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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op dinsdag 27 juni 2017 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Sander Huls.  

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Adri Wessel 

Annemieke Stolk 

Bastiaan van Ganzen (tot 22.14 uur) 

Bo Salomons 

Cid Swanenvleugel 10 

Eline Berkhout 

Emily Klerks 

Emmy Stevens 

Esther van Haren 

Francine Maessen (van 20.08 uur tot 22.28 uur) 15 

Freek van Vliet 

Joep Tegelaar 

Jurrian Meijerhof 

Kees van Beest 

Kristian Bakker 20 

Lennart Blok (van 20.08 uur tot 22.28 uur) 

Lotte Kokkedee 

Maartje Dingemans 

Niels Rood 

Robert van de Peppel 25 

Sander Huls 

Sanne Wortman 

Steven Assenberg 

Suze Geuke 

Vera Verkooijen 30 

Yorim Christiaanse 

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. 35 

 

#b. Externe aanwezigen 
Anna Wassenburg (van 19.48 uur tot 20.35 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 40 

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

weergegeven. 

 

#1. Opening 
Emmy Stevens opent de Algemene Ledenvergadering om 19.38 uur. 45 
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#2. Vaststelling definitieve agenda 

Emmy leest de agenda voor en vraagt of iemand nog wijzigingen wil voorstellen. Niemand 

stelt een wijziging voor, dus hamert Emmy de agenda in. 

 50 

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

Sander heeft een machtiging van René Kamerich ontvangen; hij machtigt Adri Wessel om 

voor hem te stemmen. Sander wijst erop dat andere machtigingen nu ook nog bij hem 

ingeleverd kunnen worden. Er komen twee machtigingen naar voren: Joris van de 55 

Riet heeft Eline Berkhout gemachtigd, en Lars Roosenstein heeft Lotte Kokkedee 

gemachtigd. 

 

#4. Mededelingen  
Emmy laat weten dat er zoals altijd speculaas op de ALV aanwezig is. 60 

 

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

of iemand vragen of opmerkingen heeft over de notulen van de ALV van januari. 

Adri wil haar zorgen uitdrukken over de lengte van de notulen. Deze lengte draagt niet bij 65 

aan de leesbaarheid en de overzichtelijkheid. 

Vera Verkooijen stelt voor om een samenvatting aan het begin van elk punt te zetten. 

Emily Klerks merkt op dat de notulen dan wel nóg langer worden. 

Adri vreest dat dan helemaal niemand ze meer leest. 

Sander zegt dat hij misschien van nature lang van stof is, maar hij probeert het in te korten.  70 

 

Emmy neemt de notulen aan. 

 

#6. Voortgang project Cultuursociëteit 
Emmy vertelt dat Anna Wassenburg, lid van de VVO-locatiewerkgroep, vanavond aanwezig 75 

zal zijn om de voortgang van de werkgroep bij het project Cultuursociëteit toe te 

lichten. Na haar verhaal zal er de gelegenheid zijn om vragen te stellen. Ze is er nog 

niet, maar Kristian zal kijken of ze er al is. 

 

Kristian Bakker verlaat om 19.45 uur de zaal. 80 

 

Kristian Bakker en Anna Wassenburg komen om 19.48 uur de zaal in. 

 

Anna begint te vertellen over wat de locatiewerkgroep zoal doet. Het is een 

samenwerkingsverband tussen zes verenigingen, dat twee jaar geleden is opgericht 85 

om een pand te zoeken. Vorig jaar hebben al deze verenigingen bij hun ALV’s 

gestemd voor een spaarplan om dit te bekostigen. De visie over de Cultuursociëteit is 

dat het een gebouw wordt waar elke vereniging zichzelf kan zijn en activiteiten kan 

organiseren die zij zelf wil. Er is een indeling bedacht waarbij alle verenigingen hun 

activiteiten kunnen organiseren; hier zijn drie zalen voor nodig. Ook zouden er een 90 
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mensazaal en bestuurshokken komen. Prometheus zou op dinsdag de middelgrote 

zaal kunnen gebruiken, en op woensdag de grote zaal van 150 vierkante meter. Het 

afgelopen jaar is er gefocust op partners vinden; het speerpunt hierbij was het 

benaderen van de universiteit, banken en de gemeente. Tevens zijn er conceptstatuten 

opgesteld. Er is een ‘trias politica’ bedacht; er zou als uitvoerende macht een 95 

pandbestuur komen dat bijvoorbeeld inkopen doet, als wetgevende macht de 

verschillende verenigingen die ieder jaar bepalen wat het pandbestuur gaat doen, en 

de controlerende macht die er in de vorm van een raad van toezicht komt, met hierin 

een lid van iedere vereniging. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd, als eerste 

met vertegenwoordigers van de Rabobank. Ze gaven aan zich vooral zorgen te maken 100 

over het feit dat er iemand garant moet staan terwijl er zes verenigingen meedoen; 

ook wilden ze dat er verder gepraat zou worden met andere partijen en hebben ze 

wat tips meegegeven. Bij een gesprek met Jeroen ’t Hart van de universiteit is 

aangeraden om te praten met Michel Leenders, die over het vastgoed van de 

universiteit gaat; dit zal deze zomer geregeld worden. Vanuit de universiteit zal er 105 

gekeken worden hoe het watersportcomplex is opgestart. Bij het gesprek met Robert 

Strijk van de gemeente werd gezegd dat het project een maatschappelijke functie 

moet hebben, maar dat is er bij de Cultuursociëteit natuurlijk wel. Hij stelde ook een 

gesprek met DUWO voor; hier wordt naartoe gewerkt, maar dat gaat momenteel 

nogal traag. Er werden al een aantal panden voorgesteld, waaronder Villa de Kroon 110 

aan de Stationsweg. Verder is er gesproken over het bestemmingsplan, waar de 

locatiewerkgroep zich zorgen om maakte, maar Strijk liet weten dat dit geen 

probleem zou vormen. Hij zei ook dat er overdag iets anders in het pand kan worden 

geregeld waar de verenigingen weer wat aan zouden kunnen verdienen. Het contact 

met de gemeente verliep het beste, en daar wil de werkgroep dan ook vooral 115 

voortgang boeken. Komend jaar komt er nog een gesprek met de vastgoedtak van de 

gemeente, en moet de werkgroep een concreet financieel plan maken zodat ze ook 

meer met de Rabobank zouden kunnen onderhandelen. Toneelgroep Cuculum heeft 

verder ook interesse getoond in zich aansluiten bij de Cultuursociëteit, maar de 

huidige zes verenigingen zouden dan natuurlijk voorrang hebben. De werkgroep wil 120 

ook met politieke partijen spreken, omdat dit voor hen een mooi verkiezingspunt zou 

kunnen worden en de verenigingen er ook iets aan kunnen hebben. 

