
Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op woensdag 29 januari 2014 
Gehouden in De Keyzer te Leiden. Opgesteld door Annemieke Stolk. 

 

# a. Lijst van aanwezigen 5 

Anne Rutten 

Annemieke Stolk 

Eden Zhang 

Esther van Haren 

Daniëlle Evenblij 10 

Felix Huygen 

Francine Maessen 

Freek van Vliet 

Gerard Spaans 

Jeroen Bouterse 15 

Jos van Winkel 

Kim Olsthoorn (vanaf 21.12) 

Lianne Heslinga 

Lieke Smits 

Marianne de Heer Kloots 20 

Marion Pragt 

Mathijs Smith 

Myrte Hoekstra (tot 23.07) 

Oliver Lenz (vanaf 19.49) 

Robert van de Peppel 25 

Steven Assenberg (tot 23.36) 

Thomas Bakker 

Thomas Nak 

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 30 

voornaam aanwezig zijn worden deze altijd zowel met voor als achternaam 

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

 

# 1. Opening 
Om 19.39 opent Robert van de Peppel de vergadering. Hij heet iedereen welkom en verzoekt 35 

de aanwezigen zich in te schrijven op de intekenlijst. Verder meldt hij dat de notulen 

van de voorgaande ALV ditmaal niet aan het ALV-boekje zijn toegevoegd, maar dat 

er wel enkele losse exemplaren tijdens de vergadering aanwezig zijn.  

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 40 

Robert zegt dat er een kleine wijziging in de agenda heeft plaatsgevonden, namelijk de 

toevoeging van punt 7: het Zusterverband. Verder is er een brief binnengekomen 

namens de eindredacteur van de Pyros, Francine Geurts. Hiervoor wordt punt 3b 

toegevoegd: Aanvulling Post, welke pas na het punt over het zusterverband 

besproken zal worden. 45 



Robert hamert de agenda in. 

 

#3. Post m.b.t. de ALV 
Robert zegt dat Francine Geurts een brief over de Pyros heeft gestuurd. Deze zal, zoals al 

eerder vermeld, pas later tijdens de ALV besproken worden. 50 

Verder is er vervolgens gelegenheid voor het inleveren van stemmachtigingen. 

Anne Rutten mag stemmen voor Fons van der Linden 

 

#4. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 
Jeroen Bouterse zegt dat hij het leuk vindt dat alle wijzigingen in het ledenbestand in de 55 

notulen genoemd worden. 

Lianne Heslinga vraagt of het oude ‘ideeëniets’ kapot is gegaan, en of er in dat geval een 

nieuwe zal komen. 

Robert zegt dat er inderdaad een nieuwe komt. 

Lianne zegt dat de financiën van het vorige bestuur op de Wissel-ALV nog niet helemaal 60 

rond waren. Wordt dit nog besproken bij het puntje financiën? 

Freek van Vliet bevestigt dit. 

 

Er zijn verder geen opmerkingen zijn over de notulen en Robert neemt deze bij hamerslag en 

per acclamatie aan. 65 

 

#5. Mededelingen 
Robert zegt dat er speculaas is! 

 

#6. Algemeen halfjaarverslag 70 

Robert leest het halfjaarverslag voor en geeft vervolgens het woord aan de Raad van Advies. 

 

Lianne stelt de Raad van Advies (de Senaat) kort voor: deze bestaat naast haarzelf uit Jeroen, 

Lieke Smits, Myrte Hoekstra en Marion Pragt. Annelieke Oerlemans zal de Senaat 

gaan verlaten en is momenteel senator in ruste. De Senaat zal nu per kopje van het 75 

halfjaarverslag een aantal vragen stellen. Allereerst zegt Lianne over het kopje 

‘kernactiviteiten’ dat zij het leuk vond dat het bestuur mensen uit verschillende 

sectoren heeft aangetrokken. Zij vraagt zich af hoe Elegast aankijkt tegen grote 

sprekers en is benieuwd hoe deze het afgelopen jaar zijn binnengehaald. Met 

betrekking tot de locaties die het afgelopen jaar zijn bezocht (Café de Keyzer en 80 

DOK2) wil zij graag weten of het bestuur hierbij al rekening houdt met eventueel 

toekomstig ruimtegebrek. Verder is Lianne verheugd dat het maandelijks invoeren 

van de activiteit Eten-bij-een-Prometheaan (beter bekend als EbeP) een succes is 

gebleken. Over de belrondes vraagt zij of hierbij ook ouderejaars gebeld zijn. 

Vervolgens gaat zij verder naar het kopje ‘gilden en commissies’. Zo vraagt zij of de 85 

samenwerking met de gilden voornamelijk vanuit het bestuur of vanuit de gilden zelf 

is geïnitieerd. Ook is zij benieuwd wat de internetcommissie momenteel doet en hoe 

het contact met de commissies verloopt. Wat betreft het kopje ‘extern’ is zij benieuwd 

hoe de verschillende studieverenigingen hebben gereageerd op de benadering van 

het bestuur. Tenslotte zegt Lianne over het kopje ‘communicatie’ dat het bestuur 90 



verschillende vormen van communicatie noemt. Zij vraagt zich af welke manier het 

meest is gebruikt en wat het beste is bevallen. 

Marion neemt het woord over en vraagt hoe vaak het bestuur nog van plan is om samen te 

werken met andere verenigingen. Ook is zij benieuwd of er al meer informatie is over 

de nieuwe plannen voor de EL CID-week en of al bekend is of deze zal zorgen voor 95 

hogere kosten voor de vereniging. Over de plannen over het aangaan van een 

zusterverband met ViaKunst en Particolarte wil zij graag weten wat dit voor concrete 

gevolgen heeft en wat de concrete meerwaarde ervan zal zijn. Het bestuur heeft 

voorgesteld om het voor oud-leden mogelijk te maken om Reünist van Prometheus te 

worden. Marion vindt het een leuk idee om te proberen om oud-leden actiever te 100 

betrekken bij de vereniging en is benieuwd hoe het bestuur de invulling van het 

reünistschap voor zich ziet. Betekent dit bijvoorbeeld dat de term ‘Vrienden’ wordt 

afgeschaft? Is het ook mogelijk om meer dan de minimale bijdrage te betalen en 

zullen de Reünisten de Pyros – net als de Vrienden – op papier ontvangen? Tenslotte 

wil zij graag weten hoe het contact met het Comité van Aanbeveling (CvA) is 105 

onderhouden. 

