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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op woensdag 30 januari 2019 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Joris van de Riet.  

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Adri Wessel 

Anna Zandee 

Bjarne Lubbers 

Bo Salomons (vanaf 19:40 uur) 

Cid Swanenvleugel 10 

Dominique Hofman (vanaf 19:40 uur) 

Dominique Mulder 

Eddie Skinner 

Eline Berkhout 

Eveline van der Veen 15 

Floris Meertens 

Freek van Vliet (vanaf 23:19 uur) 

Gerard Spaans (van 19:39 tot 22:28 uur) 

Joris van de Riet 

Jurrian Meijerhof (van 19:43 tot 23:31 uur) 20 

Leonie Dams 

Lisette Neeleman 

Lotte Groenendijk  

Miranda Lake 

Niels Rood 25 

René Kamerich (vanaf 22:21 uur) 

Sander Huls 

Steven Assenberg (van 19:39 tot 23:06 uur) 

Susan van den Dool 

Vera Verkooijen (vanaf 20:37 uur) 30 

Personen worden de eerste keer dat zij in de notulen verschijnen met voor- en achternaam 

aangeduid en vervolgens slechts met de voornaam. Dominique Mulder wordt in deze 

notulen aangeduid als ‘Dominique’, Dominique Hofman met voor- en achternaam. 

Bij installaties en decharges wordt altijd de gehele naam gegeven. 

 35 

#1. Opening 
Dominique Mulder heet iedereen welkom op de halfjaarlijkse ALV van bestuur Halcyon. Ze 

verzoekt iedereen om zich aan te melden op de intekenlijst en vraagt iedereen om 

telefoons op stil te zetten. 

Dominique opent de vergadering om 19:38 uur. 40 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

Dominique leest de agenda voor. Ze deelt mee dat er na punt 6, ‘Algemeen halfjaarverslag’, 

een korte pauze ingelast zal worden waarna de blogredactie een korte update over de 

blog zal geven. 45 
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Gerard Spaans en Steven Assenberg komen om 19:39 uur binnen. 

 

Dominique deelt voorts mee dat wijzigingen in het gildenbestand aan het einde van het 

ALV-boekje zijn opgenomen. Ze stelt bij hamerslag en per acclamatie de agenda vast. 50 

 

#3. Post m.b.t. de ALV 
Dominique geeft het woord aan Joris van de Riet, de ab-actis, voor post met betrekking tot de 

vergadering. 

 55 

Bo Salomons en Dominique Hofman komen om 19:40 uur binnen. 

 

Joris zegt dat hij machtigingen heeft binnengekregen van Esmée van ’t Hof en Francine 

Maessen voor Sander Huls en van Loes de Bruin voor Lisette Neeleman. Hij deelt de 

vergadering mee dat nu het moment is om machtigingen te overhandigen voor 60 

degenen die er nog een hebben. 

Joris heeft daarnaast enkele poststukken ontvangen voor de vergadering. Hij licht toe dat het 

bestuur brieven heeft gestuurd naar de ledenvergaderingen van een aantal andere 

verenigingen – te weten Gomarus,1 de PKvV2 en Het Duivelsei3 – en het bestuur van 

die verenigingen heeft gereageerd. Hij vraagt of er behoefte bestaat aan integrale 65 

voorlezing van de brieven; gezien de kennelijke afwezigheid van deze behoefte 

volstaat hij met een korte samenvatting van de inhoud van elke brief. Allereerst is er 

een brief binnengekomen van Rosa van Dijke, de quaestor van de PKvV, waarin zij – 

kort gezegd – haar waardering uit voor bestuur Halcyon, de vergadering aanraadt 

om niet tot diep in de nacht door te gaan en vraagt wanneer ze langs mag komen om 70 

speculaas te proeven.4 Er is tevens een brief van het bestuur van Het Duivelsei, dat – 

kort gezegd – zijn waardering uit voor Prometheus en hoopt dat de vergadering niet 

al te lang duurt.5 Daarnaast is er een brief van Gerard Saurwalt, de ab-actis van 

