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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus op 

woensdag 26 januari 2011 
Gehouden in ’t Keizertje te Leiden. Opgetekend door Felix Huygen. 

 
#a. Lijst van aanwezigen 5 

Vivian Vermelis 

Caspar Sundholm 

Lianne Heslinga 

Felix Huygen 
Lieke Smits 10 
Giel Visser 

Susanne Groenendijk 

Myrte Hoekstra 
Karin Hendrikse 

Michel den Uijl 15 
Annelieke Oerlemans 

Thomas Bakker 

Tom Zwanenburg 
Wieneke Jansen 

Gerda Kuiper 20 

Thomas Nak 

Oliver Lenz (vanaf begin punt #3) 

Jasper Bosman (vanaf midden punt #6) 
Renske Janssen (vanaf einde punt #8) 

 25 
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 decharges wordt altijd de gehele naam 

gegeven. 
 
#1. Opening 30 

Lianne Heslinga opent om 19.37 uur de vergadering. 

 
#2. Vaststelling definitieve agenda 

Lianne leest de agenda voor. 

 35 

Michel den Uijl vraagt wanneer de pauze is. 

Lianne antwoordt dat deze tussen agendapunt #6 en #7 zal zijn, met eventueel meer pauzes indien 
nodig. 

 

Lianne stelt de agenda vast.  40 
 
#3. Notulen vorige ALV1 

Michel wil een ruimere termijn voor het ter beschikking stellen van de notulen, bijvoorbeeld uiterlijk 

twee weken voor de ALV. Nu werden de notulen acht dagen voor de ALV ter beschikking 

gesteld aan de leden, waardoor ze maar drie dagen de gelegenheid kregen om ze door te lezen 45 
en commentaar te sturen; dit was te kort. 

Lianne loopt de notulen pagina voor pagina door. 

                                                 
1 Deze notulen zijn per e-mail verspreid onder alle leden, uitgedeeld tijdens de vergadering en waren tevens op aanvraag op papier 
beschikbaar bij het bestuur. 
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Wieneke Jansen merkt op dat ze bij het bespreken van de enquêteresultaten een fout had gemaakt met 

een deelsom; dit zal nog worden aangepast. 

 

 – Om 19.47 uur betreedt Oliver Lenz de vergadering. – 
 5 
Karin Hendrikse merkt op dat er bij haar op de Pelikaanhof geen Prometheusposter hangt.  

Lianne zegt dat dit ter sprake zal komen bij agendapunt #6. 

Gerda Kuiper zegt dat op pagina 10 staat dat Pieter Jordaan 200 euro gedoneerd heeft aan de 

vereniging; hier moet zijn achternaam bij komen te staan daar hij voor het eerst genoemd wordt. 
Annelieke Oerlemans merkt op dat bijvoorbeeld bij de naam ‘Thomas’ altijd een achternaam moet 10 

staan, aangezien er meerdere Thomassen lid zijn van Prometheus. 

Lieke Smits merkt op dat de H.R.-commissie niet is gedechargeerd in de notulen. 
Wieneke merkt op dat Annelieke hartgrondig ‘Bah!’ riep toen haar een paprika werd aangeboden. 

Michel zegt dat er een zwevende punt staat op pagina 18. Hij zegt dat zijn opmerking dat Sprezzatura 

als naam beter bij L.S.V. Minerva zou passen, mag worden geschrapt; zoals het er nu staat lijkt 15 

het kritiek, maar zo bedoelde hij het niet. 

Annelieke merkt op dat zij en niet Martine het vlak boven het begin van punt #15 heeft over de ‘EL 

CID-folder’; hiermee bedoelde ze de algemene folder die is ontworpen door een kennis van 
Myrte Hoekstra. Ook meldt ze dat op haar vraag of het bestuur zich weer zal inzetten voor een 

VVO-boekje bevestigend geantwoord is. 20 
Myrte merkt op dat de naam van Violet van Houwelingen verkeerd gespeld is bij de installatie van de 

galacommissie. 

Michel meent dat er niet zozeer sprake is van ‘toestemming vragen aan de ALV’ voor de installatie van 
de kascontrolecommissie, zoals nu in de notulen staat, maar van een vraag van het bestuur aan 

de ALV of er bezwaren zijn. 25 

Oliver zegt dat het ‘Buitenlandreiscommissie’ is en niet ‘Buitenlandse Reiscommissie’. 

 
#4. Post met betrekking tot de ALV 

Felix Huygen zegt dat er geen voor de ALV relevante post is. 

 30 
#5. Mededelingen 

Gerda deelt namens Duco Vollebregt mee dat hij niet aanwezig zal zijn. 
Lianne zegt dat er speculaas is. 

 
#6. Algemeen halfjaarverslag 35 

Lianne leest het halfjaarverslag voor. 

 
Lianne geeft de Raad van Advies de gelegenheid om te reageren. 

