zeggen.
Vele aanwezigen wensen Sprezzatura succes.
Michel vindt het heel goed dat de ALV voor 01.00 uur afgerond zal zijn. Daarnaast wil hij de  

jongerejaars-leden complimenteren voor hun aanwezigheid in relatief groten getale. Ten  
slotte is hij benieuwd naar het oktoberprogramma en vraagt hij of er weer een  
hutspotmaaltijd georganiseerd zal worden ter gelegenheid van het Leids Ontzet.  

Vivian antwoordt dat dit het geval is; het zal plaatsvinden op maandag 4 oktober en de kosten  
bedragen 2 euro per persoon. 
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Michel vraagt of er hierbij ook een bezoek zal worden gebracht aan de kermis en het vuurwerk.
Lianne antwoordt bevestigend.
Gerda zegt dat ze zich erop verheugt elke week een mailtje te zullen ontvangen van Prometheus  

terwijl ze komend halfjaar op stage is in Tanzania.
Sander spoort het nieuwe bestuur aan er wat moois van te maken.
Wieneke wil het bestuur graag feliciteren met de mooie begroting.
Jasper vindt het logo van Sprezzatura erg leuk. Hij wil graag een keer een spelletjesavond  

organiseren op een dinsdagavond.

#18. Sluiting

Lianne bedankt alle aanwezigen voor hun komst en benadrukt dat Sprezzatura haar best zal  
doen voor een mooi jaar. Met die opmerking sluit zij om 0.52 uur de vergadering.
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