Robert bedankt de Raad van Advies voor de gestelde vragen. Hij zegt dat hij deze zal 

bespreken, maar de vraag over het zusterverband nog even zal bewaren tot punt 7 

van de agenda. 

Robert zegt dat het bestuur met de term ‘grote spreker’ voornamelijk bedoelt dat het gaat om 110 

een spreker die redelijke tot grote bekendheid geniet, en niet een bekende spreker die 

door de vereniging betaald wordt. Voor dat laatste werd de term vroeger vaak 

gebruikt, waardoor de uitdrukking eigenlijk verouderd is. Verder zegt hij dat deze 

mensen voornamelijk via de mail benaderd zijn en dat er, zoals bij de lezing van Wim 

Daniëls, bijvoorbeeld een boekverkoop gesponsord kan worden om een spreker over 115 

de streep te trekken.  

Oliver Lenz wil graag weten of Elegast voor komende besturen ook de mensen bijhoudt die 

zijn benaderd, maar niet konden of wilden komen. 

Robert antwoordt dat al het mailcontact bewaard wordt en dat deze informatie aan het eind 

van het jaar voor het komende bestuur in een bestand te vinden zal zijn. 120 

Lieke is benieuwd of het bij het uitnodigen van Carla Dik-Faber hielp dat de lezing in 

samenwerking met Ichthus werd georganiseerd. 

Robert antwoordt dat dit waarschijnlijk wel geholpen heeft. 

Robert gaat verder met de volgende vraag en zegt dat het bestuur nog geen concrete plannen 

heeft met betrekking tot eventueel toekomstig ruimtegebrek. Als het aantal actieve 125 

leden de komende jaren erg stijgt zal Café de Keyzer inderdaad te klein worden. 

Oliver merkt op dat de Spectrumzaal een goed alternatief is. 

Robert beaamt dit maar zegt dat het een nadeel is dat deze locatie vaak lang van te voren 

gereserveerd moet worden. 

Esther van Haren zegt dat Plexus ook minder sfeervol is dan de Keyzer. 130 

Robert zegt over de vraag met betrekking tot het activeren van ouderejaars dat er ook het 

gevaar bestaat dat inactieve ouderejaars bij benadering ‘wakker schrikken’ en 

aangeven lid-af te willen worden. Verder zegt hij dat bij een volgende belronde ook 

tweedejaars gebeld zullen worden. 

Lieke merkt op dat meer betrokkenheid bij de vereniging misschien beter werkt dan bellen, 135 

bijvoorbeeld door iemand te vragen als spreker op een symposium.  



Steven Assenberg vraagt of er ouderejaars zijn benaderd en zo ja, wat deze voor redenen 

gaven voor het feit dat zij niet naar activiteiten komen. 

Robert antwoordt dat de focus vooral ligt op jongerejaars en dat leden die al wat langer lid 

zijn dus nog niet zijn benaderd.  140 

Thomas Bakker merkt op dat van veel oudere leden de contactgegevens niet kloppen. Gaat 

het bestuur hier achteraan? 

Robert zegt dat telefoonnummers vaak niet meer kloppen, maar e-mailadressen meestal wel. 

Er wordt echter vaak niet gereageerd op mailtjes waarin wordt gevraagd om 

contactgegevens te verifiëren. 145 

Anne zegt dat zij in haar bestuursjaar ervaren heeft dat de meeste contactgegevens gewoon 

juist zijn. Bovendien is het de gewoonte dat de ab-actis één tot twee keer per jaar een 

mail stuurt met de vraag om adreswijzigingen door te geven. 

Robert zegt dat een dergelijke mail inderdaad binnenkort verstuurd zal worden. 

Myrte voegt toe dat het goed is om af en toe contact te houden. 150 

Jeroen beaamt dit, maar merkt ook op dat het goed is om op te passen dat betalende leden 

inderdaad niet wakker schrikken en lid af willen worden. 

Gerard Spaans vraagt of er een enquête aan inactieve ouderejaars gestuurd kan worden met 

de vraag waarom zij niet (vaak) komen. 

Robert antwoordt dat veel mensen deze waarschijnlijk niet zullen invullen. 155 

Daniëlle Evenblij zegt dat mensen die niet reageren ook geld kosten, zoals met de enquête 

over de keuze tussen een papieren of digitaal maandprogramma. 

Robert zegt dat er binnenkort een enquête gestuurd zal worden waarbij mensen die niet 

reageren het maandprogramma standaard digitaal zullen krijgen. 

Robert gaat verder met de vraag over de samenwerking met de gilden. Hij zegt dat het 160 

initiatief voor samenwerking afwisselend vanuit het bestuur, of vanuit het gilde zelf 

kwam. Zo heeft het Poëziegilde het bestuur benaderd voor samenwerking en zocht 

Elegast contact met het Tekengilde. Verder zegt Robert dat het initiatief voor het 

organiseren van activiteiten bij de gilden zelf ligt en dat het bestuur ze daar in 

principe vrij in laat. Wel wordt er zo nu en dan contact opgenomen met gilden die 165 

voorheen erg actief waren, maar na de wisseling van praesides weinig of geen 

activiteiten meer organiseren. 

Thomas Bakker merkt op dat bestuur Insomnia begonnen is met het markeren van inactieve 

gilden als 'zzz-gilden'. Gaat bestuur Elegast dit ook doen? 

Robert bevestigt dit en voegt toe dat gilden na een lange periode van inactiviteit ook 170 

opgeheven kunnen worden. 

Lieke vraagt zich af of het bestuur het recht heeft om een gilde op te heffen. 

Robert antwoordt dat hij dit zal nazoeken in de statuten. 

Anne refereert naar een recente discussie op Facebook, waarin een aantal leden aangaven dat 

er te veel (inactieve) gilden zouden zijn. Zij voegt hieraan toe dat het niet nodig is om 175 

voor elke activiteit die met mede-prometheanen ondernomen wordt een nieuw gilde 

op te richten. 

Daniëlle is van mening dat het probleem niet is dat er (te veel) gilden worden opgericht, 

maar dat veel gilden niet actief zijn. Zij vindt het een goed idee om inactieve gilden 

op te heffen. 180 

Thomas Bakker stelt voor om nieuwe gilden 'aspirant-gilden' te noemen. 

Anne zegt dat onder bestuur Avalon een handboek voor gildepraesides is opgesteld en is 

benieuwd of deze inmiddels ook gebruikt wordt. 