 

Francine Maessen en Lennart Blok komen om 20.08 uur de zaal in. 

 125 

Anna vertelt verder dat de werkgroep dit jaar naar panden gaat kijken zodat er iets concreets 

kan worden gepresenteerd bij een komende ALV. Bij een concreet voorstel met een 

pand kunnen er ook meer fondsen benaderd worden. 

Emmy zegt dat er nu gelegenheid is voor vragen. 

Esther van Haren vraagt wie er in de werkgroep zitten en hoeveel tijd ze besteden aan dit 130 

project. 

Anna vertelt dat het er op basis van feedback volgend jaar anders uit zal zien. Momenteel zit 

ze echter met onder andere Kristian in een commissie van acht mensen. Er zijn een 

aantal ‘subs’, zoals financiële en juridische subs, die specifieke onderdelen van het 

project aanpakken. Iedere maand wordt er met vertegenwoordigers van elke 135 
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vereniging vergaderd. Alles gaat tot nu toe nogal traag, maar ze schat in dat er een 

uur per week aan besteed wordt; hopelijk komt hier volgend jaar meer vaart in. 

Vera zegt dat ze bij de ALV van Het Duivelsei een andere mock-up indeling te zien kreeg; 

daarin kreeg Het Duivelsei de grote zaal vaker, en kreeg Prometheus kleinere zalen 

dan er nu gezegd wordt. 140 

Anna zegt dat de eerste mock-up indeling aangepast is op basis van opmerkingen van 

Kristian. Gisteren is bij een vergadering gekeken wat realistische eisen vanuit elke 

vereniging zouden zijn; op basis daarvan is ook deze presentatie opgesteld. 

Yorim Christiaanse vraagt of het klopt dat in het pandbestuur niet iedere vereniging 

vertegenwoordigd is, maar in de andere twee onderdelen wel. 145 

Anna antwoordt dat het pandbestuur alleen uitvoerend is en het dus niet per se uitmaakt als 

een vereniging er niet in is vertegenwoordigd. 

Yorim vraagt of er concrete plannen zijn, bijvoorbeeld over ALV’s van alle verenigingen over 

het pand. 

Anna zegt dat er een voorbeeld-HR1 is opgesteld en leest voor welke kopjes daarin 150 

voorkomen. Ook zal er volgend jaar een inspraakavond voor alle verenigingen 

komen, maar er zullen geen gezamenlijke ALV’s zijn. Niet alle vragen kunnen nu al 

beantwoord worden, maar er wordt wel nagedacht over bepaalde scenario’s, zoals 

het verdelen van het pand tijdens de EL CID-week. 

Joep Tegelaar vraagt wat er zou gebeuren als Prometheus al in het pand zit en het vervolgens 155 

financieel niet kan redden. 

Anna heeft hier nu geen antwoord op. Over dit soort dingen moet worden nagedacht in het 

financieel plan dat opgesteld gaat worden. De locatiewerkgroep staat echter open 

voor dergelijke vragen. 

Robert van de Peppel vraagt zich af of Het Duivelsei nu ook overtuigd is om ermee door te 160 

gaan. 

Anna zegt dat het zelfs erg soepel verlopen is; na haar presentatie bij hun ALV waren er zelfs 

weinig vragen. 

Vera vraagt of het concept-HR al gelezen kan worden. 

Anna zegt dat dit HR nog verder uitgewerkt moeten worden; bij de inloopavond zal deze 165 

zeker wel aan leden toegestuurd worden.  

Lotte vraagt of alleen de Rabobank benaderd is. 

Anna zegt dat dit klopt en dat de Rabobank het meest bij studenten is betrokken.  

Steven Assenberg voegt toe dat de Rabobank vaak lokale projecten steunt en studenten als 

pijler heeft. Hij vraagt verder hoeveel Cuculum bij zou kunnen dragen. 170 

Anna zegt dat ze ongeveer 60 leden hebben. Ze opereren voornamelijk vanuit giften, wat wel 

enigszins een heikel punt is. Ze hebben ook niet per se ruimte nodig om te oefenen, 

maar vooral voor hun voorstellingen. Daarom moet er nog concreet met ze over het 

spaarplan worden gepraat. 

Vera vraagt of alle leden vrij naar binnen zouden kunnen, of alleen op de ‘eigen’ avonden. 175 

Anna zegt dat de zalen op een avond gereserveerd zijn voor verenigingen, maar als er open 

zalen zijn zouden die misschien vrij toegankelijk kunnen worden. 

Vera vraagt wat er tijdens de zomerstop zou gebeuren met het pand. 

                                                      

 
1 Huishoudelijk reglement. 
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Anna zegt dat hierover nagedacht moet worden. 

Adri wil aan het bestuur vragen of er vanavond nog gestemd wordt, en hoe het bestuur zelf 180 

tegenover het project Cultuursociëteit staat. 

Kristian zegt dat er niet gestemd zal worden, tenzij de ALV dit wil. Het bestuur is overtuigd 

om door te gaan met het project Cultuursociëteit. 

Vera vindt het wel netjes om hierover te stemmen. 

Emmy zegt dat er dan over gestemd zal worden. 185 

Anna zegt dat er bij Het Duivelsei gestemd werd omdat er vorig jaar bedenkingen waren. 

Daarbij is gezegd dat het niet elk jaar opnieuw hoeft, alleen als er iets groots 

verandert. 

Kristian zegt dat er dus niks aan het spaarplan zou veranderen. 

Bo Salomons voegt toe dat er vanuit de ALV een verplichting is om 1500 euro te sparen voor 190 

Prometheus’ eigen locaties. Financieel verandert het dus vrij weinig. 

Freek van Vliet vraagt of er bij de acht leden van de locatiewerkgroep altijd minstens één van 

elke vereniging zit. 