Annelieke legt uit dat de Raad van Advies, ook wel Senaat genoemd, een verzameling van wijze 

mannen en vrouwen is, die ook allen oud-bestuurslid zijn. Ze bedankt Lianne voor het 40 

voorlezen van het halfjaarverslag, dat ze een goed verhaal vindt. Sprezzatura maakt een goede, 

harmonieuze indruk. Ze hebben de afgelopen maanden steeds voor een boeiend programma 
gezorgd. 

Annelieke vraagt zich bij het kopje ‘ledenactivering’ af of het bestuur ledenactivering nog steeds ziet 

als een stapje hoger dan ledenbinding en of het nog voorbeelden heeft van pogingen en/of 45 

plannen op dit gebied. 
Annelieke wil weten of het bestuur al veel nagedacht heeft over de Grote Spreker. 

Annelieke zegt dat de Senaat de zorgen van het bestuur deelt over het gebrek aan tijd van de leden van 

de internetcommissie en vraagt wat Sprezzatura hieraan gaat doen. 

Annelieke vindt begin februari een beetje laat voor een eerste update van de Vrienden en vraagt wat de 50 
aard van deze update zal zijn. 
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Annelieke plaatst vraagtekens bij de term ‘lastigvallen’ bij het Comité van Aanbeveling; het is altijd 

goed om ze op de hoogte te houden, tegelijk met de Vrienden. 

Annelieke vindt het gemiddelde van 31 een hoge opkomst voor de woensdagavond. Ze vond het over 

het algemeen ook boeiende lezingen. Sprezzatura is volgens haar ook een leuk borrelbestuur, 
waar Prometheus van profiteert in de externe contacten. 5 

Annelieke suggereert dat het aanbeveling verdient sprekers aan te sporen zelf publiek mee te nemen; 

zo maken er meer externen kennis met onze vereniging. 

Lianne bedankt Annelieke voor de kritiek. 

Karin vindt ‘feedback’ een betere term dan kritiek. 
 10 

Lianne beantwoordt de vragen van de Raad van Advies. 

Lianne zegt dat het bestuur aan ‘ledenactivering’ heeft gedaan door activiteiten te organiseren in 

samenwerking met het spelletjesgilde, het schrijversgilde en het Café Politique-gilde. Ze geeft 
toe dat Sprezzatura nog niet veel heeft ingezet op de talenten van leden, behalve dan op het 

Open Podium. Het bestuur bezint zich erop hoe het hier komend halfjaar meer aan kan doen. 15 

 

Lianne merkt op dat het bestuur al één lijntje heeft uitgezet voor een Grote Spreker. De leden moeten 

hierbij denken aan een spreker die niet alleen maar spreekt, maar ook meer interactief met de 
zaal bezig is. 

Felix stelt vast dat er eigenlijk geen sprake meer is van ‘minder geld voor de Grote Spreker’ dankzij de 20 
gift van 450 euro van Echnaton. 

Michel vraag of het bestuur ook van plan is eventueel via een agency een spreker te regelen. Ook merkt 

hij op dat het soms mogelijk is een Grote Spreker gratis of tegen gereduceerde prijs te regelen 
door hem of haar ‘via via’ of direct op informele wijze te benaderen en niet via een agency. 

Lianne is het ermee eens dat via via een betere manier is en dat een agency niet de eerste keus is. 25 

Oliver vraagt hoeveel Grote Sprekers het bestuur dit jaar wil hebben. 

Lianne antwoordt dat het plan is om één Grote Spreker voor het voorjaar te vragen en één voor 

september. 
Wieneke vraagt of het bestuur ook Grote Sprekers benadert via het Comité van Aanbeveling. 

Lianne antwoordt dat het bestuur dit nog niet gedaan heeft, maar dat het dit zeker zal overwegen. 30 

Lieke zegt dat het bestuur de leden van het Comité van Aanbeveling ook onder de uitnodigingsbrief 

aan sprekers kan zetten. 
 

Thomas Bakker meldt dat hij bereid is lid te worden van de internetcommissie. Hierop volgt een 

spontaan applaus van de ALV. 35 
 

Lianne benadrukt dat het bestuur het belangrijk vindt dat niet alleen ouders, maar ook oud-leden 
Vrienden van Prometheus worden. Als er Prometheanen zijn die oud-leden kennen die 

eventueel Vriend willen worden, kan het bestuur formulieren meegeven. 

Michel stelt voor dat het bestuur alle leden die langer dan twee jaar lid zijn geweest, actief benadert om 40 

Vriend te worden als ze lid af worden. 

Gerda vraagt of mensen die afgelopen jaar lid af geworden zijn benaderd zijn. 
Felix antwoordt dat Echnaton dit inderdaad gedaan heeft. 

Giel Visser zegt dat er een standaardbrief moet komen waarmee mensen die lid af worden verzocht 

worden om Vriend te worden. 45 

Michel zegt dat de SIB al met zo’n brief werkt. Hij denkt dat wellicht vaker aan de leden moet worden 
uitgelegd dat er Vrienden zijn en wat ze doen. 

Oliver merkt op dat de Vrienden in principe drie keer per jaar een update krijgen en de eerste hiervan 

pas plaatsvindt in februari; zo komen de updates wel erg dicht opeen. 