 Robert antwoordt dat het bestuur dit niet wist, maar het handboek vanaf nu zeker naar 

nieuwe gildepraesides zal gaan mailen. 185 

Jeroen merkt op dat de belangrijkste taak van het bestuur met betrekking tot de gilden is om 

duidelijk te maken aan de leden welke actief zijn en welke niet. 

Thomas Bakker stelt voor om gilden te verplichten om gebruik te maken van de 

gildenkalender op de website. 

Daniëlle zegt dat dit waarschijnlijk niet zal werken met gilden die niet veel activiteiten 190 

organiseren, maar wel degelijk actief zijn door middel van mailcontact, zoals het 

fantasielandengilde. 

Robert zegt dat het voor het bestuur moeilijk is precies te achterhalen hoe actief ieder gilde 

is. In principe wordt het gildeleven vooral geregeld door de leden zelf en heeft het 

bestuur hier voornamelijk een stimulerende en registrerende functie in. 195 

Thomas Bakker merkt op dat er een nieuwe functieknop op de website is verschenen waarbij 

leden kunnen aangeven hoe actief een gilde is. 

Robert gaat verder met de vraag over de internetcommissie. Hij zegt dat in samenwerking 

met deze commissie veel teksten op de website weer up-to-date zijn gebracht. Ook 

zullen er nieuwe foto's op de site verschijnen, aangezien de huidige inmiddels wel 200 

erg verouderd zijn. Verder voegt hij toe dat de foto's uit de fotoalbums misschien niet 

meer openbaar op de site moeten staan, maar alleen door middel van een 

wachtwoord toegankelijk zijn voor leden. Om toch een sfeerimpressie te kunnen 

geven zouden er een paar foto's openbaar gezet kunnen worden. 

Anne zegt dat er dan niet alleen 'gemaakte' foto's moeten worden geplaatst, maar ook 205 

actiefoto's. 

Steven vraagt of er niet aan mensen gevraagd kan worden welke foto's openbaar gemaakt 

worden en welke niet. 

Esther zegt dat het misschien lastig is om dit voor alle foto's te doen. Verder zegt zij dat als er 

een stuk of vijf foto's van een activiteit openbaar staan, dat vaak genoeg is om een 210 

goede impressie te geven.  

Gerard vindt het toevoegen van een wachtwoord een goed plan en stelt voor om recente 

foto's dan wel (tijdelijk) openbaar te zetten. 

Esther vindt dit een goed idee. 

Robert beaamt dit en zegt dat foto's van recente activiteiten dan voorlopig op openbaar op 215 

de site zullen blijven staan. 

Mathijs Smith stelt voor om de map met foto's van lezingen sowieso openbaar te houden, 

omdat deze een goed beeld geeft van een gemiddelde Prometheusavond. 

Robert is het hier mee eens. 

Robert geeft voor de vraag over het contact met de commissies vervolgens het woord aan Jos 220 

van Winkel.  

Jos zegt dat een aantal commissies te laat is opgestart door een samenloop van 

omstandigheden. Het hielp bijvoorbeeld ook niet mee dat zijn werkrooster erg laat 

bekend was. Ook raadt hij niemand aan om drie datumprikkers tegelijk te versturen.  

Francine Maessen zegt dat de galacommissie achterloopt op schema en dat het te laat 225 

opstarten hiervan de oorzaak is.  

Anne merkt op dat het gala door het bestuur zelf is aangemerkt als het hoogtepunt van het 

jaar en vindt het niet kunnen dat een dergelijke commissie te laat wordt opgestart. 

Robert zegt dat het bestuur hier de verantwoordelijkheid voor neemt en hoopt dat het 

ondanks de late opstart toch nog goed zal verlopen. 230 



Myrte vraagt hoe het contact met de commissies verloopt. 

Jos antwoordt dat dit goed gaat. Hij houdt de notulen in de gaten en probeert de commissies 

daarnaast veel vrij te laten. 

Francine Maessen zegt dat zij namens de acquisitiecommissie contact heeft gezocht over de 

kerstkaarten voor de sponsoren van de vereniging, maar daar geen antwoord op 235 

heeft ontvangen. 

Robert zegt dat het bestuur dit door alle drukte vergeten is en biedt hiervoor zijn excuses 

aan. 

Robert gaat vervolgens verder met de vraag over de studieverenigingen. Hij zegt dat voor de 

lezing van Wim Daniëls de studieverenigingen van Nederlands en Taalkunde zijn 240 

uitgenodigd. Ook is de studievereniging van Bestuurskunde uitgenodigd voor de 

lezing van Jan Pronk. 

Esther voegt hieraan toe dat de TWIST gezegd heeft blij te zijn met de uitnodiging en dat het 

NNP de lezing in hun weekmail heeft genoemd.  

Anne is benieuwd hoeveel mensen van deze verenigingen op de lezing af kwamen. 245 

Esther antwoordt dat er twee mensen van bestuurskunde langs zijn gekomen en vijftien van 

het NNP en de TWIST. Bovendien is het een leuke promotie voor Prometheus. 

Steven zegt dat grote sprekers op deze manier ingezet kunnen worden om nieuwe leden te 

werven. 

Esther voegt toe dat het ook altijd handig is om dergelijke namen in de EL CID-week te 250 

kunnen noemen. 

Robert zegt over de vraag met betrekking tot het kopje ‘communicatie’ dat het moeilijk is om 

erachter te komen welke vorm het beste werkt. In het geval van de lezing van Wim 

Daniëls er een aantal mensen via de posters op de lezing afgekomen. Hij zegt dat het 

goed is om een keer te inventariseren welk communicatiemiddel het meest gebruikt 255 

of gezien wordt. 

Steven zegt dat lezingen van grote sprekers via Facebook gedeeld kunnen worden. 

Esther zegt dat dit een mogelijkheid is. Voor het open podium is Facebook al een keer als 

medium gebruikt. 

Robert zegt over de samenwerking met andere verenigingen dat er tot nu toe een 260 

gezamenlijke activiteit heeft plaatsgevonden met Collegium Musicum en Ichthus. In 

het tweede halfjaar zullen er nog samenwerkingen plaatsvinden met Duivelsei, 

ViaKunst, Particolarte en Ekklesia. 

Robert gaat vervolgens verder met de vraag over de EL CID-week. Hij zegt dat er dit jaar 

meer studenten de introductieweek zullen lopen, aangezien de week nu is 265 

samengevoegd met de introductie van HBO-studenten. Door het grotere 

deelnemersaantal zullen er extra kosten voor Prometheus aan verbonden zijn. Het 

VVO-boekje zal bijvoorbeeld in een grotere oplage gedrukt moeten worden. 