Anna bevestigt dit, en zegt dat lege plekken in de werkgroep door iemand van diezelfde 

vereniging worden opgevuld. 195 

Emmy zegt dat er gestemd zal worden. Het stemmingsvoorstel luidt: “Prometheus blijft 

deelnemen aan de VVO-locatiewerkgroep en het spaarplan blijft van kracht.” De 

stemming zal per handopsteking plaatsvinden. 

 

Er wordt gestemd, en Emmy telt de stemmen: er zijn zevenentwintig stemmen voor, één 200 

stem tegen, en één onthouding. Ze kondigt aan dat het voorstel hiermee aangenomen 

is. 

 

Emmy bedankt Anna voor haar aanwezigheid en voor de presentatie. 

 205 

Anna Wassenburg verlaat om 20.35 uur de zaal. 

 

Emmy schorst de vergadering om 20.35 uur. 

 

#7. Financieel tussenverslag 210 

Emmy heropent de vergadering om 20.53 uur. 

 

Emmy geeft het woord aan Bo, de quaestor, voor de bespreking van het financieel verslag. 

Bo begint bij het resultaat en de suppletoire begroting. Over het kopje inkomsten vertelt hij 

dat bijna alle betalingen binnen zijn, en dat alleen bij nieuwe leden nog contributie 215 

moet worden afgeschreven. De uitgaven onder het kopje ab-actiaat spreken veelal 

voor zich. Het begrote bedrag bij de post promotiemateriaal wordt een reservering. 

Bij het kopje vereniging is veel gelijk gebleven. De post sprekerspresentjes is hoger 

begroot om presentjes achter te kunnen laten die het volgende bestuur nog kan 

gebruiken. De post sprekers is verhoogd omdat de geurenlezing 300 euro kostte; deze 220 

lezing was geregeld ter vervanging van een lezing van Ankie Broekers-Knol, die kort 

van tevoren af moest zeggen. De post speciale activiteiten is ook hoger ingeschat, 

omdat de kosten van de lustrumdag door het bestuur zijn overgenomen van de 

lustrumcommissie; dit was eerlijker, omdat deze dag de gebruikelijke Vrienden- en 
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Reünistendag verving. De garantstelling voor Efeze is dit jaar niet nodig omdat Efeze 225 

200 euro winst heeft overgehouden aan de voorstellingen; deze winst zal worden 

gebruikt voor toekomstige voorstellingen, aangezien het ook voor een deel bestaat uit 

donaties aan de toneelgroep. Als Efeze geen commissie wordt, dan zal dit geld aan de 

voorzitters van Efeze toekomen. Het gala viel goedkoper uit dan verwacht. De 

themamaandcommissie mei heeft meer uitgegeven dan begroot, maar dat was in 230 

overleg met het bestuur; voor de toneelworkshop en het religiesymposium is extra 

geld beschikbaar gemaakt. Bij de post merchandise staat een minnetje dat er niet 

hoort te staan. De ‘uitgave’ die bij merchandise wordt gedaan bestaat uit het 

verwijderen van merchandise van de balans; normaal zou de merchandise bij zowel 

inkomsten als uitgaven op nul staan, maar vanwege twee wanbetalers en een klein 235 

verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs staat het hier toch apart in het 

resultaat. Onder het kopje overig valt de quaestuur duurder uit, omdat Prometheus 

nu met een boekhoudprogramma werkt, wat maandelijks 21 euro kost. Bo vraagt of 

er nog vragen over het resultaat en de begroting zijn. 

Robert vraagt hoe er wanbetalers bij merchandise kunnen zijn als er een machtiging is 240 

getekend. 

Bo antwoordt dat niet iedereen genoeg geld op zijn rekening had staan. 

Bastiaan van Ganzen vraagt waarom sprekerspresentjes hoger zijn ingeschat voor het 

komende bestuur, aangezien de presentjes alleen op het resultaat komen te staan op 

het moment dat ze worden weggegeven. 245 

Bo zegt dat dit alleen voor de glazen geldt, maar niet voor thee-eieren en de thee zelf. 

Cid Swanenvleugel vraagt wat de meerwaarde van het boekhoudprogramma is. 

Bo zegt dat er nu met Excel wordt gewerkt, wat maar zo slim is als de persoon die het 

gebruikt. In Excel maakt een quaestor veel makkelijker fouten dan in zo’n 

programma, en het scheelt dus veel werk. Ook moet hij in Excel alles wat binnenkomt 250 

handmatig invoeren. 

Emily vindt het goed dat het er komt, maar vraagt of er geen gratis alternatieven zijn. 

Bo zegt dat hij samen met Naor Scheinowitz de mogelijkheden heeft onderzocht, en dat dit 

programma wordt goedgekeurd door de Belastingdienst. Ook zijn hier 

mogelijkheden voor de ledenadministratie in te vinden, wat andere programma’s 255 

vaak niet hebben. 

Emily vraagt of het bestuur de ledenadministratie dan ook in dat programma gaat doen. 

Bo zegt dat een deel daar wel in kan worden gedaan, maar waarschijnlijk niet alles. 

Steven zegt dat er nu ongeveer 100 euro overblijft op de post sprekers, en 155 euro op de 

post uitjes. Hij wil weten waar dat geld heengaat. 260 

Bo zegt dat de post sprekers uit reiskostenvergoedingen en sprekersdrankjes bestaat; er zijn 

geen plannen om nog betaalde sprekers uit te nodigen. Verder staat er een groot uitje 

in de planning, maar waarschijnlijk zal hier niet het volledige bedrag aan opgaan. 

Vera vraagt hoeveel merchandise er nog is en of die nog actief verkocht wordt. 

Bo zegt dat er 3 vesten, 6 truien, 82 tasjes, 52 lustrumboeken en 67 speldjes over zijn. Hij gaat 265 

met de EL CID-commissie overleggen of er voor eerstejaars behoefte is aan de tasjes; 

over de rest van de spullen wordt later nog nagedacht. 

Sanne Wortman vraagt over de garantstelling van Efeze of daar nog het geld bijkomt dat 

vorige week binnenkwam. 
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Bo antwoordt dat de winst die Efeze heeft gemaakt in een reservering wordt gestopt, en dat 270 

dit samen met de al bestaande garantstelling een garantie voor Efeze vormt. Als Efeze 

geen commissie wordt gaat het geld terug naar de praesides; hierover wordt bij de 

wissel-ALV besloten. 