Lianne meldt dat ze alle Pyrossen krijgen. 50 
Giel vraagt wanneer de Vrienden aangemoedigd worden hun bijdrage te storten. 
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Oliver zegt dat het gebruikelijk is dit te doen bij het eerste contact. 

Annelieke benadrukt dat je dit verzoek vriendelijk moet formuleren: ‘Vergeet niet uw bijdrage te 

storten’ of iets dergelijks. 

Lianne zegt dat we het Comité van Aanbeveling op de hoogte houden, maar niet te vaak. 
Annelieke vraagt of er al nieuwe mensen voor het Comité van Aanbeveling zijn gevraagd. 5 
Lianne antwoordt dat dit nog niet gebeurd is maar dat het bestuur hierover nadenkt. 

Annelieke denkt dat het de moeite waard is om Jan-Jaap de Haan te vragen. 

Lianne meldt dat dit overwogen wordt, maar dat hij eigenlijk al een actievere rol binnen Prometheus 

heeft doordat we met hem samenwerken bij uitjes. 
 10 

 – Om 20.33 uur betreedt Jasper Bosman de vergadering. – 

 

Oliver vraagt of het bestuur het Comité van Aanbeveling zou hebben ingezet, als we wél het hok op 
Plexus dreigden te verliezen. 

Lianne antwoordt dat dit zeker gebeurd zou zijn. 15 

Michel plaatst hierbij de kanttekening dat je dan niet Lulu Wang moet benaderen, want die kan er niets 

mee. Hij vindt dat het Comité van Aanbeveling best in het briefhoofd van Prometheus mag 

staan; dit straalt professionaliteit uit. 
Annelieke zegt dat je best Douwe Breimer of andere leden van het Comité van Aanbeveling kunt 

benaderen met de vraag of ze nog interessante sprekers weten. 20 
 

Lianne snijdt het punt aan van de weinige externen die tot nu toe op de lezingen zijn afgekomen. 

Felix meldt dat de tip van de Senaat om sprekers aan te moedigen eigen publiek naar hun lezing mee te 
nemen deze week voor het eerst door hem in praktijk is gebracht. 

Oliver plaatst hierbij de kanttekening dat in zijn bestuursjaar eens heel veel filosofiestudenten 25 

afkwamen op een lezing van een filosofiedocent, maar dat we uiteindelijk nooit meer iets van 

die mensen gehoord hebben. 

Wieneke voegt hieraan toe dat dit pas in maart was. 
Giel vraagt of het bestuur nog met veel externen gesproken heeft. 

Lianne antwoordt dat dit het geval is, maar dat er geen potentiële leden tussen zaten. 30 

Michel zegt dat dat helemaal niet erg is; als ze maar met een goed beeld van Prometheus naar buiten 

komen, zodat ze dat weer verder kunnen uitdragen. 
Karin sluit zich hierbij aan; mond-tot-mondreclame werkt het beste. 

Wieneke stelt voor meer aan promotie bij hogescholen te doen. 

Karin is het hiermee eens. 35 
Lianne is het hier ook mee eens. Ze vraagt of er nog meer vragen zijn. 

 
Michel wil Lianne complimenteren met het voorlezen van het halfjaarverslag. Hij vindt dat de definitie 

van ‘gebonden lid’ moet worden aangepast omdat je nu wel heel veel activiteiten moet hebben 

bijgewoond om dat te halen. 40 

Lianne zegt dat net als onder het vorige bestuur de bindingscriteria in percentage naar beneden zullen 

worden bijgesteld in het jaarverslag. Voor ‘lichtgebonden’ geldt 10% en voor ‘gebonden’ 30%. 
Oliver benadrukt dat de opkomststatistieken er gewoon zijn en je ze vrij gemakkelijk opnieuw kunt 

analyseren op grond van nieuwe begrippen en criteria. 

Michel zegt dat hij onder de indruk is van de poging tot verklaring van de opkomstpercentages van de 45 

verschillende activiteiten. Hij vraagt of de waardering van de leden ook wordt meegenomen in 
de evaluatie van de activiteiten. Aanwezigheid is immers niet het hele plaatje. 

Lianne zegt dat dit lastig is, maar dat hier aan het eind van het jaar met de enquête meer aandacht voor 

komt. 

Karin stelt voor polls op de website te plaatsen. 50 
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Karin merkt op dat er afgelopen halfjaar veel toegankelijke lezingen waren over diverse onderwerpen. 

Het Studium Generale bleek te specialistisch voor de leek om goed te kunnen volgen; hier moet 

in het vervolg rekening mee gehouden worden. Ten slotte merkt ze op dat Prometheus meer 

met Facebook kan doen (bijvoorbeeld met foto’s, aankondigingen van activiteiten, enzovoort).  
Oliver antwoordt op Michel dat het lastig is statistisch bruikbaar materiaal te verkrijgen over hoe de 5 

leden de lezingen hebben gewaardeerd. 

Michel zegt hierop dat het bestuur ook informeel na afloop van een lezing de leden kan vragen wat ze 

ervan vonden. 