Gomarus, die het bestuur bedankt voor de oorspronkelijke brief, oproept tot het 

aannemen van een ‘motie van blijdschap’, Floris Meertens (‘Meneer de Assessor 75 

Extern’) en Leonie Dams (‘Mevrouw de Assessor PR’) complimenteert met hun 

danskunsten op het recentste rondje verenigingen, de Prometheanen uitnodigt voor 

de Passionweek die van 11 tot en met 14 februari plaats zal vinden en meedeelt dat de 

Prometheanen welkom zijn om te gaan eten bij Happietaria, dat op 4 februari opent.6 

Floris voegt toe dat Happietaria een pop-uprestaurant is. 80 

Tot slot heeft het bestuur een brief ontvangen van Bo Salomons, de voorzitter van de 

Cultuursociëteit, over de voortgang die het project heeft geboekt.7 

Floris zegt dat deze brief zal worden doorgestuurd aan de leden. 

                                                      

 
1 Vereniging voor Gereformeerde Studenten te Leiden ‘Franciscus Gomarus’. 
2 Plaatselijke Kamer van Verenigingen Leiden. 
3 Leidse Studenten Spellen Vereniging Het Duivelsei. 
4 Deze brief is aan deze notulen gehecht als bijlage 1. 
5 Deze brief is aan deze notulen gehecht als bijlage 2. 
6 Deze brief is aan deze notulen gehecht als bijlage 3. 
7 Deze brief is aan deze notulen gehecht als bijlage 4. 
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Jurrian Meijerhof komt om 19:43 uur binnen. 85 

 

Joris voegt toe dat hij in de tussentijd nog een machtiging van Nina Littel voor Lisette heeft 

ontvangen. 

 

#4. Notulen vorige vergaderingen 90 

Dominique vraagt of er nog opmerkingen zijn over de notulen van de vorige vergaderingen. 

Sander Huls zegt dat in regel 674 van de notulen van de vergadering van 27 september 2018 

‘Pyrosblogredactie’ staat waar ‘Prometheusblogredactie’ moet staan. 

Dominique neemt de notulen van de vergaderingen met de voorgestelde wijziging bij 

hamerslag en per acclamatie aan. 95 

 

#5. Mededelingen  
Dominique heeft een mededeling: op aandringen van de universiteit is er nu binnen 

Prometheus het instituut van de vertrouwenscontactpersoon, bij wie leden terecht 

kunnen met eventuele problemen. Vanuit het bestuur is dit Lisette Neeleman; van 100 

buiten het bestuur is dit Anne Bulkens. 

Dominique deelt de zaal mee dat er zoals altijd speculaas aanwezig is. 

Floris zegt dat er nu meerdere soorten speculaas zijn: amandelspeculaas en 

speculaasbrokken. 

Dominique vraagt of er verder nog mededelingen zijn. Er zijn geen verdere mededelingen, 105 

dus ze gaat door naar het volgende agendapunt. 

 

#6. Algemeen halfjaarverslag 
Dominique zegt dat het halfjaarverslag niet zal worden voorgelezen, omdat het al is 

rondgestuurd. Ze zal het woord geven aan de afgevaardigden van de Raad van 110 

Advies om vragen te stellen. 

Adri Wessel merkt op dat de Raad van Advies de vragen nu per kopje stelt, opdat ook leden 

die niet in de Raad van Advies zitten direct vragen kunnen stellen over een bepaald 

onderwerp. 

Dominique begint met het kopje ‘Programma’. 115 

Eveline van der Veen vraagt allereerst namens de Raad van Advies of het bestuur 

filmavonden nog wel overweegt of dat het deze enkel dit jaar niet meer in het 

programma kan passen. Voorts vraagt ze of het bestuur bij geen van de 

zaterdagactiviteiten met aanmeldingen heeft gewerkt. 

Dominique vermoedt dat de lage opkomst bij de enige filmavond die tot nu toe is 120 

georganiseerd mede het gevolg was van het feit dat het een vrij heftige film was. Dit 

jaar heeft het bestuur geen plaats meer in het programma voor filmavonden, maar 

een combinatie van film en discussieavond lijkt haar leuk. 