Steven heeft gehoord dat het bestuur extra geld bijdraagt aan de lustrumcommissie, en 

vraagt of dit klopt en waarom het dan niet op de begroting staat. 275 

Bo zegt dat de lustrumcommissie met een goed plan zou moeten komen om extra subsidie te 

krijgen van het bestuur. Dit is niet gebeurd. 

Sanne vraagt of er nog wat wordt gedaan met de advertentie op de website. 

Steven zegt dat er nog altijd geld binnenkomt en dat dit naar de acquisitiecommissie gaat. 

Bo gaat verder met de balans. Hier staat een nieuwe post op, namelijk de 280 

lustrummerchandise. De merchandise die de lustrumcommissie heeft gekocht is voor 

een groot deel onverkocht gebleven; het bestuur heeft dit ‘overgekocht’ en op de 

balans geplaatst, zodat het niet als verlies voor de lustrumcommissie geldt. Verder is 

er niet veel veranderd sinds de halfjaarlijkse ALV, behalve de normale 

verenigingsbezigheden. Hij vraagt of iemand nog vragen over de balans over heeft. 285 

Eline vraagt waarom er dit jaar 300 euro gereserveerd staat voor het fotoboek van 2015-2016. 

Bo zegt dat het fotoboek aan het eind van het verenigingsjaar wordt gemaakt, en dat dit 

soms overloopt naar het volgende jaar. 

Joep vraagt of het klopt dat de eerder genoemde ontbrekende contributie van Cas Teurlings 

is. 290 

Bo ontkent dit, en zegt dat hier alleen debiteuren van voorgaande jaren op staan. De 

debiteuren van dit verenigingsjaar komen er pas aan het eind op. 

Cid vraagt of Nas Abshari al heeft betaald. 

Bo antwoordt dat Nas geroyeerd is. 

Steven vraagt waarom de bedragen van de reservering voor de beamer op de balans en de 295 

begroting van elkaar verschillen. 

Bo zegt dat het bestuur dit jaar iets aan een bestaande reservering heeft toegevoegd. 

Joep vraagt waarom er van het subtotaal geen reservering wordt gemaakt. 

Bo antwoordt dat dit het subtotaal is zoals het nu is, en dat hier nog niet terug te zien is wat 

het bestuur aan het eind van het jaar zal reserveren. 300 

Steven zegt dat het bestuur misschien eens moet onderzoeken of het gereserveerde bedrag 

voor een statutenwijziging nog voldoende is. 

Bo zegt dat hij hiernaar zal kijken. 

Bo gaat verder met de liquiditeitsrekening. De betaling voor het fototoestel staat nu nog bij 

de post onvoorzien, maar bij de wissel-ALV komt daar een apart kopje voor. De 305 

galacommissie lijkt erg boven budget te zitten, maar dat komt doordat de 

machtigingen volgende week pas worden geïnd. Ook de lustrumcommissie lijkt erg 

veel te hebben uitgegeven, maar dat komt door de aankoop van merchandise. De 

overname van deze merchandise door het bestuur is hier niet te zien. Bo vraagt of er 

nog vragen over de liquiditeitsrekening zijn. 310 

Eline vraagt waarom er minder deelnemersbijdragen voor uitjes en activiteiten zijn dan in 

vorige jaren. 

Bo zegt dat een deel van de uitjes zijn overgenomen door de lustrumcommissie, en ze dus op 

het saldo van de lustrumcommissie komen te staan. 

Eline vraagt of het klopt dat er geen uitgaven aan merchandise zijn gedaan. 315 
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Bo bevestigt dit; de merchandise is gekocht door de lustrumcommissie. Bij de volgende ALV 

zal hij dit duidelijker aangeven, zodat het niet lijkt alsof de liquiditeitsrekening wordt 

gebruikt voor witwaspraktijken. 

Lotte vraagt zich af waarom er bij de kampcommissie een negatief saldo van 1,20 euro staat. 

Bo antwoordt dat iemand het biertje dat hij bij het vorige kamp heeft gedronken pas na de 320 

wissel-ALV betaald heeft, en dat dat hier terecht is gekomen. Hij vraagt of er nog 

verdere vragen zijn over de quaestuur in het algemeen. 

Steven zegt dat het vorige bestuur een reservering heeft gemaakt voor een factuur voor de 

interne postservice van Plexus; hij vraagt of hier een rekening voor is binnengekomen 

en of er dit jaar nog gebruik is gemaakt van de postservice. 325 

Bo zegt dat hij er geen rekening van heeft gekregen. 

Sander zegt dat hij er geen gebruik van heeft gemaakt. 

Eline vindt het raar dat leden de notulen wel van tevoren gestuurd worden, maar de 

begroting niet, en vraagt of dit mogelijk zou zijn. 

Bo antwoordt dat de financiën zo up-to-date mogelijk aan de ALV gepresenteerd moeten 330 

worden. Als de financiële stukken een week van tevoren worden gestuurd, krijgt de 

ALV ook informatie van een week oud. Leden mogen wel altijd mailen om vragen te 

stellen en om inzage te krijgen in de financiële situatie van de vereniging. 

Emmy zegt dat, als er geen verdere vragen zijn, Freek nu als vertegenwoordiger van de 

kascontrolecommissie het woord krijgt. 335 

Freek vertelt dat de kascontrolecommissie in mei een controle heeft uitgevoerd. De 

administratie zag er goed uit, met uitzondering van achterstallige inningen voor 

sommige uitjes. De commissie heeft Bo toen hiermee geholpen, en heeft samen met 

Freek ook besproken wat er veranderd kan worden; dit komt bij de volgende ALV 

verder ter sprake. Nu heeft hij enkele vragen, als eerste over de begroting. De 340 

postzegels zijn duurder uitgevallen, en hij wil weten wat de reden hiervoor is naast 

de activering van postzegels vorig jaar. Er is een spreker betaald voor de 

geurenlezing terwijl dit niet in het beleidsplan stond, en Freek is benieuwd of hier een 

toelichting op is en of hierover iets geadviseerd kan worden aan het volgende 

bestuur. De kosten van dagjes zijn nog afhankelijk van hoe Bo de afmeldingen gaat 345 

behandelen, en ook bij het tweede weekendje hebben veel leden zich kort van tevoren 

afgemeld; Freek wil weten wat hiervoor het beleid is. Ook wil hij weten waarom één 

van de drie sprekers bij het religiesymposium in mei 75 euro heeft gekregen en de 

andere twee niets. Hij vraagt of de 150 euro voor het eindfeest nog nodig waren, 

aangezien er geen entreeprijs voor het feest was. Verder vraagt hij waaruit de 350 

