Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus
op dinsdag 26 juni 2018
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Maartje Dingemans.
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#a. Lijst van aanwezigen
Arthur Wesselink
Bo Salomons
Cid Swanenvleugel
Cornieke van den Broek (van 20.33 uur tot 23.41 uur)
Dominique Hofman
Dominique Mulder
Eline Berkhout
Emma Lenting
Esmée van ‘t Hof
Eveline van der Veen
Floris Meertens
Francine Maessen (tot 23.50 uur)
Freek van Vliet
Gijs Pennekamp
Joris van de Riet
Jurrian Meijerhof
Lars Roosenstein
Leonie Dams
Lisette Neeleman
Loes de Bruin (tot 19.29 uur)
Lotte Kokkedee
Maartje Dingemans
Marije Monnickendam (vanaf 20.33 uur)
Mats Dijkdrent (tot 23.22 uur)
Niels Rood
Nina Littel
René Kamerich
Riccardo Tosellini
Sander Huls
Sanne Wortman (van 19.06 uur tot 23.50 uur)
Schelte van Deventer
Steven Assenberg
Susan van den Dool
Suze Geuke
Vera Verkooijen (vanaf 19.15 uur)
Vivian Tomson (vanaf 20.02 uur)
Personen worden de eerste keer dat zij in de notulen verschijnen met voor- en achternaam
aangeduid en vervolgens slechts met de voornaam. Indien personen met dezelfde
voornaam aanwezig zijn worden deze altijd zowel met voor- als achternaam
weergegeven. Bij installaties en decharges wordt altijd de gehele naam gegeven.
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#1. Opening

50

Lotte Kokkedee opent de Algemene Ledenvergadering om 18.39 uur. Ze verwelkomt
iedereen op de ALV. Het bestuur doet deze ALV een experiment: er zijn geen ALVboekjes geprint. Het ALV-boekje is gisteren verstuurd, als je hebt aangegeven een
geprint ALV-boekje te willen hebben, kan je bij Maartje Dingemans terecht.

#2. Vaststelling definitieve agenda
Lotte leest de agenda voor en vraagt of er vragen of opmerkingen zijn vanuit de zaal. Er zijn
geen aanvullingen, dus hamert Lotte de agenda in.
55

#3. Post m.b.t. de ALV

60

Lotte vraagt Maartje, de ab-actis, of er post voor de ALV is. Maartje heeft geen post
ontvangen, maar wel een aantal machtigingen: van Carel ter Avest en Lennart Blok
om Francine Maessen te machtigen, van Susanne Belonje en Freya Freytag om Eveline
van der Veen, Adri Wessel en Gerard Spaans om René Kamerich, Larissa Koedood en
Vita Jansen om Vera Verkooijen, Bastiaan van Ganzen en Emily Klerks om Freek van
Vliet, Mats Dijkdrent om Maartje, Tonda van Manen om Dominique Mulder, en van
Loes de Bruin om Lisette Neeleman te machtigen.

65

#4. Notulen vorige ALV

70

Lotte zegt dat de notulen van de vorige ALV per mail aan alle leden gestuurd zijn. Ze vraagt
of iemand vragen of opmerkingen heeft over de notulen van de ALV van 31 januari.
René complimenteert namens Adri Maartje voor de bondigheid van de notulen en de
snelheid waarmee de notulen zijn opgestuurd. In verband met de nieuwe regel in het
Huishoudelijk Reglement, dat notulen binnen een maand verstuurd moeten zijn,
hoopt hij dat de notulen in de toekomst ook zo snel verstuurd worden.