Floris voegt toe dat het voor volgende besturen zeker aan te raden is filmavonden te 

organiseren. 125 

Dominique zegt in antwoord op Evelines tweede vraag dat er vooralsnog bij geen van de 

zaterdagactiviteiten aanmeldingen zijn gebruikt, maar dat dat vanaf nu wel zal 

gebeuren. 
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Floris voegt toe dat met name bij laagdrempelige activiteiten binnen Leiden het gebruik van 

aanmeldingen niet zo nodig is, maar dat voor activiteiten buiten Leiden aan te raden 130 

valt om wel aanmeldingen te gebruiken. 

Adri voegt nog iets toe wat ze vergeten was: de Raad van Advies is een orgaan van oud-

bestuursleden dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur. Op dit 

moment bestaat de Raad uit haarzelf, Eveline, Steven, Gerard en Niels Rood. 

Dominique vraagt of er opmerkingen vanuit de zaal zijn over het kopje ‘Programma’. 135 

Jurrian vraagt of het bevalt dat nu in de ledenstatistieken enkel degenen worden genoteerd 

die aanwezig zijn bij de lezingen en niet degenen die enkel naar de borrel komen. 

Dominique zegt van wel. Nu kan men namelijk beter bijhouden wat voor soort lezingen 

populair is. 

Floris voegt toe dat het nu ook mogelijk is om aan sprekers een indruk te geven van het 140 

daadwerkelijke aantal aanwezigen bij een lezing. 

Jurrian vraagt of wordt bijgehouden hoeveel leden bij de borrel aanwezig zijn; de borrel is 

namelijk wel de activiteit die voor de ledenbinding zorgt. 

Floris zegt dat daar wel naar gekeken wordt, maar dat het niet expliciet wordt bijgehouden. 

Dominique gaat verder naar het kopje ‘Verenigingscultuur’. 145 

Gerard heeft namens de Raad van Advies vier vragen. Allereerst vraagt hij wanneer het 

voorgestelde tweewekelijkse openhokuurtje zal ingaan. Daarnaast vraagt hij wat voor 

veranderingen in het gildenbeleid het bestuur voorstelt: zullen inactieve gilden 

bijvoorbeeld eerder worden verwijderd? Ten derde vraagt hij of het bestuur een idee 

heeft waarom leden sneller weggaan van de borrel en wat het bestuur daaraan wil 150 

doen. Tot slot vraagt hij wat het bestuur bedoelt met ‘activiteiten die de leden meer 

aanspreken’. 

Dominique zegt dat het bestuur heeft overwogen om in februari al over te stappen op het 

tweewekelijkse openhokuurtje, maar dat was te kort dag. Het bestuur wil opvolgende 

besturen echter wel aanraden om een openhokuurtje, indien dat wordt voortgezet, 155 

slechts eens in de twee weken te organiseren. Ze geeft het woord aan Lisette 

Neeleman, de assessor intern, voor de vragen over de gilden. 

Lisette zegt dat veel gilden inderdaad weinig actief zijn; het bestuur overweegt daarom om 

gilden wat meer aan te spreken op inactiviteit en zo nodig gilden eerder op te heffen, 

maar daar moet nog naar worden gekeken. 160 

Dominique zegt dat het bestuur nog niet zeker weet waarom de leden minder lang op de 

borrel blijven. Daar gaat nog eens uitgebreid over worden vergaderd. 

Steven vraagt of dit op de avonden zelf wel eens aan de leden is gevraagd. 

Floris vindt dat het wel wat ongepast is om zomaar op een lid af te stappen en te vragen 

waarom hij of zij vroeg weggaat. 165 

Miranda Lake vraagt zich af of het mogelijk is om hierover een al dan niet anonieme enquête 

te organiseren. 

Joris merkt op dat een belangrijk deel van de borrelaars oudere leden waren; die zijn nu 

inactief aan het worden, terwijl de eerstejaars nog niet erg lang blijven borrelen. 