Anne zegt dat dit vorig jaar ook ter sprake is gekomen. Destijds waren alle verenigingen 

(MASCQ, Watersport en VVO) tegen deze schaalvergroting van de EL CID. 270 

Esther zegt dat er tijdens de VVO-vergaderingen veel over gepraat wordt. Er wordt 

nagedacht over een gezamenlijke activiteit waarbij alle VVO-verenigingen 

vertegenwoordigd zijn. 

Anne wil graag weten in hoeverre het karakter van de EL CID gaat veranderen. 

Esther zegt dat de grote EL CID-commissie het belangrijk vindt dat studentenverenigingen 275 

een groot deel uitmaken van de introductieweek. Er zal echter te weinig ruimte zijn 



om iedereen op de verenigingen op te vangen, dus zullen er meer activiteiten op 

externe locaties plaatsvinden.  

Anne vraagt met welke verenigingen Prometheus dan wil gaan samenwerken. 

Esther antwoordt dat er een gezamenlijke activiteit met alle verenigingen van het VVO zal 280 

plaatsvinden in een groot complex met verschillende ruimten. Als het VVO op deze 

manier gaat samenwerken, zal de grote EL CID-commissie waarschijnlijk de kosten 

betalen. 

Anne is benieuwd hoe het gaat met het promoteam en onze eigen EL CID-commissie.  

Esther zegt dat het goed gaat en dat over twee weken de eerste vergadering over het VVO-285 

boekje zal plaatsvinden. Het boekje zal net als vorig jaar geregeld worden door 

Prometheus, maar ditmaal in samenwerking met de Assessor PR van de SIB en de 

voorzitter van het VVO. 

Anne zegt dat zij een goede layouter bij de SIB kent en zal de naam doorsturen. 

Jos merkt nog op dat de EL CID-commissie er drie nieuwe leden bij heeft gekregen. 290 

Esther zegt dat er mogelijk ook een groter promoteam komt. 

Eden Zhang stelt voor om een open podium te houden tijdens de EL CID. 

Robert antwoordt dat dit ooit gedaan is, maar toen niet goed is bevallen. 

Francine Maessen vraagt of er plannen zijn om ervoor te zorgen dat mentoren Prometheus 

kennen. 295 

Esther zegt dat deze er nog niet zijn, maar dat ze het mee zal nemen naar de volgende VVO-

vergadering. 

Myrte stelt voor om onze eigen leden op te roepen om mentor te worden. 

Anne denkt dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat de grote EL CID-commissie veel 

aandacht besteedt aan de kleine verenigingen. 300 

Esther beaamt dit en zegt dat zij haar best doet om goed contact met hen te onderhouden. 

Anne vraagt of het programma van de EL CID-week al bekend is. 

Esther antwoordt dat er wel al een conceptprogramma is gepresenteerd, maar dat het 

allemaal nog vrij vaag is. 

Robert gaat verder met de volgende vraag over de ‘Vrienden van Prometheus’. Hij zegt dat 305 

de term ‘Vrienden’ blijft bestaan voor mensen die donateur zijn of willen worden 

(zoals ouders, grootouders etc.). Oud-leden die momenteel Vriend zijn, krijgen 

binnenkort bericht dat er nu ook de mogelijkheid is om ‘Reünist van Prometheus’ te 

worden. Op het moment dat een lid zich uitschrijft, heeft deze de mogelijkheid om 

Reünist te worden.   310 

Jeroen vraagt zich af of het qua geld veel gaat uitmaken als alle oud-leden die nu Vriend zijn 

opeens Reünist zullen worden. 

Thomas Nak vraagt of de reden dat de Reünistenbijdrage lager wordt dan die van de 

Vrienden is om kosten voor de Pyros te besparen. 

Robert zegt dat het lage bedrag vooral bedoeld is om het Reünistschap laagdrempelig te 315 

houden. Bovendien is de huidige Vriendenbijdrage van negentien euro misschien te 

veel in verhouding tot het lidmaatschapsgeld. 

Thomas Bakker vraagt of mensen ook meer dan tien euro kunnen betalen. 

Robert bevestigt dit. 

Thomas Bakker adviseert dit te benadrukken bij het benaderen van potentiële Reünisten. 320 

Daniëlle stelt voor om aankruishokjes op het formulier te zetten met verschillende bedragen. 

Dan is de drempel laag om een hoger bedrag aan te kruisen.   



Oliver wil graag weten wat het verschil is tussen Vrienden en Reünisten die hetzelfde bedrag 

betalen. Is dat dan alleen dat Reünisten de Pyros digitaal krijgen? 

Robert zegt dat Reünisten ook uitgenodigd worden voor de Hemelvaartslezing. 325 

Oliver vraagt of een Reünist de Pyros ook op papier kan krijgen. 

Robert zegt dat dit vanaf een bepaalde bijdrage mogelijk is. 

Lieke zegt dat zij het er niet mee eens is dat negentien euro disproportioneel is in verhouding 

tot het lidmaatschapsgeld, maar als de reden voor het lagere bedrag is dat Reünisten 

dan geen papieren Pyros hoeven te ontvangen, vindt zij het wel een goed idee. 330 

Oliver vraagt of de bijdrage van de Reünisten per automatische incasso wordt afgeschreven. 

Robert antwoordt dat dit wel de bedoeling is.  

Freek zegt dat hij de mogelijkheid voor digitale machtigingen gaat onderzoeken. 

Thomas Nak merkt op dat dit in zijn tijd in ieder geval nog niet mogelijk was. 

Oliver vraagt waarom er geen Vriendenbrief zat bij de laatste Pyros. 335 

Robert zegt dat deze binnenkort samen met een aparte brief verstuurd zal worden waarin 

het nieuwe Reünistensysteem wordt toegelicht. 

Robert gaat vervolgens in op de vraag over het contact met het Comité van Aanbeveling. Hij 

zegt dat Lulu Wang een aantal mailtjes heeft gestuurd en dat Reinhildis van 

Ditzhuyzen heeft gereageerd op de uitnodiging voor de constitutieborrel. 340 

Robert vraagt of er nog opmerkingen zijn uit de zaal. 

Mathijs wil graag weten wat er bedoeld wordt met ‘exclusievere uitjes’. 

Robert antwoordt dat het hierbij gaat om dingen waar je minder snel alleen naartoe zou 

gaan. 