#5. Mededelingen
75

Lotte verwelkomt de vertegenwoordigers van de Cultuursociëteit, Bo Salomons, Joris van de
Riet en Susan van den Dool, en bedankt hen alvast voor hun harde werk en inzet het
afgelopen jaar. Op 25 mei is de nieuwe EU-privacywet ingegaan, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bestuur is daar hard mee bezig en
Maartje gaat binnenkort met de archiefcommissie hierover vergaderen. Ze laat weten
dat er zoals altijd speculaas op de ALV aanwezig is.
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#6. Statuten Cultuursociëteit
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Lotte legt uit dat de Cultuursociëteit namens zes verenigingen een pand zoekt. Ze geeft het
woord aan de vertegenwoordigers van de Cultuursociëteit.
Bo komt naar voren namens de Cultuursociëteit. Hij stelt zich voor als de voorzitter van de
juridische subcommissie. Volgend jaar zal hij de voorzitter van de Cultuursociëteit
worden. Hij zal het hebben over de statuten: wat deze zijn, waarom ze nodig zijn en
wat de verplichtingen zijn van de vereniging als ze worden aangenomen. Statuten
zijn het oprichtingsdocument van de vereniging. Nadat de notaris de statuten heeft
vastgelegd heb je een formele vereniging en in de statuten staat hoe de vereniging
geregeerd wordt, waar die zetelt, wat de rechten en plichten zijn en wie de leden zijn
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(in dit geval zes lidverenigingen). Er staan geen details in de statuten, die staan in het
reglement. Waarom statuten? Omdat een vereniging veilig is: mocht iets misgaan,
bijvoorbeeld een dure verbouwing aan het pand, dan zijn niet zes lidverenigingen
financieel aansprakelijk met een risico op faillissement, maar alleen de vereniging
Cultuursociëteit. Gesprekken over een pand kunnen bovendien efficiënt vanuit een
centraal orgaan gevoerd worden en de ledenvergadering geeft inspraak voor alle
lidverenigingen, zodat samenwerking gemakkelijker gaat. Bo gaat de hoofdstukken
van de statuten af. Hoofdstuk 1. Geeft de wettelijke vereisten weer, dat het gaat om de
vereniging Cultuursociëteit Leiden met zetel in Leiden en met het doel het verzorgen
van een sociëteitspand. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.
Mats zegt dat de leden van Prometheus lid zijn van een vereniging die lid wordt van een
vereniging, wat is de rechtelijke positie van de leden van de lidvereniging? Bo
antwoordt dat er formeel geen rechtelijke positie is, maar leden van een lidvereniging
zijn in de praktijk zo belangrijk dat een bestuur wil weten wat zij vinden. Net als bij
de PKvV1 gaat een lid, namelijk het bestuur van een vereniging, geen belangrijke
besluiten nemen voordat de eigen ALV die heeft goedgekeurd.
Cid Swanenvleugel vraagt wie de zes lidverenigingen zijn. Bo antwoordt: Duivelsei, CM2,
Prometheus, Panoplia, Ichtus en Franciscus Gomarus, op volgorde van groot naar
klein.
Bo vervolgt met Hoofdstuk 2. De Cultuursociëteit komt ingeschreven te staan bij de Kamer
van Koophandel. Leden van de Cultuursociëteit zijn verenigingen met statuten. Een
lidmaatschapsverzoek wordt gedaan aan het bestuur van de Cultuursociëteit. Als een
vereniging toegelaten wil worden, dan moeten de lidverenigingen unaniem beslissen
voor toelating. Schorsing kan wanneer een lidvereniging zich niet aan de regels houd
door zich bijvoorbeeld te misdragen in het pand. Een lidmaatschap eindigt door
opzegging, de opzegtermijn is een jaar.
Lars Roosenstein vraagt of het klopt dat, indien een lidvereniging net na het begin van het
verenigingsjaar het lidmaatschap opzegt, die lidvereniging nog bijna twee jaar moet
blijven. Bo beaamt dit.
Mats vraagt of er bewust is gekozen voor de formulering dat lidverenigingen gericht moeten
zijn op studenten van ‘hoger onderwijs’. Bo antwoordt dat dit is overgenomen van
studentenverenigingen. Mats vraagt wat er gebeurt als er van het mbo een
studentenvereniging komt. Joris antwoordt dat met studenten primair hbo of
universiteit bedoeld wordt. Mbo’ers zouden lid kunnen worden als de
Cultuursociëteit in het reglement opneemt dat andere verenigingen ook lid kunnen
worden. Mats vraagt waarom dat nu niet in de statuten wordt gezet. Joris antwoordt
dat dat op dit moment niet de doelgroep is; er zijn nu geen bekende mboverenigingen.
Bo vervolgt dat de verplichtingen van de lidverenigingen de jaarlijkse contributie en het
meehelpen met schoonmaken zijn.
Eline Berkhout vraagt hoe hoog de contributie wordt. Bo antwoordt dat dat in het reglement
wordt vastgelegd en daar pas na de statuten naar wordt gekeken.
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Plaatselijke Kamer van Verenigingen.
Collegium Musicum.
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Lotte vraagt waarom de bar nog niet in de statuten vermeld staat. Bo antwoordt dat dit later
in het reglement komt, aangezien we nu niet weten of er een bar in het pand zal zijn.
Bo vervolgt met Hoofdstuk 3. De ALV bestaat uit een vertegenwoordiging van de besturen
van de zes lidverenigingen en beslist over wie lid wordt, wie geschorst wordt, en of
de statuten of het reglement gewijzigd worden. Voor beslissingen over het pand als
woonruimte verhuren en lenen heeft CM een amendement ingediend dat bepaalt dat
niet een meerderheid maar unanimiteit nodig is. Een contributieverhoging kan beslist
worden met tweederde meerderheid van de stemmen: in het geval van zes
verenigingen dus vijf verenigingen.
Mats concludeert dat leden van Prometheus geen directe invloed op de contributieverhoging
hebben, terwijl de vereniging wel door die beslissing met een financieel tekort kan
komen te zitten. Bo reageert dat een goed bestuur hier niet over beslist zonder de
ALV te raadplegen. Het hierdoor oplopen van een tekort zou bovendien zeer slecht
beleid zijn. Mats vraagt of het te specifiek voor de statuten is om aan te geven dat
bijvoorbeeld een contributieverhoging eerst langs de ALV’s van lidverenigingen dient
te gaan. Bo antwoordt dat dat klopt: wat lidverenigingen intern beslissen is namelijk
niet aan de Cultuursociëteit. Jurrian Meijerhof voegt toe dat door het amendement
van CM om de termijn voor het bekendmaken van een contributievoorstel drie weken
te maken, Prometheus altijd nog zelf een ALV binnen die termijn kan hebben.
Bo vervolgt dat stemmen alleen per handopsteking gaat, zodat besturen zich niet achter
anonimiteit kunnen verschuilen. Het wordt niet goed geacht om blanco te stemmen.
Nadere regels worden wederom in het reglement vastgelegd. Hoofdstuk 4. Het bestuur
bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen leden. Als bestuurslid dien je lid te
zijn van een van de lidverenigingen en moet je benoemd zijn door de
ledenvergadering.
Sanne Wortman komt om 19.06 uur de zaal binnen.
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Floris Meertens vraagt of er een eerlijke verdeling voor die bestuursplekken komt. Bo
antwoordt dat de ledenvergadering het vertegenwoordigende orgaan is. Een bestuur
is enkel bestuur en is er voor de Cultuursociëteit, niet voor de lidvereniging.
Bo vervolgt dat een bestuur door de ALV ontslagen kan worden. Een bestuurslid kan
wegens onbehoorlijk bestuur ontslagen worden. Er is tevens een
kascontrolecommissie. Hoofdstuk 5. Er is een Raad van Advies die alles kan inkijken.
Sanne vraagt hoe de Raad van Advies gekozen wordt. Bo antwoordt dat deze verkozen
wordt door de ledenvergadering, zoals een bestuur. Niels Rood vraagt of iedereen
zich in principe kan aanmelden voor de Raad van Advies. Bo zegt dat dat zo is.
Loes vraagt of er nog steeds een clausule is dat bestuursleden van een lidvereniging geen
bestuur kunnen worden. Bo zegt dat dat klopt.
Cid vraagt of een bestuurslid van de Cultuursociëteit ook lid wordt van de vereniging. Bo
antwoordt van niet: je bent dan bestuurder maar geen lid.
Lotte vraagt wat er gebeurt als er geen bestuur kan worden gevonden. Bo antwoordt dat het
oude bestuur dan demissionair aanblijft.
Bo vervolgt met Hoofdstuk 6. De statuten kunnen enkel met unanieme stemmen gewijzigd
worden. Het aanschaffen van een pand kan alleen met algemene stemmen, wat
unanimiteit betekent.
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Steven vraagt waarom de term algemene stemmen wordt gebruikt en niet unanimiteit. Joris
antwoordt dat dat de wettelijke term voor unanimiteit is. Steven vindt het een vage
term; de term unanimiteit is ten minste duidelijk. Bo reageert dat hij nog een apart
document zal maken, zodat iedereen het kan begrijpen.
Bo vervolgt met de financiën. Wat gaat er financieel gebeuren als de statuten worden
ingestemd? 10 % van het gespaarde bedrag per vereniging wordt ingelegd om de
notaris en de Kamer van Koophandel te betalen. Mocht een lidvereniging zich
terugtrekken, dan krijgt die vereniging naar rato terug wat betaald is. Hetzelfde geldt
bij de opheffing van de vereniging: iedere lidvereniging krijgt naar rato het ingelegde
bedrag terug. Lars voegt toe dat er zo’n € 25.000 is gespaard in totaal, dus het gaat om
€ 2.500 in totaal. Daarvan komt ongeveer € 300 van CM, € 600 van Duivelsei, € 450
van Prometheus en € 150 à € 300 van iedere christelijke vereniging. René vult aan dat
het spaarplan per vereniging is gebaseerd op wat iedere vereniging kon missen. Bo
vult aan dat het financiële plaatje door de zomer heen bepaald wordt.
Vera komt om 19.15 uur de zaal binnen.
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Lotte vraagt of het een reden kan zijn om een vereniging uit de Cultuursociëteit te zetten dat
er een potentiële partner bij komt, bijvoorbeeld in het geval een vereniging veel
minder geld bijlegt maar wel beslag legt op het gebouw. Bo antwoordt dat dat geen
grond is, maar dat het klopt dat een vereniging die weinig bijlegt wel gebruikmaakt
van de, weliswaar kleinste, zaal. Er is nog niet gesproken over andere verenigingen.
Mats vraagt wat er financieel gebeurt als een vereniging over twintig jaar besluit uit de
Cultuursociëteit te stappen. Joris antwoordt dat dat niet in de statuten maar in het
reglement geregeld wordt. Het plan is dat een lidvereniging wanneer deze eruit stapt
ieder jaar 10 % minder terugkrijgt van het spaarplan, dus na een jaar 90 %, twee jaar
80 % enzovoort. Na tien jaar krijgt een lidvereniging niets terug, aangezien de
lidvereniging wel de vruchten heeft kunnen plukken van het gebruik van een pand.
Niels vraagt wat, na het verkrijgen van statuten en daarmee een vereniging, de positie van
de commissie Cultuursociëteit wordt en hoe die zich tot de vereniging gaat
verhouden. Bo antwoordt dat de commissie vanuit de vereniging hetzelfde werk blijft
doen waar de vereniging mee moet instemmen.
Cid vraagt wat een vereniging die over een paar jaar erbij zou komen evenveel of meer zal
moeten inleggen om te compenseren voor het niet meedoen aan het spaarplan. Bo
antwoordt dat dit afhangt van de afbetaling van het pand. Uiteindelijk is wel het idee
dat zo’n vereniging een vergelijkbaar bedrag met de rest betaalt, wat over de jaren
uitgesmeerd kan worden.
René vraagt in hoeverre het werk van commissies zoals het onderhoud, de bardienst en
schoonmaakdienst automatisch op de bestuursleden van de Cultuursociëteit
terechtkomt. Bo antwoordt dat dit in het reglement wordt geregeld. Mochten
commissies niet gevuld worden of het werk niet doen dan moet het bestuur die taken
vervullen, aangezien zij in principe verantwoordelijk zijn.
Lars vraagt wanneer de reglementen ongeveer naar de ALV’s zullen gaan. Bo antwoordt dat
dit hopelijk voor het einde van het jaar, voor december, gebeurd is.
Steven heeft een paar algemene vragen. Anna Wassenburg heeft de vorige keer (op de ALV
van 27 juni 2017) een presentatie gegeven over de Cultuursociëteit. Ten eerste is daar
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een motie aangenomen dat de Cultuursociëteit regelmatige updates zou geven aan de
ALV, wat niet is gebeurd. Ook zou er een financieel plan komen. Waar is het
financiële plan? Bo antwoordt dat ze voornemens waren een financieel plan aan de
ALV’s voor te leggen, maar dat er zich een probleem heeft voorgedaan. De financiële
subcommissie was helaas niet zo productief. Nu zijn er drie nieuwe leden gevonden
die het belang begrijpen van een financieel plan en zeer gemotiveerd zijn. De
Cultuursociëteit hoopt dat zij even voortvarend als de juridische subcommissie zullen
zijn. Bo wil volgend jaar als voorzitter verder met professionaliseren.
Steven vindt het persoonlijk voorbarig om statuten te behandelen, terwijl er nog geen
presenteerbaar financieel plan ligt. Hij vraagt of bijvoorbeeld gezegd kan worden dat
het met de zes verenigingen mogelijk is een pand te kopen. Bo antwoordt dat dit met
een redelijke contributieverhoging financieel mogelijk is. Wat precies mogelijk is zal
door de zomer heen bekeken worden. Mats vraagt wat met een redelijke
contributieverhoging wordt bedoeld. Bo antwoordt dat geen enkele lidvereniging
hun contributie met € 50 zal verhogen. Hij weet niet hoe hoog de
contributieverhoging zal zijn, maar de verhoging zal, aangezien een pand kopen duur
is, redelijk zijn en naar zijn idee goed te praten zijn.
Mats zegt dat een pand met verschillende ruimtes, onder andere met een grote ruimte voor
repetities van CM, een hoge hypotheek zal vragen. In dat geval zal een grote instantie
bij moeten springen. Hij vraagt of er sprake is van een bijspringende instantie en zo
ja, wat de eisen van die instantie zijn. Bo antwoordt dat de Cultuursociëteit daarom
een rechtspersoon wil, omdat er dan garantie van de gemeente of de universiteit kan
worden gegeven. De gemeente is zeker bereid zich in te zetten voor een cultureel
Leiden en heeft toegezegd erg open te staan om garant te staan. Wat de eisen
daarvoor zijn weet hij niet.
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Loes verlaat de zaal om 19.29 uur.