Dominique weet ook nog niet zeker wat voor activiteiten de leden meer zouden aanspreken; 170 

uit de aanwezigheid blijkt wel dat ‘luchtige’ activiteiten de leden meer aanspreken, 

maar dat zou lastig te combineren zijn met de culturele insteek van de vereniging. 
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Lisette zegt dat de integratiecommissie wel meer luchtige activiteiten heeft georganiseerd om 

eerstejaars aan te trekken; dat zou wellicht een idee zijn voor activiteiten in september 

en oktober. 175 

Gerard zegt dat er nu ook wat minder creatieve activiteiten zijn, die wel jongerejaars aan 

leken te trekken. 

Adri merkt op dat het eens in de zoveel tijd organiseren van een luchtiger activiteit niet per 

se de identiteit van de vereniging aantast. 

Cid Swanenvleugel vraagt wat wordt bedoeld met ‘luchtiger’ respectievelijk ‘culturelere’ 180 

activiteiten. 

Dominique noemt knutselen en bowlen als voorbeelden van ‘luchtiger’ activiteiten. 

Lisette zegt dat een pubquiz ook wel goed valt; dat zou ook een goed idee zijn voor 

september of oktober. 

Lotte Groenendijk stelt voor om de speelsere activiteiten een cultureel thema te geven: 185 

bijvoorbeeld een historische karaoke. 

Anna Zandee zegt dat er een YouTubekanaal bestaat genaamd ‘historyteachers’ dat 

popmuziek en geschiedenis combineert. 

Dominique vindt dit allemaal leuke suggesties. Ze geeft het woord aan de zaal voor vragen 

over het kopje ‘Verenigingscultuur’. 190 

Adri vraagt hoeveel mensen er doorgaans naar een openhokuurtje komen en of het bestuur 

daar nog ideeën uit haalt. 

Floris zegt dat het eerste openhokuurtje heel druk werd bezocht, maar sindsdien komt er 

gemiddeld maar één persoon. 

Eline Berkhout voegt toe dat er vaak wel leden komen die met een specifieke vraag zitten; 195 

wat dat betreft is het openhokuurtje dus best nuttig. 

Dominique gaat verder naar het kopje ‘Ledenbinding’. 

Adri vraagt namens de Raad van Advies of het bestuur tevreden is met de opkomst. Ze 

vraagt voorts of het bestuur nog ideeën heeft om de binding tussen eerste- en 

ouderejaars te verbeteren. Tot slot vraagt ze of het bestuur van plan is om zelf meer 200 

activiteiten die de integratie zouden kunnen verbeteren te organiseren. 

Dominique zegt dat het bestuur tevreden is over de opkomst bij lezingen in het algemeen: de 

zaal zit vaak erg vol. Het bestuur vindt het wel jammer dat er vaak relatief weinig 

eerstejaars zijn. De WhatsAppronde die vorige week is gehouden bleek nuttig: er 

waren gisteren bij het Open Podium maar liefst zestien eerstejaars aanwezig. De 205 

komende maand gaat nog worden gekeken naar mogelijkheden om de binding tussen 

eerste- en ouderejaars te verbeteren. 

Cid vraagt of het gebrek aan binding ook terugkomt in de relatief beperkte aanmeldingen 

voor de buitenlandreis. 

Dominique zegt dat veel mensen die afgelopen jaren meegingen nu niet meer meegaan, 210 

terwijl de eerstejaars nog niet echt meegaan. 

Eline heeft met een aantal eerstejaars gesproken en daaruit bleek dat veel mensen geen week 

college durven te missen uit angst dat ze hun studie niet nominaal halen. 

Bo vraagt of gisteren bij het Open Podium is geprobeerd om eerstejaars aan te moedigen in 

het vervolg weer langs te laten komen. 215 

Dominique zegt dat de zaal zich daar niet zo goed voor leende. 
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Lisette zegt dat ze heeft geprobeerd om zoveel mogelijk eerstejaars bij de borrel te betrekken; 

er zijn er een paar meegegaan naar de borrel, maar die gingen omtrent 23:30 uur wel 

weer weg. 