 
Lieke zegt tegen Karin dat Prometheusposters helaas vaak worden weggehaald. 10 

Karin stelt voor af en toe posters aan leden mee te geven die ze bij hen in de buurt kunnen ophangen.  

Oliver vraagt of het bestuur moeite heeft met posters ophangen. 

Felix antwoordt dat een paar posterlocaties geen plaats (meer) hebben om posters op te hangen – zoals 
het USC, dat alleen sportgerelateerde posters toelaat. Dus improviseert hij soms een beetje en 

kiest zelf andere locaties uit. 15 

Michel merkt op dat het feit dat er maar twee lezingen in een maand plaatsvinden, geen reden is om 

die maand geen poster te maken. Juist bij minder lezingen kan een poster meer de aandacht 

trekken. Een aparte poster voor één heel interessante lezing kan zelfs de moeite waard zijn. 
Karin suggereert ook aan andere promotiemiddelen dan posters te denken. 

Lianne zegt dat dit alles genoteerd staat. 20 
 

Michel vraagt naar aanleiding van de ‘Externe zaken’ hoe het staat met het inhoudelijk functioneren 

van het PKvV- en VVO-overleg, waarover bij Ithaka nog veel onvrede bestond. 
Caspar Sundholm antwoordt dat het hiermee goed staat. Het contact met de grote EL CID-commissie 

moet nog een beetje op gang komen, maar dat zal gebeuren naarmate de EL CID-week 25 

dichterbij komt. De PKvV heeft de gang van zaken rond het studentenprotest van 21 januari 

goed georganiseerd. Het contact met de PKvV loopt goed; ze beantwoorden onze e-mails. 

Vivian Vermelis plaatst hierbij de kanttekening dat de PKvV de constitutieborrel van Gomarus op 
hetzelfde tijdstip plaatste als de onze; dat was niet handig. 

Caspar zegt dat het vorige VVO niet doorging omdat er niet genoeg punten waren om te bespreken.  30 

Oliver vraagt of het VVO-boekje geëvalueerd is. 

Caspar zegt dat dit het geval is; Annelieke en Lieke waren bij de betreffende vergadering. De uitkomst 
hiervan was dat het boekje een succes werd geacht. Het VVO-boekje is echter helaas geen 

agendapunt op de PKvV-vergadering van komende vrijdag. 

Annelieke zegt dat Caspar gerust dat punt alsnog op de agenda kan laten zetten. Ze vraagt of de PKvV 35 
nog iets betekend heeft in de Plexus-kwestie, waarbij er even sprake van leek dat Prometheus 

geen bestuurshok meer zou hebben. 
Caspar antwoordt dat het uiteindelijk niet nodig bleek, maar dat hij de andere leden van de PKvV 

informeel had benaderd en dat die zich bereid toonden hulp te bieden via de 

Plexusadviesgroep. 40 

 

Gerda spreekt haar waardering uit voor het feit dat het programma digitaal opgestuurd werd naar in 
het buitenland woonachtige leden van Prometheus. 

Karin vindt het fijn dat het makkelijk is voor gilden en individuele leden om oproepjes te doen in de 

weekmail. 45 

Giel vindt het een compliment waard dat de nieuwssectie op de website zo goed wordt bijgehouden. 
Lianne zegt dat dit aan Lieke te danken is. 

Gerda vraagt hoe het staat met de EL CID-commissie. 

Lieke zegt dat men bezig is een aantal mensen te vragen de commissie te komen versterken en dat de 

situatie niet hopeloos is. 50 
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Lianne neemt per acclamatie het halfjaarverslag aan. 

 

Lianne last om 20.58 uur een pauze in. 

 
Lianne heropent om 21.13 uur de vergadering. 5 
 
#7. Stemming archief 

Lianne vertelt over het voorstel dat nu ter tafel komt. Het gaat om het in bruikleen geven van het 

archiefmateriaal van Prometheus dat ouder is dan vijf jaar aan het Regionaal Archief te Leiden, 
om de hoek bij Plexus. Zij en Felix zijn daar rondgeleid; het is een zeer professionele organisatie. 10 

De meeste andere Leidse studentenverenigingen bewaren daar ook hun archief. Het daar 

gestalde materiaal is in principe openbaar toegankelijk, maar delen van het archief kunnen we 

onder de geheimhoudingsclausule laten vallen. Deze stukken zullen dan voor een door ons 
bepaalde termijn alleen in te zien zijn na schriftelijke toestemming van het bestuur van 

Prometheus. 15 

Michel merkt op dat ‘hij’ al het archief in gaat, aangezien hij deel uitmaakte van een bestuur van meer 

dan vijf jaar geleden. De Senaat vindt de verplaatsing van het archief een sympathiek idee. Men 

is wel bezorgd om een aantal privacygevoelige stukken. ALV-notulen (die toch al openbaar 
waren) of de Pyros Light lijken geen probleem. Voor bestuursnotulen zou wat de Senaat betreft, 

aangezien er nogal eens mededelingen van persoonlijke aard over individuele leden in 20 
voorkomen, de geheimhoudingsclausule moeten gelden. 