255

260

265

270

Steven vraagt of er met de universiteit een gesprek is geweest om eenzelfde constructie als
met de watersportverenigingen te maken. Bo antwoordt dat de universiteit het
project ‘leuk’ vindt en de Cultuursociëteit wil helpen met contacten, maar helaas geen
financiële steun wil geven. Misschien kan in een verder stadium nog eens gevraagd
worden of de Cultuursociëteit net als de watersportverenigingen financiële steun kan
krijgen.
Steven merkt op aan het bestuur dat een agendapunt goed moet aangeven waar een kwestie
over gaat en vraagt zich af of de formulering van het agendapunt nu de lading goed
genoeg dekt, aangezien het stemmen over statuten ook inhoudt dat er een financieel
aspect mee gemoeid is en een nieuwe vereniging wordt opgericht. Lotte antwoordt
dat de andere lidverenigingen dezelfde formulering voor het agendapunt hebben
gebruikt.
Mats vraagt of het gebruikelijk is dat statuten en reglement apart worden ingestemd. Bo
antwoordt dat hij niet weet wat gebruikelijk is, maar dat het waarschijnlijk de beste
manier is om eerst de statuten in te stemmen om vervolgens een reglement met een
goede escape-regeling te maken. Wanneer namelijk gewacht wordt op het reglement
dan is de Cultuursociëteit een half jaar verder en kan er niet tussentijds met banken,
de gemeente en de universiteit worden gepraat.
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René vindt het jammer dat er niet meer duidelijkheid is over de financiën, maar vindt het
goed dat de Cultuursociëteit ook bij de statuten goed op de financiën heeft gelet,
bijvoorbeeld over de teruggave van geld dat ieder jaar met 10 % verminderd. Hij is
positief als Bo hem overtuigt dat de Cultuursociëteit terughoudend zal zijn met extra
uitgaven naast de oprichtingskosten. Bo reageert dat hij de kosten van de Kamer van
Koophandel € 50 à € 100 schat en de notariskosten € 500 à € 600, zodat ongeveer € 700
in totaal wordt uitgegeven, wat grof geschat op € 100 à € 150 per vereniging uitkomt.
Bo ziet niet in waar anders geld aan wordt uitgegeven, tenzij een
vergunningaanvraag geld kost. Alleen het verkrijgen van een pand zal geld gaan
kosten, wat uiteraard eerst zal worden aangegeven. Het kost bovendien niets om de
vereniging te behouden wanneer deze eenmaal is gesticht.

#7. Stemming Statuten Cultuursociëteit
285

Lotte leest het stemmingsvoorstel voor: ‘De statuten van de Cultuursociëteit zoals
gepresenteerd op de ALV van 26 juni worden aangenomen.’ Het stemmingsvoorstel
geldt ook voor de amendementen ingediend door CM. Er wordt per handopsteking
gestemd. Er zijn geen vragen over de formulering van het stemmingsvoorstel.
Er zijn negenentwintig stemmen voor het voorstel, twee tegen en zeven onthoudingen. Het
stemmingsvoorstel wordt aangenomen.
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#8 Installatie kascontrolecommissie
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Lotte legt uit dat René samen met Bo en Gerard de kascontrole heeft gedaan, maar hij nog
met toestemming van de ALV in de kascontrolecommissie geïnstalleerd moet
worden. Hier is geen bezwaar tegen.
Lotte installeert René Kamerich per acclamatie in de kascontrolecommissie.