onvoorziene uitgaven bestaan. Als laatste vraag bij de begroting wil hij weten of er 

over de reservering voor het volgende lustrum is gesproken met de 

lustrumcommissie. Hij gaat vervolgens verder met de balans. Er zit nu 563 euro in de 

kas, wat erg veel is; het is beter dit op ongeveer 200 euro te laten. Over de 

advertentie-inkomsten voor debiteuren van Nehalennia vraagt hij waarom ze na de 355 

wissel-ALV nog gestegen zijn. De contributies van 2014-2015 kunnen van de balans 

worden verwijderd, omdat die post niet meer nodig is. Het totaal aan passiva in de 

middelste kolom staat op 6641 euro, dit zou 10651 euro moeten zijn zoals ook in de rij 

erboven staat. Over de liquiditeit wil hij Bo alleen een compliment geven dat hij 

helemaal in orde is. 360 
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Bo vertelt dat de hoge kosten voor postzegels te verklaren zijn doordat er zowel gekochte als 

geactiveerde postzegels op de begroting staan. De gekochte postzegels hadden 

eigenlijk op de balans moeten staan. 

Steven denkt dat het ook een rol zou kunnen spelen dat de interne postservice van Plexus 

niet gebruikt is. Bestuur Nehalennia heeft vooral Pyrossen daarmee laten versturen. 365 

Bo weet niet genoeg over de postservice om daar een uitspraak over te doen. Hij gaat verder 

met het beantwoorden van Freeks vragen. De toegenomen sprekerskosten stonden 

niet in het beleidsplan omdat de geurenlezing pas later geregeld is, toen het bleek dat 

er geld overbleef. Bij afmeldingen voor dagjes en weekenden heeft hij zijn 

beslissingen gebaseerd op de kosten die al gemaakt zijn voor het lid dat zich afmeldt; 370 

plekken worden bovendien in volgorde van afmelding weer opgevuld, dus bij drie 

afmeldingen en twee nieuwe aanmeldingen heeft de laatste afmelder pech. Er is aan 

slechts één van de drie sprekers voor het religiesymposium een onkostenvergoeding 

betaald, omdat zij uit een professionelere setting kwam en zelf om deze vergoeding 

vroeg. Het eindfeest wordt voor het bestuur niet goedkoper; de gratis entree was zelfs 375 

alleen mogelijk dankzij deze bestuursbijdrage. De onvoorziene uitgaven bestaan uit 

accessoires voor de camera, die voor de wissel-ALV nog een eigen puntje op de 

begroting krijgen, en een groepsticket voor het tweede dagje dat onbedoeld op de 

verkeerde datum is geboekt; het bestuur betaalt dit zodat het niet ten koste van de 

begroting van de dagjescommissie gaat. Over de lustrumreservering is niet met de 380 

lustrumcommissie gesproken, maar dat kan wel nog gebeuren; de gedachte achter 

deze reservering is dat het lastig is in te schatten hoe het lustrum er over vijf jaar uit 

zal zien, en dus de reservering van de voorgaande jaren is aangehouden. 

Adri denkt dat het niet uitmaakt hoeveel je reserveert omdat het toch wel wordt uitgegeven; 

meer geld is echter wel beter. 385 

Vera zegt dat er bij de halfjaarlijkse ALV meer was begroot voor de almanak zonder dat de 

commissie hiervan af wist. Ze vindt het beter om commissies tijdig op de hoogte te 

brengen van wijzigingen. 

Bo zegt dit aan de commissiequaestor door te hebben gegeven, maar die heeft het niet aan de 

rest laten weten. Over het grote bedrag in de kas zegt hij dat hij het binnenkort terug 390 

zal brengen naar ongeveer 200 euro. De advertentie-inkomsten van Nehalennia’s 

debiteuren zijn te verklaren door een contract dat onder Nehalennia is ondertekend, 

maar onder Yggdrasil betaald had moeten worden. Punt 30 op de balans, de 

contributies van 2014-2015, had hij weggehaald, maar dit lijkt een vervloekt 

onderdeel van de balans te zijn; hij gaat het weer weghalen en hopelijk blijft het weg. 395 

Het bedrag in de middelste kolom klopt inderdaad niet; waarschijnlijk is dit een 

doorrekenfout van Excel. 

Eline vraagt waarom er geen punt 31 op de balans is. 

Bo zegt dat de balans inderdaad wel vervloekt zal zijn. 

Cid zegt dat er bij het derde dagje en het tweede weekendje veel afmeldingen waren, wat tot 400 

veel overlast voor de commissie leidt. Hij stelt voor om de gemaakte kosten te 

verdelen onder afmelders om te ontmoedigen dat mensen zich afmelden. 

Bo vindt dit enerzijds een goed idee, maar anderzijds betalen leden dan voor iets waar ze 

niet aan deelnemen. De vereniging mag niet verdienen aan iemand die zich te laat 

heeft aan- of afgemeld. Het zou afmelden wel ontmoedigen, maar is niet helemaal 405 

eerlijk. 
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Cid vraagt of er geen andere, niet-financiële manier is om afmelden te ontmoedigen. Bij het 

weekendje waren wel vijf afmeldingen, en bij het dagje ook behoorlijk veel. 

Bo zegt dat het onwenselijk is dat mensen zich afmelden, maar er kan het beste mondeling 

duidelijk worden gemaakt dat het echt niet de bedoeling is. 410 

Emily is vóór financiële afstraffing; het is hetzelfde als bij de tweehonderd leden die niet naar 

activiteiten komen, waar de rest wel van profiteert. 

Bo zegt dat de contributie, waarmee je het recht hebt om naar activiteiten en ALV’s toe te 

komen, iets anders is dan een aanmelding voor een dagje. Hij gaat met zijn 

bestuursgenoten overleggen wat het eerlijkste is en wat hieraan gedaan kan worden. 415 

Vera vraagt of het niet mogelijk is dat de afmelder zelf vervanging moet zoeken. 

Bo zegt dat dat iedereen vrij staat, maar dat het primair de taak van de commissie is. 

 

Emmy neemt het financieel tussenverslag aan. 

 420 

#8. Suppletoire begroting 
Emmy zegt dat de suppletoire begroting al bij het vorige agendapunt is besproken, en zegt 

dat ook deze begroting aangenomen kan worden als er geen vragen meer over zijn. 