Thomas Nak merkt op dat er meer samenwerkingen zijn dan in andere jaren. Doet dit geen 345 

afbreuk aan de kleinschaligheid van Prometheus? 

Robert zegt dat het bestuur dat wil voorkomen en hoopt dat de samenwerkingen dit jaar 

vooral ervaren worden als een toevoeging. 

Steven vraagt of er nog Prometheuskleding komt in de lente. 

Anne zegt dat er de afgelopen twee jaar al vesten en truien zijn verkocht. Is er nu nog wel 350 

genoeg animo voor? 

Daniëlle merkt op dat er ieder jaar meer nieuwe leden zijn, dus misschien zijn er wel genoeg 

geïnteresseerden. 

Thomas Bakker stelt voor om een voorraad aan Prometheuskledij in te slaan. 

Anne denkt dat dit misschien niet handig is in verband met verschillende maten. 355 

Myrte stelt voor om de pauze te vervroegen. 

Robert vraagt of hier behoefte aan is en krijgt instemmende geluiden uit de zaal. 

Robert zegt dat er een pauze zal zijn tussen punt 6 en punt 7. 

Anne merkt op dat er ook andere avonden gebruikt zijn voor kernactiviteiten en vraagt zich 

af of dit te merken is in de ledenstatistieken. 360 

Robert zegt dat er inderdaad minder mensen afkwamen op lezing op donderdagavond, 

maar dat er ook juist een aantal mensen kwam die vaak niet op woensdagavond 

kunnen. 

Anne zegt dat zij nog een opmerking heeft over de communicatie. Zij heeft opgemerkt dat er 

negenentwintig mails naar de leden zijn gestuurd door bestuur Elegast. Vorig jaar, 365 

onder bestuur Avalon, waren dat er op dit tijdstip slechts zestien. Zij vraagt zich af 

waarom er zoveel meer mails worden gestuurd, en of dit ervoor zorgt dat leden de 

weekmails minder goed lezen.   



Robert zegt dat aankondigingen zoals de brief van het weekendje op zich best in een aparte 

mail kunnen. 370 

Lieke zegt dat het goed is om dingen goed aan te kondigen, maar dat er voor opgepast moet 

worden dat dit te snel achter elkaar gebeurt. 

Oliver vindt dat de sluiting van de almanakenquête duidelijker aangekondigd had mogen 

worden en niet alleen in de weekmail. 

Robert zegt dat hier volgend jaar extra op gelet kan worden. 375 

Daniëlle vindt dat leden gewoon de weekmail moeten lezen. 

Anne vraagt waarom er nog niks is gebeurd met de LinkedIn-pagina van Prometheus. 

Esther zegt dat zij niet zo goed weet wat hier dan precies mee zou moeten gebeuren en 

vraagt hoe Anne die invulling voor zich ziet. 

Anne antwoordt dat er oproepjes geplaatst zouden worden waarmee leden en oud-leden 380 

elkaar kunnen helpen. Zo kan een oud-Quaestor misschien nuttige informatie geven 

of zou de lezing van Joop Hoekstra (over succesvol solliciteren) kunnen worden 

aangekondigd. 

Esther zegt dat zij het moeilijk vond om te bedenken hoe ze de pagina van bovenaf kon 

faciliteren. Wel heeft zij oud-leden benaderd om lid te worden van de pagina. Het 385 

opstarten van threads wordt ook pas handig als er veel mensen lid zijn van de 

pagina. Het kost nou eenmaal tijd om een community vorm te geven en te activeren. 

Bovendien ligt dit ook aan de wensen van de community zelf en de mate waarin zij 

actief is op het platform. 

Thomas Nak vraagt of er nog eens een filmavond wordt georganiseerd. 390 

Robert antwoordt dat hier nog geen concrete plannen voor zijn. Bovendien is het moeilijk om 

zo’n activiteit aan te kondigen in verband met filmrechten. 

Tomas Nak zegt dat er wel manieren zijn om dit toch aan te mogen kondigen. 

Daniëlle zegt blij te zijn met de ledenstatistieken, maar vraagt zich af wat er bedoeld wordt 

met ‘andere activiteiten’. 395 

Robert antwoordt dat het open podium en het hutspot eten op drie oktober hieronder vallen. 

Daniëlle geeft haar complimenten voor het invoeren van het maandelijkse EbeP. 

Anne vindt het ook een goed initiatief en is benieuwd of er genoeg verschillende mensen zijn 

die zich aanbieden als kok. 

Robert zegt dat het soms moeilijk is, maar dat er over het algemeen genoeg animo is. 400 

Gerard vond het ook erg leuk dat hij als eerstejaars bij EbeP een hoop ouderejaars heeft 

kunnen ontmoeten. 

Thomas Bakker heeft bezwaar tegen de term EbeP. 

Robert vraagt of er nog opmerkingen zijn vanuit de zaal.  

 405 

Er zijn geen vragen meer en Robert slaat met zijn hamer om het halfjaarverslag aan te 

nemen. 

 

Robert schorst de vergadering om 21.56 uur. 

 410 

Om 22.17 uur wordt de vergadering heropend. 

 

#7. Zusterverband 



Robert zegt dat ViaKunst, de kunst- en cultuurvereniging uit Utrecht, Prometheus heeft 

benaderd met de vraag om een zusterverband aan te gaan. Hij zegt dat het bestuur 415 

hier positief tegenover staat en dat het contact met ViaKunst de agfelopen paar jaar 

erg prettig is geweest. Concreet zal er na het aangaan van het verband weinig 

veranderen tussen de verenigingen en is het vooral een symbolische verbintenis, 

waarmee ook naar de buitenwereld aangegeven kan worden dat er studenten zijn die 

zich bezig houden met cultuur. Hij is benieuwd wat de ALV van dit voorstel vindt. 420 

Lieke vraagt of er iets gaat veranderen tussen beide verenigingen. Komen er bijvoorbeeld 

meer gezamenlijke activiteiten? 

Robert antwoordt dat er niet per se meer samenwerkingen met ViaKunst komen, maar er 

zou bijvoorbeeld wel een soort landelijke culturele activiteit georganiseerd kunnen 

worden. 425 

Anne heeft grote vraagtekens bij het aangaan van een zusterverband. Zij vindt dat de 

verenigingen elkaar nog te kort kennen. Bovendien schijnt dat het zusterverband 

tussen ViaKunst en Particolarte (de kunst- en cultuurvereniging van Amsterdam) niet 

goed loopt. De identiteiten tussen de verenigingen zouden te verschillend zijn, dus 

voegt een zusterverband dan wel iets toe? Zij is van mening dat een samenwerking 430 

tussen zusterverenigingen het beste uit de twee naar boven zou moeten halen, maar 

denkt dat dit met de voorgestelde invulling niet het geval zal zijn. Anne stelt voor om 

eerst een aspirant-zusterverband aan te gaan. 