#9. Financieel verslag & suppletoire begroting
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Lotte kondigt aan dat het financieel verslag door Jurrian, de quaestor, besproken zal worden.
Jurrian begint bij de suppletoire begroting, waarbij hij ingaat op de resultaten die zijn
vastgesteld en de begrotingsposten die significant zijn veranderd.
Jurrian vertelt dat hij in de zomer de contributies gaat innen van leden die tijdens het
verenigingsjaar lid zijn geworden. Contributies (1.) zal dan van € 10840 naar € 10950
gaan. Vrienden (2.) heeft hij iets naar beneden bijgesteld, omdat een aantal Vrienden
het laten afweten te betalen. Hij gaat hier achteraan. Print- en kopieerkosten (11.) is flink
naar beneden bijgesteld, er is niet zoveel uitgegeven. Jurrian schat het resultaat van
Postzegels (12.) op € 840 en gaat bij het volgende agendapunt meer op deze post in.
Enveloppen (13.) is naar beneden bijgesteld, omdat Maartje van de Staples-enveloppen
naar de Action-enveloppen is overgestapt. Deze enveloppen hebben hetzelfde
milieukeurmerk maar schelen veel in kosten. Over Promotiemateriaal (14.) kan Jurrian
nog weinig zeggen, omdat de factuur van Labor Vincit voor 2017 nog steeds niet
binnen is, ondanks dat het bestuur er tweemaal om heeft gevraagd. Presentjes intern
(18.) heeft een laag voorlopig resultaat omdat hij met Arthur Wesselink heeft
afgesproken dat alle cadeautjes voor commissieleden aan het eind van het jaar
worden gedeclareerd. Doordeweekse activiteiten (22.), Uitjes (23.) en Speciale activiteiten
(24.) behandelt Jurrian als één grote pot met geld voor activiteiten. De € 1500 die aan
het begin van het jaar voor deze pot stond zal niet opgemaakt worden en is dus naar
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beneden bijgesteld. Speciale activiteiten is wel iets gestegen omdat de kosten voor de
VVO-week te laag waren begroot en er nog twee declaraties voor het hutspot eten
binnen waren gekomen. Aan Grote Namen (21.) is tot nu toe € 250 uitgegeven en er
staat een spreker in de wacht voor € 125, waardoor deze post op € 375 uitkomt. De
Subsidie Almanak (25.) is goedkoop uitgevallen, complimenten aan de commissie.
Subsidie Eindfeest (29.) was een experiment met duurdere kaartjes van € 8,70 met een
afgekochte locatie. De post zal waarschijnlijk op de begrote € 75 uitkomen en is
daarmee een succes. Jurrian corrigeert zijn eerdere uitspraak dat de Subsidie
Integratiecommissie (37.) afgerond zou zijn. Hij was vergeten dat de nieuwe
integratiecommissie in september al budget nodig heeft. Hij heeft de post daarom
weer teruggebracht naar € 50. Op Domeinnaam en hosting (39.) wordt meer uitgegeven
omdat de vereniging nu over een betaalde hosting beschikt. Op eerdere ALV’s is
aangekaart dat de site op de server van een lid werd gehost, dit wordt nu gedaan bij
een professionele aanbieder. De website is nog niet overgezet naar de nieuwe hosting,
dat doet hij in de zomer. Naast asvprometheus.nl is er nu de domeinnaam
prometheusleiden.nl, wat € 2 per jaar kost. Merchandise (40.) wordt € 125 hoger omdat
nog pennen voor in de eerstejaarspakketten moeten worden gekocht. Onvoorzien (46.)
blijft vrijwel gelijk omdat hier een uitgave is gedaan die te maken heeft met post,
waar bij het volgende agendapunt verder op in wordt gegaan. Voor een Testlocatie (53.)
is lang geld gereserveerd, maar er zijn geen nieuwe locaties meer die worden
uitgetest die geld gaan kosten. Opgeteld komt Jurrian op een bedrag van € 396,95 dat
over is, wat hij waarschijnlijk deels wil reserveren voor de beamer en eventueel deels
aan de kampcommissie en de EL CID-commissie wil geven. Ook lijkt het hem goed
wat geld over te houden voor de reserve, aangezien het afgelopen jaar een grote
uitgave uit de reserve is gedaan en in de winst- en verliesrekening ongeveer € 100 aan
afschrijvingen op de balans te zien zijn.
Jurrian vervolgt met de balans, die bestaat uit activa (alle geldmiddelen en middelen die
geld vertegenwoordigen, zoals merchandise en debiteuren) en passiva (hoe het
vermogen is onderverdeeld, dit is in een algemene kas, acquisitiekas en verschillende
reserveringen). Er zijn op dit moment geen crediteuren. Onder Liquide middelen is de
kredietkaart verdwenen: deze is erg bevallen voor betalingen van de buitenlandreis
en beide weekendjes. Helaas is de limiet die voor de vereniging is vastgesteld niet zo
hoog dat bijvoorbeeld alle vliegtickets voor de buitenlandreis ermee geboekt kunnen
worden. De volgende buitenlandreiscommissie zal alsnog extra kredietkaarten in
moeten zetten als de maatschappij waarmee ze vliegen geen iDealbetaling accepteert.
Truien en Vesten onder Voorraad is gelukkig gedaald. De helft van de blauwe truien
zijn verkocht en er is één rood vest. Hij loopt bij Debiteuren achter met het innen van
de advertentiebetalingen van de acquistitiecommissie en gaat dit in de zomer regelen.
Jurrian doet opnieuw een liquiditeitsprognose bij de liquiditeitsrekening. Dat is het
percentage van het vermogen dat bestaat uit liquide middelen (de kas, betaal- en
spaarrekening). Het percentage is 89 %, dit is gezond.
Jurrian heeft de winst- en verliesrekening op advies van de kascontrolecommissie verwerkt
in de begroting. Ter informatie heeft hij deze rekening nog apart weergegeven. Deze
rekening laat het resultaat op één moment zien.
Jurrian geeft het woord aan de kascontrolecommissie.
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Bo en René komen naar voren. René stelt hen voor als de kascontrolecommissie en vertelt dat
Bo en Gerard het actieve deel van de kascontrolecommissie vormen. Hij valt even in.
Hij geeft eerst het woord aan de zaal.
Floris vraagt waar de €0,08 voor het fotoboek vandaan komt. Jurrian antwoordt dat Bo een
precieze reservering had gedaan voor het fotoboek. Het bedrag bleek niet deelbaar te
zijn door het aantal bestellingen. De bedragen zijn naar boven afgerond en die € 0,08
bleef zo over.
Niels merkt op dat rekening gehouden moet worden met de printkosten voor de
eerstejaarsboekjes. Jurrian reageert dat hij denkt dat dit bedrag voldoende zal zijn.
Het bestuur is van plan om de statuten en het Huishoudelijk Reglement niet meer te
printen maar per mail te sturen naar de eerstejaars.
Mats merkt op dat er meer is uitgegeven dan begroot bij Subsidie Dagjes (26.). Jurrian
antwoordt dat er nog inkomsten binnenkomen en hij nog een toegekende subsidie
van de acquisitiecommissie erin moet zetten.
Lars vraagt of de overgebleven lustrumboeken op de balans staan. Jurrian antwoordt van
niet. De lustrumboeken heeft Bo vorig jaar als verlies gerekend zodat op dit moment
verkochte lustrumboeken als extra inkomsten tellen.
Vivian Tomson vraagt of er nog mensen voor het gala moeten betalen. Jurrian antwoordt dat
hij van iedereen die op de deelnemerslijst stond geld heeft geïnd, behalve van twee
mensen die hebben aangegeven niet bij het gala te zijn geweest. Het gala heeft € 25
gekost, wat een financiële meevaller betekent.
Sander Huls vraagt waarom de pennen € 125 gaan kosten, aangezien dit niet overeenkomt
met de prijs van de pennen als merchandise. Jurrian antwoordt dat er een foutje was
gemaakt in de merchandise-enquête waarin vijf pennen voor € 2,50 te koop waren. De
pennen zijn duurder. Hij heeft de paar mensen die de pennen al hadden besteld de
lagere prijs laten betalen. Nu is het juiste bedrag neergezet in de enquête.
Mats vraagt waarom er nog € 250 voor de Doordeweekse activiteiten (22.) is gereserveerd,
aangezien er niet veel activiteiten meer zullen zijn. Jurrian antwoordt dat er
aankomende zaterdag een sportdag met barbecue zal zijn. De huur van de
sportvelden bedraagt € 115. Hij wil bovendien een potje vrijhouden voor september.
Dit potje heeft hij ruim begroot, omdat met nieuwe leden veel mensen op activiteiten
afkomen.
Sanne vraagt of het bestuur iets wil veranderen in september. Die maand zit al vol met
standaardactiviteiten en heeft amper ruimte voor een grote activiteit. Jurrian
antwoordt dat er nog geen plannen vastliggen en beseft dat september erg vol zit. Hij
wil de mogelijkheid houden om te kijken of er nog een activiteit valt in te passen.
Sander vraagt of het klopt dat het geld voor de sportdag van de post Doordeweekse activiteiten
komt, ondanks het feit dat de activiteit op een zaterdag valt. Jurrian antwoordt dat
dat klopt, hij beschouwt het als één grote pot.
Cornieke van den Broek en Marije Monnickendam komen om 20.33 uur de zaal binnen.
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Niels vraagt hoe het komt dat de themamaanden ieder een ander bedrag hebben staan.
Jurrian antwoordt dat themamaand februari haar budget heeft opgemaakt en
themamaand mei nog niet is afgerond, hij zal dit in september laten zien.
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Niels vraagt, nu het gala € 25 heeft gekost, waarom er geen restitutie voor het gala is gedaan.
Jurrian legt uit dat bij de vraag of restitutie de moeite waard is, gekeken wordt naar
de prijs van een biertje, zo’n € 2,50. Is de prijs per persoon hoger dan een glas bier dan
is het de moeite waard om te restitueren. Het gala zit echter op het randje en hij heeft
het er goed met het bestuur en de kascontrolecommissie over gehad. Het gaat in
totaal om een groot bedrag, ongeveer € 275, maar omdat het gala zo populair was
gaat het per persoon om een klein bedrag. Daarom is besloten het geld niet te
restitueren maar de vereniging, die heeft meebetaald aan het gala, het geld te geven
om andere commissies te steunen en bijvoorbeeld een reservering te doen. Zo wordt
het geld goed besteed.
Mats vraagt of onder andere de camera nog op de balans wordt gezet. Jurrian antwoordt dat
hij dit in september wil doen.
Sanne vraagt waar de Overige inkomsten (7.) uit bestaan. Jurrian antwoordt dat het grootste
deel, zo’n € 70, bestaat uit een harde schijf die hij had gekocht en per ongeluk bij Café
de Keyzer had laten bezorgen. De harde schijf is toen geretourneerd door De Keyzer.
Het bedrag is weer teruggestort.
René bedankt de zaal voor de vragen, een kwart van hun vragen zijn zo al beantwoord.
Bo heeft een algemene vraag aan Jurrian: hoe heeft hij de quaestuur ervaren en wat wil hij de
volgende generatie bestuurders meegeven. Jurrian antwoordt dat hij de eerste
quaestor is die volledig werkt met het boekhoudprogramma en dat als erg prettig
ervaart. Het scheelt veel handmatige administratie en dus veel tijd. Hierdoor is de
quaestuur niet heel tijdrovend. Er zijn wel tijden dat het heel druk is maar door het
boekhoudprogramma valt het mee. Voor de rest merkt hij dat hij in het begin bang
was om geld uit te geven maar steeds meer risico durfde te nemen, met als
hoogtepunt het afgekochte eindfeest. Hij heeft hierdoor geleerd dat geld moet rollen.
Bo vraagt hoeveel sprekerspresentjes er nog zijn en hoeveel hij het f.t. kan geven. Jurrian
antwoordt dat de theeglazen, omdat ze ook merchandise zijn, als voorraad staan en
dus per glas kunnen worden uitgegeven. Hij gaat niet meer afschrijven dan nodig
voor dit jaar. Hij koopt steeds kleine hoeveelheden thee in en zal aan het einde van
het jaar zo’n twee weken aan thee voor het f.t. overhouden.
René vraagt of Jurrian de onvoorziene kosten kan uitsplitsen. Jurrian antwoordt dat aan het
begin van het jaar € 100 in de onvoorziene kosten stond. Bo legt uit dat hij op zijn
laatste dag contant geld bij de bank had gestort, maar de telmachine had tien flappen
te weinig geteld. Jurrian vervolgt dat het bestuur daarnaast gebruik heeft gemaakt
van de postservice van Plexus zoals bij de vorige ALV’s is gevraagd, en daar is een
onverwachte, grote rekening van gekomen. Een deel van deze rekening heeft hij bij
de post Postzegels (12.) gezet, een deel bij onvoorzien.
René merkt op dat het goed is de kas onder de € 200 te houden en het teveel te storten.
Bo vraagt om de volgende keer de eerdere jaren ook bij de balans weer te geven.
Bo merkt op dat de reserveringen voor het fotoboek en Labor Vincit geleegd kunnen worden
op de balans. Jurrian reageert dat de reservering voor Labor Vincit nog de reservering
van Bo is voor de factuur over 2017 die nog moet komen. René reageert dat het weg
kan als hij niet verwacht dat de factuur zal komen, het is een keus die hij kan maken.
René vraagt waarom weekendje I niet op de winst- en verliesrekening voorkomt. Jurrian
antwoordt dat het weekendje precies op € 0 is uitgekomen.
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René vraagt of de winst- en verliesrekening en de balans in euro’s zijn. Jurrian antwoordt dat
alleen de Buitenlandreis niet in euro’s is, de volgende keer zal hij euro’s erbij zetten.
René vertelt dat Bo, Gerard en hij bij Jurrian langs zijn geweest en dat behalve een aantal
facturen, die nu binnen zijn, alles helemaal correct is. Hij bedankt Jurrian en de zaal.
Lotte neemt de suppletoire begroting aan.
Lotte schorst de vergadering om 20.56 uur.