 

Emmy neemt de suppletoire begroting aan. 425 

 

#9. Vragenrondje m.b.t. gevoerd beleid 
Emmy zegt dat iedereen nu de gelegenheid heeft om vragen te stellen over het beleid dat het 

bestuur de afgelopen maanden heeft gevoerd. Eerst krijgt de Raad van Advies de 

gelegenheid om vragen te stellen. 430 

Emily en Steven komen naar voren namens de Raad van Advies. 

Emily zegt dat de Raad van Advies dit jaar veel heeft overlegd met het bestuur en dat ze blij 

zijn met de band die er is opgebouwd. Ook hebben ze veel genoten van de activiteiten 

en kijken ze uit naar het programma van september. Ze complimenteert het bestuur 

met hun voortvarendheid bij het HR en het zoeken van een pand. 435 

Steven vraagt hoe een hogere bestuursaanwezigheid bij activiteiten te realiseren is, en of 

bestuursaanwezigheid invloed heeft op eerstejaars. 

Emily vraagt hoe de eerstejaarsbinding volgend jaar beter zou kunnen. Ze vraagt hoe het 

bestuur het lustrum tot nu toe zou evalueren, en of het de volgende keer in dezelfde 

vorm zou moeten worden georganiseerd. Verder gebeurt het vaak dat mensen te laat 440 

binnenkomen bij een lezing of tijdens de lezing praten; ze vraagt of het bestuur 

ideeën heeft over hoe dit verminderd kan worden. 

Emmy zegt dat er veel activiteiten zijn en het bestuur ook maar menselijk is; er is dit jaar 

geprobeerd om met genoeg mensen activiteiten te bezoeken, maar niet iedereen kon 

overal zijn. Er is nog niet met het volgende bestuur gepraat over de 445 

bestuursaanwezigheid van volgend jaar; hoe het in de toekomst moet is aan het 

volgende bestuur, en het is heel goed mogelijk dat ze zelf niet meer naar alle 

activiteiten willen komen. Ze kan niet zeggen hoe dit invloed heeft op de 

aanwezigheid van eerstejaars; waarschijnlijk heeft vooral de aanwezigheid en 

betrokkenheid van andere leden invloed op hoe graag eerstejaars naar activiteiten 450 

komen. Voor de eerstejaars is er een belronde gehouden, maar velen van hen hadden 

het druk met hun studie of waren op woensdagavond bij een andere vereniging. In 
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september gaat het bestuur eerstejaars extra informeren en ze speciaal uitnodigen 

voor een activiteit die vooral voor hen bedoeld is. Er kan over nagedacht worden of er 

elk jaar in september meer op eerstejaars gerichte activiteiten kunnen worden 455 

georganiseerd. 

Niels Rood vertelt over de lustrumcommissie dat het jaar nog loopt en er niet uitgebreid is 

geëvalueerd. Wel heeft hij twee keer mee vergaderd en doet dit in augustus of 

september nog een keer, en hij houdt ook nog een evaluatievergadering; aan de hand 

daarvan wordt gekeken of er iets anders moet worden gedaan bij het volgende 460 

lustrum. 

Emmy zegt dat er ook in de eindejaarsenquête naar zal worden gevraagd; deze wordt aan 

het eind van de week verstuurd. 

Vera vraagt of er een speciaal mapje is voor komende lustrumjaren. 

Emmy zegt dat er een lustrumdraaiboek is, waar aan het eind van dit jaar weer aanpassingen 465 

aan zullen worden gemaakt. Over praten en laatkomen bij lezingen zegt ze dat 

iedereen weet hoe laat lezingen beginnen, en dat het waarschijnlijk te ver gaat om 

mensen erop aan te spreken. 

Sanne zegt dat het best in de weekmail kan worden gezegd. 

Emmy denkt dat dat weinig effect zal hebben, en het dan toch beter is om regelmatige 470 

laatkomers erop aan te spreken. Er zou best een keer een mededeling na de lezing 

kunnen worden gedaan; ze zal er in ieder geval eens meer op letten. 

Steven bedankt het bestuur voor de antwoorden, en wenst ze succes in de komende 

maanden. 

Emmy zegt dat nu iedereen de gelegenheid heeft om vragen te stellen. 475 

Sanne vraagt of er maar één belronde voor eerstejaars is geweest. 

Emmy bevestigt dit; eerstejaars zijn voor de lezing van Herman Koch uitgenodigd, en ze zijn 

ook gelijk gewezen op het maandprogramma in het algemeen. 

Sanne vraagt of er veel positieve reacties waren. 

Niels zegt dat sommige reacties positief waren. Er zijn toen eerstejaars geweest die naar de 480 

lezing zijn gekomen, maar daarna nooit meer kwamen. Er waren niet echt negatieve 

reacties; het leek vrijwel iedereen wel leuk om te komen, maar ze hadden het te druk. 

Het heeft weinig of geen effect gehad op wie er later nog vaak zouden komen. 

Emily zegt dat een lezing niet de beste activiteit is om eerstejaars voor uit te nodigen; er is 

geen gelegenheid om te praten, en je kan ze beter voor EBEP2 uitnodigen. 485 

 

Bastiaan van Ganzen verlaat om 22.14 uur de zaal. 

 

Sanne vraagt of er in het programma nog op andere manieren rekening is gehouden met 

eerstejaars. 490 

Emmy zegt dat dit wel het plan voor september is. Er is een gevarieerd programma 

georganiseerd waar hopelijk voor iedereen wat bij zit. 

Robert zegt dat de belrondes niet onderschat moeten worden, ook voor tweedejaars die nu 

hun BSA hebben gehaald. Om groepjesvorming te voorkomen en als bindende factor 

                                                      

 
2 Eten-bij-een-Prometheaan. 
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is ook de aanwezigheid van het bestuur belangrijk. Hij wil ook het kandidaats f.t.-495 

bestuur aansporen om eerstejaarsvriendelijke activiteiten te organiseren. 

Sanne vindt dat als een bestuurslid structureel afwezig is, dat daar een bericht over geplaatst 

moet worden zodat het duidelijk is wie er om welke reden niet is. 