Robert zegt dat hij vorige week gesproken heeft met de voorzitter van ViaKunst en dat deze 

toen aangaf dat er geen problemen waren tussen hen en Particolarte. Hij zegt ook dat 435 

het aangaan van een zusterverband geen enorme drempel hoeft te zijn, en dat de 

mate van contact in de loop der jaren kan groeien. De afgelopen twee jaar is er al een 

aantal activiteiten met ViaKunst geweest, dat kan ook al gezien worden als een 

aspirant-zusterverband. 

Thomas Nak vraagt of het bestuur er rekening mee houdt dat Prometheus groter is dan 440 

ViaKunst. Kunnen er dan geen scheve verhoudingen ontstaan? 

Robert zegt dat daar inderdaad voor opgepast moet worden, maar dat ViaKunst de 

afgelopen jaren flink aan het groeien is. 

Francine Maessen zegt dat ViaKunst zich presenteert als een meer corporale vereniging dan 

Prometheus. Willen wij ons daarmee identificeren? 445 

Robert antwoordt dat ViaKunst heel open was en totaal niet corporaal bij de laatste 

ontmoeting. 

Jos merkt op dat de aanwezigen in de zaal vrij zwaar lijken te tillen aan het begrip 

‘zusterverband’. Hij zegt dat het ook gewoon gezien kan worden als een verbintenis 

tussen twee verenigingen met een gedeelde culturele interesse. Verschillen zullen er 450 

altijd zijn. 

Robert voegt toe dat er sowieso geen concrete nadelen aan kleven. 

Francine Maessen vraagt of we op de hoogte zijn van alle skeletten in de kast van ViaKunst. 

Jos zegt dat dit waarschijnlijk wel mee zal vallen en een zusterverband niet meteen inhoudt 

dat Prometheus er mee geassocieerd zal worden. 455 

Robert zegt dat ViaKunst ons benaderd heeft voor een zusterverband en, in het geval dat dit 

doorgaat, het hem leuk lijkt om Particolarte dan ook te benaderen. 

Thomas Nak vraagt of een zusterverband volgende besturen niet verplicht om ook 

activiteiten met hen te organiseren. 



Jos zegt dat niets verplicht is. Het is de afgelopen jaren echter wel steeds gedaan, dus 460 

waarschijnlijk zal het ook niet als een enorme drempel worden ervaren. 

Myrte denkt dat er niet te lichtzinnig om moet worden gegaan met de term ‘zusterverband’. 

Zij zegt veel zusterverenigingen te kennen die meer op elkaar lijken dan Prometheus 

en ViaKunst. Zij is benieuwd of het vaker voorkomt dat verenigingen die minder op 

elkaar lijken een zusterband aangaan. 465 

Felix Huygen antwoordt hier bevestigend op. Liber en Catena zijn bijvoorbeeld 

zusterverenigingen met een verschillende oorsprong. 

Steven vraagt zich af of ViaKunst en Particolarte zich niet meer met kunst bezighouden dan 

Prometheus. Hoe verschillend zijn deze drie verenigingen? 

Robert zegt dat er altijd verschillen zullen zijn maar dat ViaKunst en Particolarte ook veel 470 

activiteiten ondernemen die onder de noemer ‘cultuur’ vallen. 

Thomas Bakker vraagt of er op de ALV gestemd moet worden over het zusterverband. 

Robert zegt dat er inderdaad een stemronde moet plaatsvinden, maar dat dit niet tijdens 

deze ALV zal gebeuren. Het bestuur wilde tijdens deze vergadering graag meedelen 

dat ViaKunst een verzoek tot een zusterverband heeft gedaan en was benieuwd hoe 475 

de meningen hierover waren. Hij wil graag weten of de ALV het bestuur aanmoedigt 

om hier verder naar te gaan kijken en stelt voor om een korte peiling te houden. 

Anne zegt dat er ook een enqûete gemaakt kan worden. 

Lianne stelt voor om eerst te kijken hoe de samenwerkingen in het tweede halfjaar bevallen. 

Robert vindt dit een goed idee en zegt dat hij er bij de volgende ALV op terug zal komen. 480 

 

 #3b. Aanvulling Post 
 

Robert zegt dat de brief van Francine Geurts over de Pyros nu voorgelezen zal worden en 

geeft het woord hiervoor aan Annemieke Stolk. 485 

Annemieke leest de brief voor. Francine Geurts stelt voor om de Pyros te digitaliseren. 

Voortaan krijgen alle leden het blad digitaal, maar daarnaast blijft de mogelijkheid 

bestaan om een papieren versie te ontvangen. De acquisitiecommissie heeft echter al 

een aantal lopende contracten afgesloten voor advertenties in de Pyros, waarbij een 

bepaalde oplage aan papieren versies wordt beloofd. Ook zal het bestuur een enqûete 490 

naar de leden sturen waarin zij aan kunnen geven of zij de Pyros op papier of digitaal 

willen.Een nadeel is dat wanneer het verenigingsblad voortaan digitaal verschijnt, de 

acquisitiecommissie waarschijnlijk minder geld zal kunnen verdienen aan de 

advertenties die in de Pyros staan.  

Francine Maessen merkt op dat de Pyros niet gedigitaliseerd kan worden zolang de huidige 495 

contracten nog lopen. Ook zullen advertenties inderdaad minder opleveren als het 

blad voornamelijk in digitale vorm verspreid gaat worden. 

Thomas Bakker zegt dat de Pyros drie keer zoveel kost als de advertenties opleveren. 

Digitalisering zou daarom uiteindelijk wel goedkoper zijn. 

Gerard denkt dat de belangstelling voor een digitale Pyros misschien tegen zal vallen als er 500 

ook een papieren versie beschikbaar is. 

Marianne de Heer Kloots wil graag weten wanneer de digitalisering zou worden ingevoerd. 

Francine Maessen antwoordt dat de contracten altijd een jaar lopen. Digitalisering moet dus 

ruim op tijd aangegeven worden. 