Oliver denkt dat het bestuur bevoegd is tot verplaatsing van het archief over te gaan zonder 

toestemming van de ALV. Hij vraagt zich af of het niet een idee is om het hele archief geheim te 
houden. 

Lianne antwoordt op het eerste punt dat het netjes is om toestemming te vragen aan de ALV voor een 25 

verandering als het uit handen geven van een deel van het archief, al is het misschien niet strikt 

noodzakelijk. Op het tweede punt antwoordt ze dat het niet nodig is om alles geheim te houden. 

Er worden wel eens studies gedaan naar studentenverenigingen, en dan is het fijn als men 
daarbij ook onze archiefstukken kan gebruiken. 

Felix doet een oproep aan iedereen die thuis nog oude stukken in bezit heeft die mogelijk interessant 30 

zijn voor het Prometheusarchief (of mensen kent die ze hebben), om ervoor te zorgen dat die 

stukken via het bestuur in het archief – dat ze graag ziet komen – terechtkomen. 
Wieneke sluit zich bij Michel aan op het punt van geheimhouding van de bestuursnotulen. 

Annelieke stelt voor dat Felix op een later tijdstip een wat meer concrete oproep doet als duidelijk is 

wat er uit het archief ontbreekt. 35 
Michel vindt het goed dat dit belangrijke besluit aan de ALV wordt voorgelegd. 

Vivian zegt dat het archief ouder dan vijf jaar in elk geval weg moet uit Plexus; dit zijn de nieuwe 
regels, en de beheerders maken mappen open om te kijken of we ons er wel aan houden. 

Giel vraagt wie ons archief gaat ordenen. 

Lianne antwoordt dat het Regionaal Archief dat zal doen, en gratis, aangezien het om een relatief 40 

kleine hoeveelheid gaat. 

Giel vraagt of we dan elk jaar het oudste jaar van het lopende archief zullen wegbrengen. 
Lianne lijkt dit een goed idee. De archiefcommissie kan dan het lopende archief beheren. 

Giel vraagt of de archiefcommissie op deze manier niet overbodig is geworden. 

Vivian zegt dat de archiefcommissie het lopende archief kan beheren. 45 

Giel denkt dat de ab-actis dat ook wel alleen af kan. 
Gerda oppert dat de archiefcommissie een inventarisatie kan maken van ontbrekende stukken. 

Vivian zegt dat het bestuur laatst een e-mail kreeg van Roel Kraaij, een van de oprichters van 

Prometheus. Hij zou kunnen helpen bij het terugvinden van archiefstukken. 
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Michel zegt dat de professionaliteit van de vereniging zeker in de beginjaren almaar toenam; uit de 

begintijd zullen minder stukken overgebleven zijn. Juist in deze overgangsfase vindt hij de 

archiefcommissie hard nodig. 

Giel vindt dat er een draaiboek moet komen met een duidelijk taakomschrijving voor de 
archiefcommissie. 5 

Annelieke denkt dat Jan-Jaap de Haan misschien nog wel wat interessante stukken heeft. 

Michel kent Matthijs Wibier uit het bestuursjaar 2002/2003; hij is een van degenen die het meeste weten 

over de verenigingsgeschiedenis. 

Oliver merkt op dat er uit 1993/1994/1995 ledenlijsten in het archief zitten, maar dat het daarna een 
tijdje ophoudt. 10 

Wieneke vraagt hoe het zit met de digitalisering van het archief. 

Felix antwoordt dat het Regionaal Archief dat als extra service voor ons zal doen. 

Michel vraagt of er niet ook veel materiaal voor het archief moet worden uitgeprint, aangezien er 
tegenwoordig zo veel materiaal alleen digitaal bestaat. Ook vraagt hij of de Plexdrive nog 

steeds een puinhoop is. 15 

Oliver vraagt of de externe harde schijf die hij heeft aangeschaft nog wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor 

backups. Ook wil hij weten of het digitale archief aan ons beschikbaar zal worden gemaakt. 

Felix antwoordt dat hij hier later op terug zal komen. Hij zegt ook dat de Plexdrive nog steeds een 
puinhoop is. 

Annelieke zegt dat er een takenlijst moet worden opgesteld voor de archiefcommissie om haar weer 20 
nieuw leven in te blazen, zodat alles voor het lustrum op orde is. 

Karin benadrukt dat we duidelijk moeten laten vastleggen wat onder de geheimhoudingsclausule zal 

vallen en voor hoelang. Zeker nu het materiaal ook digitaal geraadpleegd zal kunnen worden. 
Annelieke vraagt of het voorstel waarover gestemd zal worden geformuleerd is met inbegrip van een 

geheimhoudingsclausule voor gevoelige zaken zoals bestuursnotulen voor een redelijke termijn. 25 

Michel zegt dat er gelukkig bij bestuursnotulen al een zekere mate van zelfcensuur betracht wordt, 

zeker bij gevoelige zaken als de bestuursformatie. 

Thomas Bakker vraagt of de geheimhoudingsclausule ook met terugwerkende kracht kan gelden en 
ook kan worden verlengd. 