#10. Postbeleid
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Lotte heropent de vergadering om 21.10 uur.
Lotte vertelt dat het bestuur dit jaar heeft gewerkt aan een voorstel tot herziening van het
postbeleid. Ze geeft Jurrian het woord om het beleid toe te lichten.
Jurrian begint met een introductie over waarom het bestuur een nieuw postbeleid wil
voorleggen. Aan het begin van het jaar is door de ALV aan het bestuur gevraagd te
kijken of er nog een rekening openstaat van bestuur Nehalennia bij de postservice
van Plexus, en of de vereniging van die postservice gebruik kan maken, aangezien er
nooit een factuur is geweest en de vereniging immers ook van andere faciliteiten van
Plexus gebruik kan maken. Maartje is daar dit jaar achteraan gegaan. Het blijkt echter
dat de vereniging wel gebruik mag maken van de postservice, maar dat de
universiteit de vereniging niet als interne partij wil zien en dat we alleen tegen de
volle prijs gebruik kunnen maken van de postservice. Daar kwam het bestuur achter
nadat iemand van de universiteit al toestemming had gegeven om post op te sturen
naar de postservice. Later belde een collega, toen het bestuur Pyrossen buiten en
binnen Leiden en nieuwjaarskaarten verstuurd had via die postservice, dat het
waarschijnlijk goedkoper was dan gewone postzegels, maar dat er wel een factuur
zou komen. Na anderhalve maand kwam er een factuur van € 540 voor verstuurde
post. Na wat rekenwerk kwam Jurrian erachter dat dit even duur was als het
versturen met PostNL. De postservice is dus geen optie om post goedkoper te
versturen. Omdat het bestuur ervan uitging dat de postservice gratis dan wel stukken
goedkoper zou zijn is er ook post binnen Leiden via de postservice verstuurd. Dat
deel van de factuur, zo’n € 120, heeft Jurrian op de onvoorziene kosten gezet.
Jurrian vervolgt dat het bestuur daarom voor een dilemma stond: de aandacht werd
gevestigd op de hoge kosten van het versturen van post. Veel eerstejaars die buiten
Leiden wonen wilden dit jaar de Pyros en de postzegelprijs was in januari weer
gestegen. Onder andere door de postservice zou het Jurrian niet lukken om binnen de
begroting te blijven die hij had afgestemd op voorgaande jaren. Het bestuur moest
dus een oplossing bedenken. Hij heeft vervolgens een goedkopere postleverancier
gevonden, Sandd, die € 0,60 in plaats van € 0,83 vraagt per postzegel. Maar ook dan
wordt er meer uitgegeven dan begroot. Dit probleem, de hoge kosten voor post,
bestaat bij de vereniging al langer; steeds neemt de begrotingspost Post weer toe
omdat de post duurder is geworden. Er wordt niet voorzien dat deze post zal dalen:
ook Sandd zal hun postzegelprijs steeds aanpassen aan de markt.
Jurrian heeft de kosten voor het verzenden van post uitgesplitst en laat dat aan de zaal zien.
Bij de Vrienden en Reünisten gaat het in het gunstigste geval met postzegels van
Sandd om € 65,06 per postronde, en er zijn drie rondes per jaar. Dit is een best groot
bedrag, maar gaat naar donateurs die een minimaal bedrag per jaar betalen om deze
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post ruim te dekken, en van hen kan niet verwacht worden dat ze naar
verenigingsactiviteiten komen om hun post in ontvangst te nemen. De leden
ontvangen allemaal een verjaardagskaart, een nieuwjaarskaart en afhankelijk van wat
ze hebben aangegeven elf keer per jaar een maandprogramma en drie keer per jaar
een Pyros. Onder degenen die een maandprogramma en/of Pyros ontvangen is
bovendien gevraagd of zij die nog steeds willen. Het resultaat is een flinke
vermindering van het aantal postontvangers. Het verzenden van post zal echter
waarschijnlijk constant blijven omdat er in september nieuwe leden komen die
aangeven post te willen ontvangen. Daarom zijn de getallen in de begroting gelijk
gebleven. Hoeveel post en Pyrossen in de afgelopen jaren precies zijn verstuurd is
niet te achterhalen.
Jurrian legt uit dat links in de begroting het gunstigste scenario staat. Het bestuur doet haar
best om post te combineren, door bijvoorbeeld een maandprogramma,
verjaardagskaart of Vrienden- en Reünistenbrief bij de Pyros te doen. Bij PostNL
wordt er dan € 1.081,64 uitgegeven, bij Sandd ruim € 700. Soms lukt het echter niet
om post samen te voegen. In het ongunstigste geval, rechts op de begroting, komen
de kosten bij PostNL uit op ruim € 1100 uit en bij Sandd op € 750. In het geval van de
goedkopere Sandd postzegels was het vorig jaar zelfs nog steeds goedkoper, namelijk
€ 705: er is dus een grote stijging in de kosten ten opzichte van vorig jaar. Met de
jaarlijkse stijging van de kosten komt dit probleem over een paar jaar dus weer op.
Jurrian concludeert dat het bestuur om deze redenen het beleid wil voeren dat de
maandprogramma’s en de Pyrossen niet meer verstuurd worden, maar door leden op
verenigingsactiviteiten worden opgehaald. Deze overweging is hoofdzakelijk
financieel, maar het bestuur is ook bezig met milieuoverwegingen en wil bijvoorbeeld
ook minder printen. De post verminderen past daarbij. Daarnaast kunnen met het
geld dat in het versturen van post naar leden gaat, nu ruim € 700, diverse andere
dingen gedaan worden zoals het geven van veel meer subsidie aan commissies en
activiteiten.
Jurrian legt uit waarom het stemmingsvoorstel zo is geformuleerd. Bij een ALV uit 2009 is
beslist dat de actieve verspreiding van de Pyros, zoals in het HR staat, zo moet
worden geïnterpreteerd dat het gaat om verspreiding tot aan de deurmat van de
leden. Het beleid dat het bestuur wil voeren kan daarom niet. Het gevolg van het
stemmingsvoorstel is, door de formulering ‘ten minste’ het uitdelen van post op een
verenigingsactiviteit, dat een bestuur in de toekomst de vrijheid heeft te kiezen wat
zij willen doen en dus niet verplicht worden om wel of juist geen post te versturen.
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Lotte geeft het woord aan de Pyrosredactie. Vera en Freek komen naar voren.
Vera stelt Freek en haarzelf voor als een delegatie van de Pyrosredactie. Ze zegt dat het
bestuur ten eerste heel goed bezig is met nadenken over nieuw postbeleid. De
Pyrosredactie is echter tegen het voorstel en zal hun mening toelichten.
Freek zegt dat vanuit financiële overwegingen is geredeneerd en wil nu vanuit de Pyros
redeneren. De verspreiding is een service aan de leden, net zo goed als je aardig bent
tegen leden. Leden hebben diverse manieren om invulling aan hun lidmaatschap te
geven bij Prometheus, bijvoorbeeld door amper naar activiteiten te komen maar wel
actief te zijn bij een gilde of mee te gaan met weekendjes. Ze betalen net zo goed
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contributie als lid, ook al zijn ze minder actief. Daarnaast is het versturen van de
Pyros een middel om de binding met inactieve leden te behouden.
Vera geeft een voorbeeld: Vita Jansen, een inactief lid, werd enthousiast over de Pyros omdat
ze deze ontvangt en is nu redactielid geworden.
Freek vervolgt dat de Pyros weliswaar per mail wordt verstuurd, maar er is onderzocht dat
een papieren tijdschrift meer wordt gelezen en er meer tijd aan het lezen wordt
besteed dan aan een digitaal exemplaar. Hij snapt dat het voorstel ook vanuit
milieuoverwegingen komt, want het versturen van post kost papieren enveloppen en
CO2 door het vervoer van de post door vrachtwagens en busjes. Maar het is ook
zonde als de al gedrukte, papieren versie niet wordt opgehaald. Als ze toch worden
gedrukt kan je ze beter geven.
Vera voegt toe dat het voor het milieu beter is om volledig te digitaliseren. Bij het