Niels vraagt of het klopt dat er eerstejaars zijn die uitsluitend of vrijwel uitsluitend naar de 220 

repetities van toneelgroep Efeze komen. 

Lisette zegt dat dat inderdaad zo is. Er zijn ook eerstejaars die actief zijn bij andere 

verenigingen en hun week zo inplannen dat ze maandag bij Efeze zijn en op andere 

dagen bij die andere verenigingen. 

Floris weet uit eigen ervaring dat het best veel tijd kost om naast Efeze nog meer tijd in te 225 

ruimen voor Prometheus, zeker als je als eerstejaars nog niet in Leiden woont. 

Niels vraagt of er mensen zijn die specifiek voor Efeze lid zijn geworden. 

Lisette zegt dat ze weet dat een aantal mensen inderdaad voor Efeze lid is geworden; er zijn 

echter ook eerstejaars die het gewoon erg druk hebben. 

Jurrian zegt dat, mocht dit problematisch blijven, de structuur van DAC8 te overwegen valt: 230 

daar organiseert men eerst een actieve activiteit en daarna een passieve. In dit geval 

zou dit betekenen dat Efeze naar de woensdag kan worden verplaatst, zodat leden 

die naar Efeze gaan direct door kunnen gaan naar de lezing. 

Gerard wijst erop dat uit de grafieken met ledenstatistieken blijkt dat er nul eerstejaars naar 

uitjes zijn gekomen. Hij vraagt of het een goed idee is om de eerstejaars wat meer bij 235 

de uitjes te betrekken. 

Joris zegt dat er ook maar twee uitjes zijn geweest. 

Floris zegt dat er wel eerstejaars aanwezig waren bij de herfstwandeling; dat zou ook een 

uitje moeten zijn, dus er zijn eigenlijk wel eerstejaars meegegaan op uitjes. 

Sander vraagt waar de integratiecommissie toe dient als de eerstejaars blijkens de statistieken 240 

niet erg goed integreren. 

Lisette zegt dat de integratiecommissie ertoe dient de eerstejaars enigszins te betrekken bij 

Prometheus, maar dat lijkt nog niet heel erg te werken: de eerstejaars komen vooral 

naar activiteiten van de integratiecommissie. Er gaat nog worden nagedacht over een 

manier om de eerstejaars ook daadwerkelijk te laten langskomen. 245 

Dominique zegt dat is overwogen om meer activiteiten van de integratiecommissie direct 

voorafgaand aan verenigingsactiviteiten te organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van 

‘preborrels’, zodat de eerstejaars ook naar de ‘gewone’ activiteit komen en beter 

integreren met de ouderejaars. 

Lisette zegt dat de integratiecommissie heeft aangegeven liever niet al te veel preborrels te 250 

organiseren, of in ieder geval preborrels in een bepaald thema. Naast af en toe een 

preborrel zouden andere activiteiten die beter aansluiten bij de reguliere 

verenigingsactiviteiten, zoals vooraf samen eten, kunnen worden georganiseerd. 

Cid raadt aan om er wel voor te zorgen dat de integratie-activiteiten voldoende aansluiten bij 

de reguliere activiteiten; anders komen de eerstejaars enkel voor de integratie-255 

activiteiten. 

Steven vraagt of het bestuur enig idee heeft waarom juist de activiteiten van de 

integratiecommissie wel aanslaan en de reguliere bestuursactiviteiten niet. 

                                                      

 
8 Dinsdag Avond Club. 
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Lisette zegt dat het bestuur vermoedde dat eerstejaars liever naar integratie-activiteiten 

komen omdat ze weten dat daar andere eerstejaars zijn. Als ervoor wordt gezorgd dat 260 

er ook ouderejaars bij de integratie-activiteiten zijn zouden de eerstejaars wellicht 

beter integreren. 

Dominique zegt dat wel is gemerkt – maar dit is enigszins speculatief – dat de opkomst van 

eerstejaars bij reguliere activiteiten in weken waarin ook integratie-activiteiten 

worden georganiseerd lager was; het lijkt dus alsof integratie-activiteiten eerstejaars 265 

‘weglokken’ bij de reguliere activiteiten. 