Robert zegt dat als er nu een enqûete wordt gestuurd het ruim op tijd bekend is hoe groot de 505 

oplage over een jaar zal zijn. In dat geval kunnen er gewoon al nieuwe contracten 

gemaakt worden. 

Thomas Nak stelt voor om de Pyros in de toekomst alleen digitaal beschikbaar te stellen. 

Robert zegt dat het hem beter lijkt als de optie voor een papieren versie blijft bestaan. Hij 

voegt toe dat nieuwe leden voortaan ook op het inschrijfformulier kunnen aangeven 510 

of ze een digitale of papieren versie willen. 

 

 

#8 en 9. Financieel Halfjaarverslag en Suppletoire Begroting 
Robert geeft het woord aan Freek. 515 

Freek zegt dat hij het financieel halfjaarverslag samen met de suppletoire begroting zal 

bespreken en licht vervolgens beide toe. Verder zegt hij dat de balans klopt met het 

afgelopen jaar. Er moet alleen nog achter enkele debiteuren worden aangegaan. 

Robert geeft vervolgens het woord aan de kascontrolecommissie.  

Thomas Bakker stelt de kascontrolecommissie voor, welke bestaat uit Daniëlle en hemzelf. 520 

Hij is te spreken over hoe tijdig Freek was met het op orde hebben van het kasboek. 

Thomas heeft enkele vragen met betrekking tot het financieel halfjaarverslag. Zo is hij 

benieuwd wat het nieuwe incassocontract inhoudt en wat de invoering van IBAN 

precies voor consequenties heeft voor Prometheus. Ook vraagt hij of Freek verwacht 

dat er het komende jaar nog nieuwe leden bij komen. Thomas is benieuwd hoe het 525 

contact is met de Vrienden van Prometheus en heeft nog een opmerking over de 

reserveringen. Hier staat een bedrag van vijfhonderdzeventig euro aan printkosten. 

Dit is ooit apart gezet omdat Plexus nog een rekening zou kunnen sturen van de 

printkosten van een paar jaar geleden. Zou die reservering nu niet kunnen worden 

opgeheven?  530 

Daniëlle neemt het woord vervolgens over en vraagt of er misschien op zoek moet worden 

gegaan naar een goedkopere drukker voor de posters. Zij vraagt hoeveel Rondjes 

Verenigingen er zijn bezocht en of er concrete plannen zijn met het potje voor de 

dinsdagavonden. Verder vraagt zij zich af waarom er meer geld naar de EL CID gaat. 

Daniëlle vraagt of er nog merchandise verkocht gaat worden en is blij dat er 535 

inmiddels genoeg geld is voor een statutenwijziging. Een lid van Prometheus, 

Annemarie Schram, heeft echter aangeboden om dit gratis te doen voor de 

vereniging. Is het bestuur van plan om hier gebruik van te maken? Zij vraagt 

vervolgens aan Freek of hij denkt dat het echt gaat lukken om twee euro vierenveertig 

aan saldo over te houden. Ook is zij benieuwd naar de aanpak van de debiteuren en 540 

is blij dat velen van hen inmiddels betaald hebben. Tenslotte wil Daniëlle graag weten 

hoe het staat met de financiën van de acquisitiecommissie. 

Thomas Bakker stelt vervolgens voor om deelnemers van de buitenlandreis volgend jaar een 

aanbetaling te laten doen, zodat daar de vliegtickets van betaald kunnen worden. 

Ook stelt hij voor om bij inschrijving voor de buitenlandreis bepaalde voorwaarden te 545 

stellen, zodat de vereniging niet voor onverwachte kosten kan komen te staan. Hij 

voegt toe dat er volgens de balans nog een vest te koop is en dat Daniëlle die graag 

zou willen hebben. 

Robert bedankt de kascontrolecommissie voor hun vragen en geeft vervolgens het woord 

weer aan Freek. 550 



Freek begint met de vraag over het nieuwe incassocontract. Vanaf 1 februari gaat de EU over 

op een Europees betalingssysteem, SEPA, en komt er een Europese incasso. Er zal tot 

1 augustus en overgangstermijn zijn waarin de administratie kan worden omgezet. 

Het nummer van de Prometheusrekening zal in alle communicatie vervangen moeten 

worden door het IBAN-nummer en ook de nieuwe IBAN- en BIC-nummers van de 555 

leden moeten verzameld worden. Er zullen nieuwe machtigingsformulieren gemaakt 

moeten worden die voldoen aan de nieuwe eisen. De doorlopende machtigingen van 

huidige leden en Vrienden hoeven niet te worden vervangen door nieuwe. De 

incassogrens blijft vijfduizend euro. 

Daniëlle zegt te denken dat de grens op vijftigduizend euro ligt. 560 

Freek antwoordt dat hij een brief heeft gehad waarin een bedrag van vijfduizend euro 

genoemd werd, maar dat hij het nog eens zal controleren.  

Freek zegt dat hij in de begroting geen rekening heeft gehouden met eventuele nieuwe leden. 

Het zou misschien voorbarig zijn om hier van tevoren vanuit te gaan. 

Thomas Nak merkt op dat dit opzich prima zou kunnen. Waarschijnlijk blijft er toch wel 565 

genoeg geld over. 

Freek gaat verder met de vraag over het contact met de Vrienden. Komende maand zal hij 

hen berichten over de betaling, net zoals voorgaande jaren gedaan is. Hij zegt dat het 

hem het beste leek om de vijfhonderd euro aan printkosten nog een periode apart te 

houden. Het volgende bestuur kan dan eventueel beslissen hier iets anders mee te 570 

doen. Freek zegt dat de posters dit jaar inderdaad iets duurder zijn geworden, maar 

dat het bestuur nog niet nagedacht heeft over een nieuwe drukker. Als de prijzen nog 

meer gaan stijgen is het een goed idee om hier naar te gaan kijken. Hij zegt dat het 

bestuur tot nu toe naar twee Rondjes Verenigingen is geweest, en ook van plan is het 

komende jaar naar zoveel mogelijk toe te gaan. Met het bedrag dat gereserveerd is 575 

voor de dinsdagen wil het bestuur een workshop organiseren en ook kunnen er 

nieuwe boxjes worden gekocht. Freek geeft toe dat er veel geld gaat naar de EL CID-

commissie, maar dit bedrag is nodig om bijvoorbeeld de hogere oplage aan VVO-

boekjes te kunnen betalen. Bovendien moet er een nieuwe banner worden gekocht. 