maandprogramma kan dat via Facebook, de weekmail en de mail, maar de Pyros is
een magazine. Prometheus heeft niet de middelen om daar een app voor te maken of
iets dergelijks, de Pyros als pdf is niet een plek waar leden automatisch op zitten, wat
minder toegankelijk is dan bijvoorbeeld je mail.
Freek zegt dat in de acquisitiecontracten staat dat de Pyros een papieren oplage van 120
exemplaren heeft en persoonlijk wordt opgestuurd. Deze contracten kunnen
gewijzigd worden of kunnen verlopen, maar daar moet eerst rekening mee worden
gehouden, anders breek je met wat in de contracten staat. Hij zegt dat de
Pyrosredactie in principe enthousiast is dat het bestuur nadenkt over alternatieven
voor de post, maar dat het warrig zou zijn als het ene jaar wel en het andere jaar geen
post verstuurd wordt. Ze zijn daarom van mening dat het goed is als de drempel om
Pyrossen niet te sturen hoog blijft liggen.
Vera voegt toe dat de Pyrosredactie bereid is de bezorging van Pyrossen binnen Leiden op
zich te nemen.
Lotte bedankt Vera en Freek voor hun reactie en geeft de zaal gelegenheid vragen te stellen.
Francine Maessen vraagt of de Pyros en de nieuwjaarskaart samengaan. Jurrian antwoordt
dat dat gedaan is en begroot is bij het gunstigste scenario. Niet iedereen ontvangt de
Pyros (134 van de 161 leden die buiten Leiden wonen ontvangen geen papieren
Pyros), dus aan hen is de nieuwjaarskaart wel enkel verstuurd.
Sander vraagt hoe Jurrian bij zo’n groot eindbedrag komt, aangezien bestuur Yggdrasil op €
705 uitkwam, terwijl er juist minder mensen post zouden moeten ontvangen. Jurrian
antwoordt dat hij dat verschil ook niet snapt. Hij kan helaas niet inzien hoeveel
mensen vorige jaren post ontvingen. Postzegels zijn in ieder geval duurder geworden
en er zijn veel nieuwe, post ontvangende leden bijgekomen die buiten Leiden wonen.
Mats heeft een aantal punten. Hij zegt dat hij het goed vindt dat er naar het postbeleid wordt
gekeken, omdat het om een buitenproportioneel grote post gaat waar structureel iets
aan moet worden veranderd. De focus ligt nu erg op de Pyros, maar ook andere
dingen kunnen aangepakt worden zoals het bij elkaar voegen van post. Lotte reageert
dat dit al zoveel mogelijk gebeurt. Jurrian reageert dat door de timing de Vriendenen Reünistenbrieven nu niet altijd samenvallen met Pyrossen, bijvoorbeeld de
uitnodiging voor de Vrienden- en Reünistendag die standaard eind maart is. Mats
reageert dat het ook goed is op andere posten zoals het maandprogramma te korten.
Hij vindt het bovendien niet goed dat de stemming nu zo geformuleerd is dat het
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openstaat aan ieder bestuur wat ze doen, terwijl het om een structureel probleem gaat
dat om een structurele oplossing vraagt. Lotte reageert dat het bestuur het f.t. niet iets
wil laten opleggen, omdat de gemoederen over dit onderwerp hoog oplopen. Mats
stelt voor om de Pyrosredactie een wat hoger bedrag te geven waar ze zelf over
mogen beslissen, bijvoorbeeld of ze het uitgeven aan een in leer gebonden Pyros of
aan het versturen. Lotte vindt dat zeker een optie om over na te denken. Jurrian
reageert dat het ook een idee kan zijn om meer Pyrossen te drukken zodat deze bij
een aangekondigde uitreiking op een verenigingsactiviteit kunnen worden
uitgedeeld. Iedereen gaat dan lezen, wat ook een positief effect heeft.
Floris vraagt hoeveel de internationale post kost en stelt voor die post af te schaffen. Lotte
reageert dat die post niet is meegerekend en dat dat een goed idee is.
Floris oppert of het mogelijk is om op het inschrijfformulier erbij te zetten dat het versturen
van post mogelijk is met een bijdrage van € 5. Als de post zoveel emotionele waarde
heeft dan willen mensen dat best betalen. Riccardo Tosellini reageert dat je als
eerstejaars nog niet bent gehecht. Als je dan meteen € 5 vraagt zal niemand die optie
aankruisen. Hij oppert om het maandprogramma alleen digitaal te versturen.
Niels geeft aan dat voor het hele plaatje de kosten heel hoog zijn, maar dat een ronde post
ook hoog is maar niet onbetaalbaar. Hij stelt voor om voor nu nog wel post te
versturen om daarna rond de tafel te zitten met onder andere de Senaat en het f.t. om
een structurele oplossing te vinden. Lotte vindt het een goed punt.
Schelte van Deventer merkt op dat je bij andere verenigingen waar je de post komt ophalen,
meestal verplichte activiteiten hebt. Lotte zegt dat dat klopt.
Cid zegt dat het alleen uitdelen al bestaat bij de almanak. Mensen komen dan speciaal naar
de borrel en gaan erin lezen. Hij vindt dit een goede optie. Hij vraagt of de
proportionele kosten van de verzending van de Pyros te hoog zijn of dat de kosten
van de post in totaal te duur zijn. Jurrian antwoordt dat het mes aan twee kanten
snijdt: 55 % van de kosten van de Pyros in totaal zit in de verzending van de Pyros en
met vier postzegels per Pyros gaat het om grote bedragen.
René vindt het goed van de Pyrosredactie dat ze op de acquisitiecontracten heeft gewezen en
wil het bestuur complimenteren voor het voorleggen en aanpakken van een probleem
dat al lang sluimert. Hij wil hartstochtelijk pleiten vóór het voorstel. Hij is er
persoonlijk voor om een bestuur niet precies voor te schrijven wat ze wel of niet
moeten doen en roept op besturen de mogelijkheid te geven om een beetje te
experimenteren en hen in staat te stellen groot te kunnen denken.
Bo wil verduidelijking geven over de acquisitiecontracten. In deze contracten staat in het
informatieve deel dat er een oplage van 120 is en dat deze verstuurd wordt naar
leden, maar dat dit niet als eis of voorwaarde wordt gemeld, slechts als informatie. Er
is dus geen contractbreuk als je dit niet doet. Daarnaast zijn er veel nadelen. Een
Pyros heeft vier postzegels nodig van € 0,83. Aan de andere kant is het fijn als het
wordt opgestuurd. Hij roept de zaal op om te kijken of en hoeveel het verzenden van
post de vereniging waard is en of het geld zo goed besteed wordt.
Lotte benadrukt dat de stemming niemand verbiedt om wel post te versturen en juist
bedoeld is om meer vrijheid te geven.
Francine reageert dat ze het oneens is met Bo. Het contract wordt getekend en men gaat
ervan uit dat wat er in het contract staat gedaan wordt. Vivian is het oneens met
Francine. Bo reageert dat het misschien niet helemaal netjes is, maar dat er bekeken
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met een juridische blik geen sprake van contractbreuk is. Hij denkt dat de meeste
contracten niet worden gelezen.
Freek wil aan het financiële plaatje toevoegen dat je ook bespaart doordat er mensen bij de
borrels aanwezig zijn. Floris voegt toe dat hij van het bestuur de schatting kreeg dat
80 % van de ouderejaars en onder de 50 % van de eerstejaars die een Pyros ontvangen
hem ophalen. Freek zegt dat je bovendien niet kan verwachten dat er niet meer
uitgegeven wordt aan verzending omdat de vereniging nog steeds groeit. In eerdere
jaren, voordat Gerard het activatiesysteem heeft ingevoerd, zijn er postzegels voor
heel lang ingeslagen dus bieden gegevens van meerdere jaren geen goed overzicht.
Jurrian beaamt dit.
Vera pleit voor het uitstellen van een beslissing. Er kan een betere oplossing gevonden
worden. Ze geeft als suggestie mee om op het inschrijfformulier geen vakje meer te
plaatsen om de Pyros op papier te ontvangen maar in plaats daarvan een lijst te
maken waarop mensen zich moeten inschrijven. Lotte vindt dat een goed idee en zegt
ook aan deze optie te denken.
Lotte schorst de vergadering om 22.37 uur.