Lianne antwoordt bevestigend op de vragen van Annelieke en Thomas Bakker. 30 

Lianne formuleert het voorstel: gaat de ALV ermee akkoord dat al het archiefmateriaal van 

Prometheus ouder dan vijf jaar naar het Regionaal Archief Leiden zal worden verplaatst, 
waarbij een geheimhoudingsclausule zal gelden voor bestuursnotulen en andere gevoelige 

stukken, waarbij ter vergelijking zal worden gekeken hoe andere studentenverenigingen het 

doen. 35 
 

De ALV neemt het voorstel unaniem aan met achttien stemmen voor, nul tegen en nul onthoudingen. 
 
#8. Financieel halfjaarverslag 

Vivian licht de resultaatrekening toe. 40 

 
Inkomsten 

1. Contributies Vijf leden hebben hun contributie nog niet betaald. De quaestor zal 

er bij hen op aandringen dat dit zo spoedig mogelijk alsnog 

gebeurt. 45 

6. Overig Hieronder vallen een restitutie van verkeerd bedrukte 
Prometheusmokken, de verkoop van een Prometheustrui en het 

bedankje voor een barman van ’t Keizertje die hier niet langer 

werkt. 

 50 
Uitgaven 
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11. Print- en kopieerkosten De print- en kopieerkosten zouden tot nu toe op ongeveer 115 

euro neerkomen. Omdat de afrekening echter pas aan het eind van 

het jaar plaatsvindt, staat er nog geen bedrag in de 

resultaatrekening. 
15. Promotiemateriaal Er zijn inmiddels twee kleurenposters en één zwart-witposter 5 

gedrukt, waardoor het tussentijds resultaat hier eigenlijk hoger 

zou moeten zijn. De posters worden inmiddels bij een andere 

drukker gedrukt, die heeft gezegd korting te willen geven. De 

hoogte van deze korting is nog onbekend. 
19. Representatiekosten extern Deze post valt laag uit omdat nog niet alle kosten zijn 10 

gedeclareerd. 

22. Speciale activiteiten Kostenposten die hieronder vallen zijn het huren van het 

Sinterklaaskostuum, het hutspoteten en de teruggebrachte kaartjes 
voor het White Crow Festival. Voor het laatste hebben we een 

tegoedbon gekregen. 15 

24. Sprekers Slechts één spreker heeft tot nu toe zijn reiskosten gedeclareerd. 

Nog niet alle sprekersdrankjes zijn gedeclareerd. 

25. Dinsdagavonden Tot nu toe is er nog maar één kostbare dinsdagavondactiviteit 
geweest: de kalligrafieworkshop. 

32. Saldo commissies De reden voor dit hoge saldo is de reeds gedane aanbetalingen 20 
voor de buitenlandreis en het kamp. 

38. Constitutie De kosten van de constitutie-high tea vielen laag uit door het 

kleine aantal declaraties voor baksels. 
41. Onvoorzien Dit bedrag komt vooral door tekorten in de door Echnaton 

gemaakte reserveringen. Verder vallen hieronder kleine bedragen 25 

zoals een late declaratie van kosten voor het diesfeest en 

benodigdheden voor de ideeëngrotto. 

 
Lianne geeft de kascontrolecommissie het woord. 

 30 

Thomas Nak neemt namens de kascontrolecommissie het woord. Hij legt uit dat deze commissie, 

bestaande uit Oliver en hemzelf, de financiële gang van zaken bij Prometheus controleert. 
Maandag zijn ze bij Vivian langs geweest, waarbij ze de kas bekeken. Het bedrag in de kas 

kwam overeen met het bedrag dat op het overzicht staat. Hij vond het goed om te zien dat er 

veel geld op de spaarrekening stond; dit levert rente op. Hij heeft ongeveer de helft van de 35 
bonnetjes steekproefsgewijs gecontroleerd, en ze klopten allen met het overzicht. 

Thomas Nak zegt dat het kasboek een verandering heeft ondergaan qua structuur; toen de leden van 
de kascontrolecommissie uitgelegd kregen hoe het werkte, vonden ze het een vooruitgang. De 

verandering komt erop neer dat de balans voortdurend wordt bijgehouden, zoals gebruikelijk 

in de moderne accounting. Wel kost het tijd om hierop over te schakelen. 40 

Thomas Nak vraagt of er royement moet plaatsvinden van leden die ondanks herhaalde oproepen 

weigeren te betalen. 
Thomas Nak wil weten waarom bij het tussentijds resultaat voor sprekerscadeautjes een groter bedrag 

staat dan in de begroting. 

Thomas Nak vraagt of er nog een filmlicentie aangeschaft zal worden – in het eerste halfjaar is dit 45 

immers vergeten. 
Oliver zegt dat de Grote Spreker nog een onzekere post is. Hij zegt dat hoe eerder een indicatie 

gegeven kan worden van de eerste Grote Spreker en de kosten, hoe beter. 

Oliver raadt het bestuur aan tijdig uit te zoeken of er meevallers zijn – bijvoorbeeld hoeveel postzegels 

er nog zijn en of dit er misschien minder zijn dan begroot. 50 
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Thomas Nak zegt ten slotte dat het verslag er goed uitziet en dat hij het mooi vindt dat er nu al een 

balans is. 