Emmy zegt dat er niemand structureel afwezig is geweest. Het is ook niet iets om in de 

weekmail te zetten. 500 

Francine zegt dat er bij de vorige ALV een brief van haar werd voorgelezen door Vera. De 

eerste drie van de vier punten uit deze brief zijn intussen bij de PKvV3 aangekaart; het 

bleek dat lidmaatschap van de PKvV niet tot lidmaatschap bij de LKvV4 leidt. Ze 

vraagt of lidmaatschap van de LKvV te overwegen is. Het vierde punt uit de brief is 

nog niet opgehelderd: ze had er kritiek op dat op de social media van de PKvV veel 505 

verenigingen meerdere keren genoemd zijn, maar Prometheus nog geen enkele keer. 

Ze vindt dit geen goede representatie. 

Kristian heeft bij de LKvV gezocht naar de lidmaatschapskosten, maar kon dit niet vinden. 

De LKvV is ook vooral bedoeld voor landelijke kwesties, zoals wetgeving over 

sociëteiten; het lijkt dus geen zinnige toevoeging voor Prometheus te zijn. Op de 510 

social media van de PKvV worden interviews met praesides en activiteiten van 

verenigingen geplaatst. Hij weet niet waarom Prometheus niet om een interview is 

gevraagd, maar kan wel zeggen dat de activiteiten van andere verenigingen er staan 

omdat verenigingen die publiciteit zelf hebben opgezocht. Hij heeft aan de PKvV 

gevraagd of ze de voorstellingen van Efeze wilden promoten, maar kreeg pas een 515 

week later een reactie; er bleek een fout te zijn gemaakt, en de voorstellingen hadden 

moeten worden gepromoot. 

Eline vraagt wie nieuwe leden van de Raad van Advies verkiest. 

Emmy zegt dat de Raad van Advies buiten het bestuur om wordt gekozen. Er wordt uit oud-

bestuursleden gekozen op het moment dat ze aftreden.  520 

Eline vraagt waarom dat ook buiten de ALV omgaat, en of het niet logischer is dat er 

democratisch gestemd wordt over een groep die het bestuur adviseert. 

Emily denkt dat de ALV niet beter dan de Raad van Advies zelf weet wie erbij zouden 

passen. 

Eline antwoordt dat er ook wordt gestemd over de begroting, waar leden minder over weten 525 

dan het bestuur. 

Adri zegt dat ze niet willen dat er een soort verkiezingscampagne komt; de Raad van Advies 

heeft ook een beter beeld van wie er actiever waren bij besprekingen tussen het 

bestuur en de Raad van Advies. 

Sanne denkt dat een verkiezingsstrijd onwaarschijnlijk is. 530 

Steven zegt dat iedereen in theorie de mogelijkheid heeft om er bij de ALV iets over te 

zeggen. 

Esther zegt dat de macht van de Raad van Advies ook niet moet worden overschat; ze geven 

alleen niet-bindend advies. 

Vera zou het toetreden van nieuwe leden van de Raad van Advies graag democratischer 535 

willen maken. 

                                                      

 
3 Plaatselijke Kamer van Verenigingen. 
4 Landelijke Kamer van Verenigingen. 
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Francine Maessen en Lennart Blok verlaten om 22.28 uur de zaal. 

 

Eline zegt niemand aan te willen vallen, maar gelooft dat, als er geen enkele instemming van 540 

de ALV nodig is, de mogelijkheid tot vriendjespolitiek bestaat. 

Emily zegt dat iedereen die lid kan worden van de Raad van Advies al een jaar bestuur is 

geweest, waarvoor ze aan het begin van het bestuursjaar zijn ingestemd door de ALV. 

In de praktijk zijn er altijd zes leden, dus het kan nooit dat twee mensen zomaar hun 

beste vriend besluiten uit te nodigen. Ze zegt ook dat er andere overwegingen zijn 545 

waar de Raad van Advies nou eenmaal meer van weet dan de ALV. 

Vera zegt dat bevestiging van de ALV helemaal niet iets engs hoeft te zijn. 

Steven zegt dat hier misschien in het nieuwe HR naar zou moeten worden gekeken, nu het 

toch vernieuwd wordt. Verder staat de Raad van Advies open voor kritiek, en hij 

beweert dat het nooit gebeurd is dat er twijfel over een lid van de Raad van Advies 550 

was. 

Robert denkt dat de vereniging niet veel opschiet met een discussie over hoe goed een 

bestuurslid zou zijn als lid van de Raad van Advies. 

Eline zegt dat het inderdaad zo is dat het bestuur wordt ingestemd, maar misschien denken 

mensen aan het eind van het jaar minder positief over een bestuurslid dan bij de 555 

instemming aan het begin van het jaar. 

Joep zegt dat een statutenwijziging ook flink wat geld zou kosten, en er dus moet worden 

overwogen of iedereen dat de kosten waard vindt. 

Sanne vraagt of het klopt dat Café de Keyzer weer vaker wordt gebruikt voor lezingen, 

ondanks het feit dat er in het beleidsplan stond dat dit minder zou gebeuren. 560 

Emmy zegt dat dit klopt, en ook morgen is er weer een lezing in De Keyzer. De opkomst van 

vorig jaar is vooral sinds januari minder vaak geëvenaard, dus konden er weer meer 

lezingen in De Keyzer plaatsvinden, hoewel er ook elke maand minstens één lezing in 

De Vergulde Kruik was. Volgend jaar kan er na de EL CID-week worden gekeken 

wat het geschiktst is. 565 

Vera vraagt of de Spectrumzaal al gereserveerd is voor september, en waar Prometheus in de 

EL CID-week zit. 

Emmy bevestigt dit, en zegt dat Prometheus weer de hele EL CID-week in De Keyzer zit. 

Sanne vraagt hoe de nieuwe site bevalt. 

Niels vindt dat de site prima bevalt, en heeft wel nog een aantal kleine aanpassingen 570 

bedacht. De site ziet er wel goed uit, zeker voor iets wat door leden zelf in elkaar 

gezet is. Er komt nog een vraag in de enquête over hoe mensen de site ervaren. 

Vera vraagt waarom het bestuur twee weken geleden zonder bestuurspak bij de lezing was. 

Emmy zegt dat dit vanwege de temperatuur was. 

Vera vindt dat Prometheus hier niet goed mee wordt gerepresenteerd. 575 

Emmy zegt dat het bestuur zoals altijd een half uur voor de lezing aanwezig was en dat de 

spreker precies wist wie ze waren. 

Vera zegt zelf soms ook vroeg aanwezig te zijn en vindt dat het bestuur ook uiterlijk 

herkenbaar moet zijn. 