Steven zegt dat men zou verwachten dat de integratiecommissie, naast de eerstejaars actief te 

maken, ook daadwerkelijk zorgt voor integratie van de eerstejaars. Hij vraagt of het 

bestuur een idee heeft wat voor activiteiten ervoor zouden kunnen zorgen dat de 

eerstejaars ook daadwerkelijk integreren. 270 

Jurrian zegt dat toevallig vijf van de zes leden van de oorspronkelijke integratiecommissie 

vanavond aanwezig zijn. Uit de evaluatie van die commissie bleek dat het 

voornaamste probleem vermoedelijk was dat de integratiecommissie te veel 

‘losstaande’ activiteiten organiseerde; hij vraagt zich af of dit nu weer het 

onderliggende probleem is. 275 

Lisette vermoedt dat dit wel heeft bijgedragen aan de relatief lage activiteit van de 

eerstejaars. Ze voegt toe dat het aanmeldingssysteem dat dit jaar is gebruikt, waarbij 

de eerstejaars in een groepje werden ingedeeld tenzij ze er expliciet voor kozen om 

niet te worden ingedeeld, eraan zou kunnen hebben bijgedragen dat veel eerstejaars 

niet erg geïnteresseerd waren. Door volgend jaar te werken met een systeem waarbij 280 

de eerstejaars zich daadwerkelijk moeten aanmelden zouden wellicht wat actievere 

mentorgroepjes kunnen ontstaan. 

Gerard weet uit zijn ervaring als mentor dat samen gaan eten met een mentorgroepje meestal 

vrijwel meteen twee of drie afmeldingen oplevert. Hij vermoedt dat kleinere groepjes 

waarin minder afmeldingen zijn de eerstejaars niet zo zou ontmoedigen. 285 

Cid weet van vorig jaar dat het enthousiasme van de mentoren naarmate de tijd vorderde 

gestaag afnam vanwege de inactiviteit van de eerstejaars. Hij vraagt zich af of 

kleinere groepjes hier een oplossing voor zouden zijn. 

Lisette zegt dat er vaak wel drie mentoren per groepje waren, maar dat kleinere groepjes 

overwogen gaan worden. 290 

Floris zegt dat de integratiecommissie in de eerste instantie ook streefde naar groepjes van 

zo’n zes eerstejaars, maar dat vanwege de relatief beperkte aanmeldingen van 

mentoren er grotere groepjes moesten worden gevormd. 

Miranda vraagt of het bieden van een mogelijkheid om het mentorgroepje te verlaten een 

idee zou zijn. 295 

Dominique denkt dat dat ook zou kunnen helpen; ze wil eerst echter kijken of kleinere 

groepjes volstaan. Ze gaat door naar het kopje ‘Bestuursformatie’. 

Steven vraagt namens de Raad van Advies hoeveel aanmeldingen er zijn voor de formatie en 

of het hebben van een bestuur met zes in plaats van vijf leden bevalt. 

Dominique zegt dat er nu vier aanmeldingen voor het volgende bestuur zijn. Ze vraagt aan 300 

Joris wanneer er voor het laatst een zeskoppig bestuur was. 

Joris zegt dat dat bestuur Pandora in 2003-2004 was. 

Dominique zegt dat het hebben van zes leden in plaats van vijf erg bevalt: de werkdruk is nu 

te behappen. Eline heeft het als quaestor erg druk, maar wordt waar nodig bijgestaan 
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door andere bestuursleden. Ze denkt dat het bestuur volgend jaar wel weer met vijf 305 

afkan. 

Jurrian vraagt of het afkunnen met vijf leden vooral van toepassing is op een bestuur dat 25 

uur per week besteedt of 40. 

Floris zegt dat het vooral van toepassing is op een bestuur dat niet full-time bezig is. De 

assessor pr is dit jaar wel erg druk bezig met dingen die in een vijfkoppig bestuur 310 

minder makkelijk zouden kunnen. Hij merkt op dat hijzelf als assessor extern 

waarschijnlijk de laagste werkdruk heeft. 