Verder zou het erg fijn zijn als de Statuten gratis gewijzigd zouden kunnen worden, 580 

maar op dit moment is een wijziging nog niet nodig. Over de aanpak van debiteuren 

zegt hij dat hij hen eerst zal mailen en indien nodig ook bellen. Tenslotte zegt Freek 

dat hij denkt dat een saldo van twee euro vierenveertig heel realistisch is! 

Thomas Nak zegt dat er bij de vorige ALV werd voorgesteld om twee debiteuren te royeren. 

Gaat dit nu ook gebeuren? 585 

Freek zegt dat dit inderdaad zal gebeuren als ze nog steeds niet betaald hebben. 

Daniëlle vraagt of de debiteuren Han Lamers en Thomas van Iersel nog steeds in het 

ledenbestand staan. 

Freek zegt dat Han Lamers beweert zich te hebben uitgeschreven, maar dat het bestuur deze 

uitschrijving niet kan terugvinden. Hij beschouwt hem in ieder geval niet meer als lid. 590 

Thomas van Iersel moet nog uit de ledenlijst gehaald worden en is nog niet 

geroyeerd. 

Robert vraagt of Thomas van Iersel tijdens de ALV geroyeerd kan worden. 

Jeroen en Lieke zoeken het op in de Statuten en zeggen dat dit is toegestaan volgens artikel 

6c. 595 

Robert royeert Thomas van Iersel. 



Freek gaat verder met de vragen van de kascontrolecommissie. Hij zegt dat de 

acquisitiecommissie het geld van een van de advertenties binnen heeft gekregen. 

Bovendien zijn er nog twee nieuwe contracten afgesloten die nog betaald moeten 

worden. 600 

Francine Maessen zegt dat het resultaat van de acquisitiecommissie niet helemaal 

overeenkomt met de begroting van Freek. Verder meldt zij dat er veel geld 

binnenkomt en ook veel commissies gesteund worden met geld van de 

acquisitiecommissie. 

Thomas Bakker merkt op dat er officieel ook een begroting van de acquisitiecommissie 605 

gepresenteerd moet worden op de ALV. 

Freek zegt dat hij het voorstel van Thomas Bakker om meer voorwaarden te verbinden aan 

de betalingen voor de buitenlandreis een goed idee vindt.  

Lianne vraagt of er een annuleringsverzekering is. 

Daniëlle antwoordt hier ontkennend op en voegt toe dat het waarschijnlijk beter zal zijn als 610 

de deelnemers een aanbetaling doen, dan om een annuleringsverzekering af te 

sluiten. 

Freek gaat verder met de opmerking van Thomas over het vest dat nog op de balans staat en 

zegt dat hij het goed vindt als Daniëlle deze wil kopen. 

Thomas Bakker vraagt of de oude stempel nog verkocht gaat worden. 615 

Robert antwoordt dat deze een mooi plekje zal krijgen in het archief. 

Thomas Bakker wil graag namens de kascontrolecommissie een advies uitbrengen aan de 

ALV en raad aan om het financieel halfjaarverslag aan te nemen. 

Robert neemt het financieel halfjaarverslag bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 620 

#10. Installatie en décharge commissieleden 
 

De volgende personen worden geïnstalleerd in de commissies: 

Gerard Spaans, Mathijs Smith, René Kamerich (almanakcommissie). 

Caspar Sundholm, Gerard Spaans, Sander Teuchies (EL CID-commissie). 625 

Michel Koudijs, René Kamerich (kampcommissie). 

Adri Wessel, Emily Klerks, Freek van Vliet, Marianne de Heer Kloots (PR-commissie) 

Marijke van der Waard (Pyrosredactie) 

 

#11. Installatie en décharge gildepraesides 630 

 

Nieuwe gilden: 

College-met-een-Prometheaangilde (Gerard Spaans). 

 Boer-zoekt-vrouwgilde (Thomas Bakker en Jeroen Bouterse) 

 635 

Gilden met wisseling van de wacht: 

Taalgilde: Eveline Brouwers → Gerard Spaans en Marianne de Heer Kloots 

C.O.R.S.A.G.E.: Wieneke Jansen → Anne Rutten en Francine Maessen 

Spelletjesgilde: Jasper Bosman en Berend Boer → Emma van Dissel en Caroline 

Koppelaar 640 

Nachtwandelingengilde: Jeroen Bouterse → Daniëlle Evenblij en Marion Pragt 

 



Opgeheven gilden: 

Roze gilde 

 Het gilde der speculatieve fictie 645 

 

#12. W.V.T.T.K.1 
Robert vraagt of er nog opmerkingen zijn uit de zaal. 

Er zijn geen opmerkingen. 

 650 

#13. Rondvraag 

Thomas Bakker vindt de speculaas lekker. 

Daniëlle vindt Elegast een leuk bestuur en zegt ook een leuk halfjaar te hebben gehad. 

Oliver wenst het bestuur veel succes. 

Marion bedankt het bestuur en wenst Elegast veel plezier tijdens het komende halfjaar. 655 

Gerard zegt dat hij een heel fijn half jaar heeft gehad bij Prometheus. 

Marianne zegt dat dit voor haar ook geldt en heeft zin het komende halfjaar. 

Mathijs zegt: ‘op naar de volgende helft!’ 

Jeroen kijkt ook uit naar het komende halfjaar en vindt Elegast een enthousiast en 

inspirerend bestuur. 660 

Lianne wenst het bestuur veel succes en zegt dat ze ervan moeten genieten. 

Felix sluit zich hierbij aan.  

Lieke zegt dat het bestuur vooral zo door moet gaan. 

Francine Maessen sluit zich hierbij aan. 

Anne zegt dat de speculaas lekker was en wenst het bestuur succes. 665 

Esther kijkt met veel plezier terug op het afgelopen halfjaar en wil de Senaat graag nog 

bedanken voor hun goede raad. 

Jos zegt dat hij de sfeer altijd erg gezellig vindt en hoopt dat dat zo blijft. 

Freek vond het een onwijs leuk halfjaar en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 

Annemieke vond het afgelopen halfjaar ook erg leuk en kijkt uit naar de rest van het jaar. 670 

Robert sluit zich aan bij de woorden van zijn bestuursgenoten en vindt het erg fijn dat er ook 

zoveel eerstejaars naar de ALV gekomen zijn. Ten slotte wil hij iedereen hartelijk 

bedanken voor hun aanwezigheid. 

 

#14. Sluiting 675 

Robert sluit om 00.19 uur de vergadering. 

 

                                                           
1 Wat Verder Ter Tafel Komt 