#11. Stemming over Pyrosbeleid
655

660

665

670

675

680

Lotte heropent de vergadering om 22.56 uur.
Lotte laat weten dat het bestuur alle suggesties en voor- en tegenargumenten gehoord heeft
en die mee zal nemen. De stemming zal doorgaan als een peiling van de mening van
de ALV. Ze leest het stemmingsvoorstel voor: ‘Met “actieve verspreiding” zoals
genoemd in artikel 28 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement, wordt ten minste
bedoeld het uitdelen van post op een verenigingsactiviteit’. Er wordt per
handopsteking gestemd. Ze legt uit dat een blanco stem onthouding betekent.
Er zijn zestien stemmen voor het stemmingsvoorstel, negentien tegen en acht onthoudingen.
Het stemmingsvoorstel wordt niet aangenomen.

#12. Vragen aan het kandidaats f.t.-bestuur & het tegenbestuur
Vragen voor Leonie Dams (kandidaats f.t. assessor pr):
Steven vraagt of ze al ideeën heeft voor pr-beleid. Leonie antwoordt dat ze in overleg wil
gaan met de pr-commissie, aangezien er nu voor het eerst een assessor pr is zonder
andere functietaken erbij. Ze wil ook meer gaan doen met sociale media.
Mats vraagt of ze al ervaring heeft en bekend is met pr. Leonie antwoordt van wel: ze heeft
binnen commissies pr-taken vervuld zoals het maken van het eindfeestfilmpje en de
presentatie van de themamaand mei, en ze heeft een YouTube-kanaal.
Cid wacht vol verwachting op een nieuwe aflevering van haar YouTube-kanaal. Floris en
Maartje sluiten zich hierbij aan. Leonie reageert dat ze straks vijf bestuursgenoten
heeft die ze niet wil teleurstellen, maar ze zal kijken wat ze kan doen. Cid oppert om
het te hebben over hoe het is in Leiden en hoe het is om bestuur te zijn. Mats vult aan
om dit zowel aan het begin als aan het einde van het jaar te filmen.
Vivian vraagt wat ze ervan vindt om een inkomstenbeleid te voeren waarbij advertenties en
logo’s op haar promotiemateriaal komen te staan. Leonie antwoordt dat ze hier nog
over na zal denken.

15

685

690

695

700

705

710

715

720

725

Lars vraagt of ze het een idee vindt om een app voor de Pyros te maken. Leonie antwoordt
dat dat erg duur is, een blog is dan goedkoper. Ze vindt dit eerder aan de
Pyrosredactie.
Vragen voor Floris (kandidaats f.t. assessor extern):
Steven vraagt wat zijn ideeën zijn met het zusterverband. Floris antwoordt dat hij via
ViaKunst lid is geworden van Prometheus, aangezien zijn zus daar praeses was. Het
lijkt hem leuk activiteiten met hen te organiseren, ook omdat Prometheus komend
jaar aan de beurt is de zusjesdag te organiseren, en zal er rekening mee houden dat de
zusjes wat minder georganiseerd zijn en dat de afgelopen zusjesdagen slecht bezocht
waren. Hij wil erop letten of leden enthousiast genoeg zijn voor de zusjesactiviteiten.
Francine vraagt of hij verwacht een pak te dragen, aangezien hij bekend staat om een casual
stijl. Floris antwoordt dat een pak een dodend iets is, maar hij het toch zal dragen.
Vragen voor Lisette (kandidaats f.t. assessor intern):
Steven vraagt of ze gaat onderzoeken of een afgekocht gala een optie is nu het eindfeest zo’n
succes was. Lisette antwoordt dat ze van plan is dit in de eindejaarsenquête te vragen
en zich daarop te baseren.
Lars vraagt of ze openstaat voor een tweede kerstgala. Lisette antwoordt dat ze openstaat
voor meer feesten door het jaar heen.
Niels merkt voor het hele kandidaats-f.t. op dat er de afgelopen twee jaar moeite was om
commissies gevuld te krijgen en wil hen adviseren goed te overwegen of een extra
commissie echt nodig is.
Vragen voor Eline (kandidaats f.t. quaestor):
Bo vraagt waar ze voor kiest gegeven de situatie dat ze € 500 heeft: binnen een maand € 500
of € 200 uitgeven. Eline antwoordt dat ze het een rare vraag vindt en meer context
nodig heeft om de vraag te beantwoorden.
Sanne is benieuwd hoeveel duizenden offertes ze gaat aanvragen. Eline antwoordt dat het er
wellicht miljoenen worden. Ze vindt dat ze voor goedkoper moet gaan als dat kan,
bijvoorbeeld zoals Jurrian goedkopere postzegels heeft gevonden.
Steven vraagt hoeveel geld ze eventueel van de algemene reserve in de begroting wil doen.
Eline antwoordt dat ze eerst zal bekijken wat liquide gezond is.
Vivian vraagt met welke knokploeg ze naar de wanbetalers van de acquisitiecommissie gaat.
Eline antwoordt dat ze alleen gaat met een lief gezicht en net zolang blijft tot ze
betalen.
Vragen voor Joris (kandidaats f.t. ab-actis):
Steven vraagt of notulen volgens hem beknopt moeten zijn of niet. Joris antwoordt dat hij de
voorkeur geeft aan notulen die nauwkeurig weergeven wat er gezegd is, maar zal
zoeken naar een balans en bij twijfel iets meer zal opschrijven.
Francine vraagt of hij de notulen en het werk eraan wel behapbaar houdt, aangezien hij
perfectionistische neigingen heeft en als bestuur een flinke werkdruk zal krijgen. Joris
antwoordt dat hij zijn best gaat doen.
Vera vraagt wat de consequentie zal zijn als we hem betrappen op een spellingfout. Joris
antwoordt dat hij daar met het f.t. diep over na zal denken.
Cid merkt op dat hij het zichtbaar bijhouden van de ledenstatistieken een beetje creepy vindt
en dat druk kan geven aan leden om zich te laten zien en vraagt wat hij daarvan
vindt. Jurrian reageert dat wegens de AVG waarschijnlijk sowieso zal veranderen
welke statistieken worden bijgehouden.
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Vivian vraagt of hij wel genoeg zal slapen, aangezien mailtjes van de ab-actis sinds Sander
soms rond 03.00, 04.00 uur ‘s nachts worden beantwoordt. Joris antwoordt dat hij een
paper heeft ingeleverd om 06.00 uur ’s ochtends en nog fris en fruitig is.
Vragen voor Dominique Mulder (kandidaats f.t. praeses):
Steven vraagt wat voor tegenprestatie niet mag worden gevraagd als de hamer wordt
gebrast. Dominique Mulder antwoordt dat ze dat een lastige vraag vindt.
Niels vraagt hoe ze ervoor gaat zorgen dat iedereen zijn of haar zegje kan doen bij de
bestuursvergaderingen, die met zes mensen best hectisch kunnen zijn. Dominique
Mulder antwoordt dat ze bij belangrijke punten er zeker voor zal zorgen dat iedereen
wat moet hebben gezegd en dat bij onbelangrijke punten diegenen die iets willen
zeggen hebben kunnen zeggen wat ze wilden.
Mats vraagt hoe ze ervoor zal zorgen dat mensen hun taakjes alsnog doen als ze het niet
hebben gedaan. Dominique Mulder antwoordt dat ze een programma heeft waarop
iedereen zelf hun taakjes kan bijhouden en ze dat kan inzien. Als iemand iets niet
heeft gedaan zal ze eerst met een schattig gezicht iemand proberen over te halen het
taakje te doen, en als het echt niet gaat dan zal ze proberen het met vijf mensen op te
vangen.
Vivian vraagt vanuit haarzelf en Emily of ze zich tijdens de lezingen gaat richten op de
lezingen, of zich druk zal maken over hoe ze het grapje zal maken over het
theepakket of de thermosfles. Dominique Mulder antwoordt dat ze van plan is dat
verhaaltje nog voor de lezing te bedenken, zodat ze zich op de lezing kan
concentreren.
Mats verlaat de zaal om 23.22 uur.
Het tegenbestuur presenteert zich met als schuilnaam ‘knerpende hertjes’:
Floris stelt zich voor als praeses en zegt zoals ieder bestuur alles weer anders en beter te
willen maken, met alleen maar cantussen iedere woensdag, met elke week een ander
cultureel thema, zoals een Franse cantus met wijn of een Nederlandse cantus met
breezer ananas.
Gijs Pennekamp stelt zich voor als ab-actis en zegt dat een ALV wel leuk is, maar niet heel
interactief. Daarnaast houdt hij niet van typen en daarom wil hij de ALV helemaal
anders: alles moet interpretatief dansend gebracht worden.
Riccardo stelt zich voor als quaestor en zegt dat de verenigingsreserve via een construct via
de Kaaimaneilanden een zestal goede doelen zal financieren. Voor de rest weet hij
helemaal niets van balansen.
Lotte stelt zich voor als assessor corporaliteit. Ze zet zich in voor een eigen pand en een eigen
soos, en om dat voor elkaar te krijgen gaan ze een pand kraken.
Joris stelt zich voor als assessor eerstejaarskeuring en zegt dat de besloten stemprocedure zal
worden aangepast zodat er alleen nog anoniem gestemd kan worden, ook door nietaanwezigen en niet-leden door in drievoud het bestuur te machtigen.
Cid stelt zich voor als assessor Senaatsrelaties en –ondermijning. Hij had het probleem van
het postbeleid allang voorzien en heeft er de oplossing voor: de Pyros wordt in
marmer gebeiteld en wordt persoonlijk naar alle leden gebracht, waar ze ook wonen.
Dit wordt gedaan door de eerstejaars. Zij zullen zo een betere ledenbinding krijgen,
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verknocht raken aan de Pyros omdat ze hem altijd bij zich hebben, en sowieso een
paar jaar lid blijven om die service die zij een jaar lang geven terug te krijgen.
Vivian vraagt interpretatief dansend aan Cid waar dat marmer vandaan komt. Cid
antwoordt dat Riccardo een neef heeft, Michelangelo, die aan marmer doet.
Niels vraagt ook namens Steven als compleet normale leden aan Cid wat de Senaatsrelatie
inhoudt en of die er al is. Cid antwoordt dat, nu er de afgelopen twee jaar een
praeses-van-de-BRC-ondermijnend-comité geïnstitutionaliseerd is geworden, het tijd
was dit idee uit te breiden naar ‘het Senaat’. ‘Stem op ons.’
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#13. Instemming kandidaats f.t.-bestuur
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Joris zegt dat de functies van de assessoren van het tegenbestuur niet kloppen met de
statuten. Lotte zegt dat dat klopt en wijzigt het stemmingsvoorstel naar: ‘Het
kandidaats f.t.-bestuur zoals gepresenteerd op 26 juni wordt ingestemd als f.t.bestuur.’ Er wordt per handopsteking gestemd. Er zijn geen vragen over de
formulering van het stemmingsvoorstel.
Er zijn zevenenveertig stemmen voor het kandidaats f.t.-bestuur, geen stemmen tegen en
geen onthoudingen. Het kandidaats f.t.-bestuur is ingestemd als f.t.
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Cornieke verlaat de zaal om 23.41 uur.