Dominique voegt toe dat het bestuur dit jaar erg veel stappen neemt, waardoor men de 

komende jaren met vijf bestuursleden zou kunnen volstaan. 

Leonie zegt dat nu een draaiboek wordt gemaakt waarin alle pr-taken worden uitgelegd, 315 

zodat een toekomstig vijfkoppig bestuur makkelijker met de pr-taken overweg kan. 

Adri vraagt wat voor ‘grote stappen’ het bestuur dit jaar zoal neemt naast die bij de pr. 

Dominique zegt dat Lisette bijvoorbeeld bezig is met het herzien van de 

commissiedraaiboeken. 

Floris zegt dat hij dit jaar bijvoorbeeld relatief weinig tijd kwijt is aan zijn taak als assessor 320 

extern; in een bestuur met vijf leden zou de externe taak best kunnen worden 

verdeeld over de andere bestuursleden. 

Dominique gaat door naar het punt ‘Postbeleid’. 

Noch de Raad van Advies, noch de zaal hebben vragen. 

Dominique gaat door naar het kopje ‘Statuten’. 325 

Niels heeft namens de Raad van Advies twee vragen. Hij vraagt allereerst wie het 

wijzigingsvoorstel maakt: de statutencommissie of het bestuur. Daarnaast vraagt hij 

wat er wordt bedoeld met het ‘voorstel tot interpretatie van de huidige statuten’. 

Joris legt uit dat de statutencommissie gaat onderzoeken wat er zoal schort aan de huidige 

statuten en wat daaraan zou kunnen worden verbeterd. In de praktijk betekent dit dat 330 

de commissie een voorstel tot wijziging zal opstellen, maar het is aan het bestuur om 

dat in te dienen. Het voorstel tot interpretatie is nodig omdat de huidige statuten 

lijken voor te schrijven dat het wijzigingsvoorstel op papier naar alle leden moet 

worden gestuurd. Dat is een grote verspilling van papier, dus het zou wenselijk zijn 

als de ledenvergadering de statuten zo interpreteert dat ook kan worden volstaan met 335 

een e-mail. 

Niels vraagt of dat interpretatievoorstel dan op een aparte ledenvergadering wordt 

ingediend of tegelijk met de statutenwijziging kan worden behandeld. 

Joris zegt dat het interpretatievoorstel ergens voorafgaand aan de statutenwijziging moet 

worden ingediend; het meest voor de hand liggende moment is de ledenvergadering 340 

in juni. De statutenwijzing zelf kan dan op een latere vergadering naar keuze worden 

behandeld. 

 

Bjarne Lubbers verlaat de zaal om 20:33 uur. 

 345 

Dominique gaat door naar het kopje ‘Vrienden en Reünisten’. 

Eveline vraagt hoeveel activiteiten het bestuur in gedachten heeft voor de Vrienden en 

Reünisten. 
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Floris zegt dat met ‘meer activiteiten’ vooral wordt gedoeld op het organiseren van een diner 

voorafgaand aan de Reünistenlezing en niet zozeer op meer activiteiten door het jaar 350 

heen. 

Cid raadt aan om de Reünistenlezing niet de woensdag voor Hemelvaart te organiseren; dan 

zijn veel mensen namelijk een lang weekend weg. 

Steven zegt dat die datum juist is gekozen omdat de Reünisten de dag daarna doorgaans niet 

hoeven te werken. 355 

Dominique gaat door naar het kopje ‘Quaestuur’. 

Gerard complimenteert namens de Raad van Advies Eline. Hij vraagt of de 

templatebegrotingen de drempel om commissiequaestor te worden verlagen, zoals in 

het beleidsplan is gezegd. 

 360 

Bjarne komt om 20:36 uur binnen. 

 

Lisette zegt dat ze wel de indruk krijgt dat leden iets minder moeite hebben met het worden 

van commissiequaestor: er zijn meer mensen die de functie vrijwillig kiezen. 