 

Vivian zegt dat er vorig jaar een apart tabblad was om het verschil tussen bepaalde rekeningen te 
tonen. Gisteren stond de rekening op 0 en dat klopt. Ze zegt nog niet te weten hoe ze dit moet 5 
doen bij de resultaatrekening. 

Vivian meldt wat de wanbetalers betreft dat één persoon weigert te betalen en één persoon 

onbereikbaar is. Ze suggereert dat ze misschien niet wisten van de opzegtermijn. 

Annelieke meent dat er ieder jaar in augustus een duidelijke mededeling aan de leden moet worden 
gedaan dat ze tot 1 september hebben om lid af te worden. 10 

Wieneke vindt dat we niet coulant moeten zijn; dit is Echnaton al geweest door opzeggingen vóór de 

A.L.V. maar ná de opzegtermijn toe te laten. Ook benadrukt ze dat we het zich uitschrijven als 

lid natuurlijk niet moeten stimuleren. 
Oliver denkt dat een waarschuwing voor de opzegtermijn beter per e-mail kan geschieden dan via het 

EL CID-programma, dat veel leden die voornemens zijn zich uit te schrijven wellicht niet zullen 15 

lezen.  

Thomas Nak denkt dat het wellicht geen goed idee is om de leden te waarschuwen voor de 

opzegtermijn, omdat je ze daarmee te veel aanmoedigt om lid af te worden. 
Michel brengt hiertegenin dat leden op de hoogte moeten zijn van hun rechten, ook om lid af te 

worden. Hij vraagt of de wanbetalers hebben getekend voor een doorlopende machtiging. 20 
Vivian antwoordt dat dat bij de een het geval is, maar dat diegene het bedrag heeft laten terugboeken. 

De ander had niet getekend voor een doorlopende machtiging. 

 
Oliver merkt op dat de begrotingen van de commissies niet in het kasboek staan, en vraagt of ze wel 

worden bijgehouden. 25 

Vivian antwoordt dat ze nog niet zo veel begrotingen van commissies binnen heeft, maar dat deze er 

zeker nog in verwerkt zullen worden. 

Vivian zegt dat enkele Prometheusmokken nog niet betaald zijn. De kosten van deze mokken vallen 
onder ‘Speciale activiteiten’. 

Vivian is nog wel van plan een filmlicentie aan te schaffen, aangezien Sprezzatura nog zeker één 30 

filmavond zal organiseren. Ook zullen er nog enkele workshops komen, dus ze denkt niet dat 

de begroting voor dinsdagavonden te hoog is. 
Vivian zegt dat de post voor Grote Sprekers met 150 euro daalt op de suppletoire begroting. 

Sprezzatura wil eerst iemand benaderen als mogelijke Grote Spreker en daarna pas de prijs 

bepalen. 35 
Vivian zegt dat elke commissie een mapje krijgt op de begroting; dit leidt tot het ‘saldo commissies’. 

Thomas Nak merkt op dat het belangrijk is dat de begroting gemakkelijk terug te vinden is.  
Vivian zegt dat de begroting op de Plexdrive staat en dus goed toegankelijk  is. 

Oliver meldt dat de print- en kopieerkosten nog niet inbegrepen zijn bij de crediteuren van Echnaton. 

 40 

 – Om 22.23 uur betreedt Renske Janssen de vergadering. – 

 
Gerda vraagt waar de reservering van het Sinterklaaskostuum staat. 

Vivian antwoordt dat deze op de suppletoire begroting staat. 

 45 

Lianne neemt het financieel halfjaarverslag per acclamatie aan. 
 
#9. Suppletoire begroting 

Vivian bespreekt de suppletoire begroting. 

 50 
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1. Contributies Waarschijnlijk zullen vier van de zes leden die nog niet 

betaald hebben dit alsnog doen. Naar schatting zal er nog 

één persoon gedurende het jaar lid worden. 

11. Print- en kopieerkosten Voor de eerste drie maanden zijn de kosten 115 euro. Door 
dit te extrapoleren kom je op 402 euro voor het gehele jaar, 5 
iets hoger dan in de oorspronkelijke begroting. 

12. Telefoonkosten De kosten zijn licht naar beneden bijgesteld omdat er de 

eerste drie maanden nog geen factuur voor telefoonkosten 

is ontvangen. Er zullen waarschijnlijk dus slechts drie 
facturen binnenkomen in plaats van vier. 10 

21. Sprekerspresentjes Deze kosten zullen nog dalen omdat enkele Prometheanen 

hun bestelde thermosbeker nog niet hebben opgehaald en 

/of betaald. 
22. Speciale activiteiten Deze kosten zijn licht gestegen doordat we onverwacht een 

Sinterklaaskostuum moesten huren. Van deze post zal 15 

verder de Vriendendag worden georganiseerd. 