#13. Installatie commissieleden
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Lotte installeert de volgende personen in de volgende commissies:
Bo Salomons in de EL CID-commissie.
Emma Lenting, Esmée van ’t Hof, Loes de Bruin en Nina Littel in de integratiecommissie.
Cid Swanenvleugel, Dominique Hofman en Vita Jansen in de Pyrosredactie.

#14. Installatie & decharge gildepraesides
800

Lotte installeert alle gildepraesides die in het ALV-boekje genoemd zijn.
Lotte dechargeert alle gildepraesides die in het ALV-boekje genoemd zijn.

#15. W.v.t.t.k.3
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Lotte heeft namens het bestuur nog een aantal vragen. Ze vraagt wat de ALV ervan vond dat
de ALV-boekjes niet geprint waren. Vera vindt het goed. Sander kon nu zelf bekijken
wat hij wilde uitprinten en heeft dit maar met de helft van het boekje gedaan. Hij
vond het alleen maar goed.
Jurrian deelt mee dat het bestuur en commissies dit jaar last hebben van e-mails die in de
spam terechtkomen. Daarom heeft hij, in overleg met de internetcommissie, een
nieuwe domeinnaam aangeschaft: prometheusleiden.nl, naast de bestaande
domeinnaam asvprometheus.nl. Hij vraagt de ALV welke van de twee domeinnamen
hen esthetisch meer aanspreekt, zodat hij die domeinnaam zal gebruiken voor de
website. Bij prometheusleiden.nl zal de spam waarschijnlijk verminderen. Een
domeinnaam kost nu € 2 per jaar en zal met een paar euro stijgen. Vijf mensen zijn
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Wat verder ter tafel komt.
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voor prometheusleiden.nl, twintig mensen voor asvprometheus.nl. Freek geeft aan
dat hij asvprometheus.nl weliswaar mooier vindt, maar dat in het kader van
vindbaarheid mensen eerder ‘Prometheus Leiden’ googlen. Vivian voegt toe dat
niemand weet waar A.S.V. voor staat. Bij de GPCQ4 vorig jaar en bij een pubquiz van
CM had ze gevraagd waar A.S.V. voor stond, maar niemand wist het antwoord. Lotte
reageert dat dit zeker zal worden meegenomen.
Eline zegt dat het leuk is als er meer acquisitie en meer geld wordt aangevraagd. De
acquisitiecommissie verkoopt namelijk meer aan advertenties dan er geld uitgaat, dus
als je een activiteit wil organiseren maar nog niets ervoor hebt gekocht, vraag geld
aan bij de acquisitiecommissie.
Sanne en Francine verlaten de zaal om 23.50 uur.

#16. Rondvraag
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Marije wenst het volgende bestuur veel succes.
Riccardo zegt: ‘Dat.’
Gijs zegt: ‘Hoi.’
Susan heeft geen opmerking.
Niels geeft veel dank voor het huidige bestuur voor de afgelopen paar maanden en wenst
hen veel succes voor de komende maanden tot aan september. Hij wenst het f.t. veel
succes en zegt dat dit de enige tijd is die zo leuk is als f.t.
Vera zegt dat de upgrade van het speculaas fantastisch is.
Suze Geuke wenst het f.t. succes en zegt dat het f.t. heel leuk is.
Sander wenst het f.t. veel succes en vindt het leuk dat ze de beleidspicknick overgenomen
hebben van zijn droom.
Esmée vond het een leuke ALV en wenst het f.t. veel succes en plezier.
Freek bedankt de zaal voor een goede ALV en voor de vragen en deelt mee dat IJsland helaas
is uitgeschakeld.
René wenst het f.t. veel succes, wijst het h.t. erop dat ze nog een kwart jaar h.t. zijn en wenst
hen veel plezier.
Cid wenst het f.t. veel succes, ook al is hij door FloJo gebackstabbed.
Emma wenst het f.t. veel succes en hoopt dat ze veel feestjes organiseren.
Dominique Hofman wenst het h.t. veel plezier en vindt dat ze het heel goed gedaan hebben.
Ze wenst het f.t. veel succes.
Lars wenst het f.t. succes en vindt het klasse dat het h.t. duurzaamheid goed aankaart.
Nina geeft respect voor degenen die hier met koorts staan en wenst het f.t. veel succes.
Schelte sluit zich daarbij aan en wenst het f.t. succes.
Bo: *interpretatief dansen en knuffelt Eline.*
Vivian zegt dat de hamer exact hetzelfde aanvoelt als iedere andere hamer en wenst
Dominique Mulder veel plezier ermee.
Steven vindt het goed van het h.t. dat ze discussie niet uit de weg gaan.
Floris bedankt het h.t. voor het harde werk en bedankt de ALV. Hij vindt de speculaas
jammer en het spijt hem voor het tegenbestuur.
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Eline spijt het niet voor het tegenbestuur, en bedankt voor de speculaas en voor het
vertrouwen in het f.t.
Dominique Mulder bedankt de ALV en geeft veel liefde aan het f.t.
Joris bedankt de ALV en zegt: ‘’vo f.t.’
Lisette bedankt het h.t. en de ALV voor het instemmen en het vertrouwen.
Leonie bedankt de ALV voor het vertouwen en wenst het h.t. succes.
Eveline geeft het f.t. de suggestie om geen zielloos pak aan te doen, wenst het f.t. succes en
vond de ALV top.
Maartje vond het een goede ALV, vond de afgelopen maanden heel leuk en heeft veel zin in
de komende paar maanden.
Arthur heeft vertrouwen in het f.t.
Jurrian geeft aan af en toe beschuldigd te worden van enige mate van corporaliteit en dat
geef hij ten volste toe. Hij bedankt de ALV voor de kritische vragen en de
inhoudelijke discussie. Het spijt hem wel dat het niemand is opgevallen dat hij de
balanspost stropdassen naar dassen heeft veranderd. Ook de kascommissie heeft het
niet gezien. Hij heeft veel zin in het zomerprogramma en september.
Lotte wenst het f.t. veel plezier en een hele leuke f.t.-tijd toe. Ze bedankt iedereen voor de
aanwezigheid en de bijdrage aan de discussie.
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#17. Sluiting
Lotte sluit de vergadering om 00.01 uur.
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