Freek zegt dat dit vooral een verwachting is die de leden zelf hebben. Sprekers komen niet 580 

naar een lezing met de verwachting dat het bestuur wel allemaal hetzelfde aan zal 

hebben. 
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Adri zegt dat het echt wel af en toe mag, zeker als het dertig graden is. 

Bo voegt toe dat het bestuur sprekers bijna letterlijk met open armen ontvangt, en hen gelijk 

een drankje aanbiedt. Ook als het bestuur geen pak aanheeft en ze externen zien, gaan 585 

ze daar alsnog actief op af. Hij wordt in de hitte zelf zo chagrijnig van het pak dat 

niemand daarbij gebaat is, en hij zit er dan ook nog eens druipend van het zweet bij. 

Maartje Dingemans zegt dat er ook een bestuursspeldje op zou kunnen worden gedaan. 

Emmy zegt dat het kandidaats f.t.-bestuur kan nadenken over een andere outfit voor de 

hitte. 590 

Sanne vraagt of er een instemmings-ALV komt. 

Emmy zegt dat dat op dit moment niet duidelijk is. 

 

#10. Installatie commissieleden 
Emmy vertelt dat de HR-commissie in mei is begonnen met het herzien van het 595 

Huishoudelijk reglement van de vereniging. Hier moeten nog mensen in 

geïnstalleerd worden, evenals in enkele andere commissies. 

 

Emmy installeert Lisette Neeleman, Loes de Bruin en Sander Huls in de fotocommissie. 

Emmy installeert Adri Wessel, Eline Berkhout, Joris van de Riet, Robert van de Peppel, Sanne 600 

Wortman en Steven Assenberg in de HR-commissie. 

Emmy installeert Eline Berkhout in de Pyrosredactie. 

 

#11. Installatie en decharge gildepraesides 
Emmy kondigt aan dat gildepraesides niet meer individueel in- en uitgehamerd zullen 605 

worden. In het ALV-boekje is een overzicht te vinden van alle wijzigingen in 

gildepraesides sinds de vorige ALV. Ze vraagt of hier nog opmerkingen of vragen 

over zijn. 

 

Emmy installeert alle gildepraesides die in het ALV-boekje genoemd zijn.5 610 

 

Emmy dechargeert alle gildepraesides die in het ALV-boekje genoemd zijn.6 

 

#12. W.v.t.t.k. 
Emmy vraagt of iemand nog iets ter tafel wil brengen. Er komt geen reactie uit de zaal. 615 

 

#13. Rondvraag 
Emmy laat weten iedereen bij naam te zullen noemen en ze de gelegenheid te geven een 

laatste opmerking te maken. 

Kees van Beest, Maartje, Lotte, Jurrian Meijerhof, Annemieke Stolk, Robert, Cid en Yorim 620 

zeggen niks. 

Eline vond het erg positief dat er speculaas was. 

Sanne geeft haar complimenten voor het snelle in- en uithameren van gildepraesides. 

                                                      

 
5 Zie bijlage. 
6 Zie bijlage. 
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Esther complimenteert het bestuur voor wat ze deze maanden gedaan hebben en moedigt ze 

aan tijdens de zomer van hun rust te genieten. 625 

Freek wenst het bestuur veel succes, en bedankt de ALV ervoor dat er meer respons was dan 

gebruikelijk bij het financiële verslag. 

Adri zegt niks. 

Vera zegt dat ALV’s soms naar overkomen, maar hoopt dat niemand dat persoonlijk opvat. 

Ze zegt dat het bestuur veel van de zomer moet genieten, en nog even hard aan de 630 

slag moet gaan om eerstejaars extra bij de vereniging te betrekken. 

Suze Geuke zegt niks. 

Joep bedankt het bestuur voor het duidelijke financiële overzicht. 

Steven vindt de nieuwe manier van gilden in- en uithameren erg goed. 

Emily vond het een goede ALV en bedankt het bestuur. 635 

Kristian zegt niks. 

Niels bedankt iedereen voor de aanwezigheid en vind het positief dat er veel mensen bij 

waren. Hij bedankt ook nog zijn bestuursgenoten. 

Bo sluit zich aan bij Freek en bedankt iedereen voor de vele vragen over het financiële deel, 

en moedigt iedereen aan om vooral vragen te blijven stellen; dit kan namelijk altijd. 640 

Sander zegt niks. 

Emmy bedankt iedereen voor de aanwezigheid, de input en de opmerkingen. Het bestuur 

gaat overal goed over nadenken. Ze raadt iedereen aan om nog een drankje te nemen 

en gezellig na te praten bij de borrel. 

  645 

#14. Sluiting 
Emmy sluit de vergadering om 22.52 uur. 
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Bijlage: geïnstalleerde en gedechargeerde gildepraesides 
 650 

Installatie gildepraesides 
 

Nieuw gilde: 

Filologiegilde: Dušan Milenković en Martijn Knapen 

 655 

Bestaande gilden: 

Schrijversgilde: Eva de Jonge 

Sherlockgilde: Larissa Koedood en Vera Verkooijen 

Toneelgilde: Bo Salomons 

Young Adult-gilde: Eline Berkhout 660 

 

Decharge gildepraesides 
 

Gilden die voort blijven bestaan: 

Schrijversgilde: Cathy Schrijner 665 

Sherlockgilde: Mathijs Smith 

Tekengilde: Marijke van Kempen 

Toneelgilde: René Kamerich 

Upstairs: Charlotte Lamping 

Yount Adult-gilde: Eva de Jonge 670 

 

Gilden die opgeheven worden: 

Casinogilde: Bram Everstijn en Thijs-Jan Kamp 

Prometheaans Wijngenootschap: Kristian Bakker en Lianne Heslinga 

Sportgilde: Emily Klerks 675 

Super Smash Bros. Melee-gilde: Koen Bouwman 

Tegeltjesgilde: Floris Meertens en Laurens Tieleman 

The Hitchhiker’s Guild to the Galaxy: Schelte van Deventer en Suzanne Ruhof 

Triviantgilde: Sander Teuchies 

Trots- en vooroordeelgilde: Jolanda van Kleef 680 

Vijfde Filmgilde: Jolanda van Kleef en Sander Teuchies 

Vleesgilde: Steven Assenberg 

Wereldverbetergilde: Griffin Beaumont 

Wie is de mol?-gilde: Freek van Vliet 