23. Grote (Sprekers-) activiteiten Deze kosten zijn naar beneden bijgesteld wegens de 

plannen voor de eerste Grote Spreker. 
31. Ondersteuning overige commissies De februarimaand liet weten de 25 euro die voor ze 

gereserveerd zijn, niet te willen gebruiken. Daarom is deze 20 
post naar beneden bijgesteld. 

36. PKvV Volgens de huidige plannen hoeft er geen lunch te worden 

georganiseerd en hoeft er vanuit de vereniging geen 
bijdrage te worden betaald voor de borrels. Daarom is deze 

post naar beneden bijgesteld. 25 

44. Reservering Sinterklaaskostuum Omdat de huur van een Sinterklaaskostuum ieder jaar een 

grote kostenpost zou zijn en het lastig is een goed huurpak 

te vinden dat goed te bereiken is, lijkt het een goed idee te 
zijn geld opzij te leggen voor de aanschaf van een kostuum. 

 30 

Gerda vraagt of er een inventarisatie is gemaakt voor de prijs van een Sinterklaaskostuum. 

Vivian antwoordt dat dit niet het geval is, maar dat het in elk geval duidelijk is dat het duur wordt.  
Michel juicht de reservering toe. Hij zegt dat er misschien goedkopere pakken kunnen worden 

geregeld met korting, maar waarschuwt wel dat negen van de tien Sinterklaaskostuums in 

slechte staat zijn. 35 
Annelieke zegt dat het aan te raden is een lunch te regelen voor de PKvV. Ze vindt dat het ‘rondje 

verenigingen’ dat de PKvV de avond na iedere vergadering organiseert, door het bestuur 
gedeclareerd kan worden bij de vereniging; het bestuur vertegenwoordigt immers de 

vereniging bij deze gelegenheid. 

Caspar vindt dit een goed idee. 40 

Jasper complimenteert het bestuur met de suppletoire begroting, omdat ze veel lijkt op de 

oorspronkelijke begroting. 
Oliver roept de bestuursleden op snel te declareren na gemaakte onkosten, omdat dat prettig is voor de 

quaestor. 

 45 

Lianne neemt de suppletoire begroting per acclamatie aan. 
 
#10. Installatie en decharge commissieleden 

Lianne kondigt aan dat de commissieleden die na de laatste ALV in een commissie zijn getreden zullen 

worden geïnstalleerd. De volgende commissieleden worden geïnstalleerd: 50 
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Acquisitiecommissie:  Tycho Laan 

Fotocommissie:  Karin Hendrikse 

Internetcommissie:  Thomas Bakker 

Lustrumcommissie:  Tycho Laan, Oliver Lenz en Joanne Stolk 
 5 
Wieneke merkt – tussen de installatie van de nieuwe leden van de Internetcommissie en die van de 

Lustrumcommissie – op dat acclamatie van de leden pas mag plaatsvinden ná de hamerslag 

van de voorzitter. 

 
#11. Installatie en decharge gildepraesides 10 

Lianne installeert nieuwe gildepraesides van gilden die daarmee worden opgericht: 

 

Alcoholicagilde:  Sander Teuchies 
Koning Arthurgilde:  Mariska Schouten 

S.I.A.L.-gilde:   Karin Hendrikse 15 

Star Warsgilde:  Anne Rutten 

Ukelelegilde:   Karin Hendrikse 

 
Lianne dechargeert de praeses die wordt opgevolgd door een nieuwe praeses: 

 20 
Fantasielandengilde:  Jasper Bosman 

 

Lianne installeert de nieuwe praeses van dit gilde: 
 

Fantasielandengilde:  Lieke Smits 25 

 

Karin wil het Ukelelegilde opheffen, omdat ze tot nu toe het enige lid is, maar op voorstel van 

verschillende leden ziet ze het nog even aan; wellicht zullen toch nog nieuwe leden zich melden. 
 
#12. W.v.t.t.k.2 30 

De aanwezigen hebben geen vragen of opmerkingen meer. 

 
#13. Rondvraag 

Jasper wenst het bestuur veel succes de rest van het jaar. 

Oliver vindt dat het bestuur goed op weg is. 35 
Wieneke vraagt of ze nog mag opmerken dat het Prometheusjaar tot nu toe mooi verlopen is. 

Michel wil het bestuur vragen vooral zo door te gaan. Hij merkt op dat de opkomst bij deze ALV 
bedroevend is, maar complimenteert de eerstejaars met hun aanwezigheid. 

Wieneke denkt dat de lage opkomst misschien komt doordat weinig mensen een appeltje met dit 

bestuur te schillen hebben. 40 

Michel merkt op dat dit geen excuus is om niet naar de ALV te komen. 

Annelieke stelt voor ‘suppletoir’ voortaan als ‘suppletoor’ uit te spreken.  
Caspar vraagt of er wat merchandising betreft nog belangstelling is voor een Prometheus-das. Er klinkt 

instemmend ja-geroep uit de zaal. 

Karin wil een Prometheus-trui bestellen. 45 

Lianne wil iedereen hartelijk danken voor zijn of haar aanwezigheid. 
 
#14. Sluiting 

Om 22.33 uur sluit Lianne de vergadering. 

                                                 
2 Wat verder ter tafel komt. 