Eline ziet wel een kleine toename in het aantal leden dat commissiequaestor wil worden. 365 

 

Vera Verkooijen komt om 20:37 uur binnen. 

 

Bo merkt op dat in het halfjaarverslag staat dat is ontdekt dat de ledenadministratie door 

middel van het boekhoudprogramma kan worden gedigitaliseerd; dat is echter al 370 

twee jaar bekend. Mocht Eline daar nog vragen over hebben, dan is hij altijd bereid 

die te beantwoorden. 

Eline heeft het knopje pas recent ontdekt. Ze uit haar buitengewoon grote enthousiasme over 

het boekhoudprogramma. 

Dominique gaat door naar het kopje ‘Commissies’. 375 

Adri vraagt namens de Raad van Advies hoe er is gezocht naar nieuwe commissieleden. 

Daarnaast vraagt ze wat er gebeurt als het niet lukt om de EL CID-commissie 

helemaal te vullen. Tot slot vraagt ze hoe het bestuur het geven van tips over 

commissies aanpakt. 

Lisette zegt dat ze in oktober nog een mail heeft rondgestuurd met de aansporing voor leden 380 

om zich aan te melden. Daarnaast heeft ze veel leden nog persoonlijk benaderd, hetzij 

per e-mail, hetzij op borrels; daar kwamen nog een aantal positieve reacties op. Ze 

zegt dat er wel plannen zijn om de EL CID-commissie te ondersteunen indien deze 

niet kan worden gevuld, bijvoorbeeld door middel van een uitgebreider promoteam. 

Als laatste merkt ze op dat er een Worddocument is waarin algemene functietips 385 

worden bijgehouden; deze worden aan de commissieleden verstrekt. In de 

commissiedraaiboeken zijn ook verwijzingen toegevoegd naar de functietips.  

Niels zegt dat er nu vier huidige en oud-bestuursleden in de commissie zitten, dus qua 

organisatorisch talent komt het wel goed. Er wordt overwogen om 

‘superpromoteamleden’ aan te wijzen, die bijvoorbeeld al meerdere keren in het 390 

promoteam hebben gezeten en dus meer ervaring hebben. 

Dominique gaat verder naar het kopje ‘Prometheusblog’. Daar zijn geen vragen over, dus ze 

gaat verder naar het kopje ‘Locaties’. 
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Steven heeft een vraag namens de Raad van Advies. Er is ooit een afspraak gemaakt met 

Café de Keyzer dat per borrel per persoon gemiddeld twee drankjes worden 395 

gedronken. Hij vraagt hoe, nu er minder mensen blijven borrelen, wordt gezorgd dat 

alsnog voldoende drank wordt afgenomen. 

Floris heeft met Anita van Café de Keyzer gesproken; we kunnen hier op de woensdagavond 

blijven zitten. Op dinsdagen moeten we misschien wel soms ergens anders zitten, 

omdat er te weinig mensen zijn om de ‘huiskamer’ te vullen. Hij spoort leden vaak 400 

ook subtiel aan om een drankje te gaan halen. 

Cid raadt aan om ook wat minder subtiel mensen aan te sporen. 

Jurrian is er dit jaar niet zoveel geweest, maar hij merkte net dat op 500% volume ‘Another 

One Bites The Dust’ werd gedraaid. Hij vraagt of dat vaker voorkomt, ook tijdens 

lezingen. 405 

Floris zegt dat dat inderdaad wel vaker gebeurt; het wekt soms ook enige irritatie op bij 

sprekers. Een enkele avond is hij meermaals naar beneden gegaan om te vragen of de 

muziek zachter kon. 

Eline voegt toe dat Martijn de barman ons vroeger nog wel eens matste; tegenwoordig werkt 

hij echter niet meer bij Café de Keyzer, en het huidige barpersoneel is wat minder 410 

nauw verbonden met Prometheus. 

 

Cid verlaat de zaal om 20:49 uur. 

 

Dominique gaat verder naar het kopje ‘Cultuursociëteit’. 415 

Niels vraagt namens de Raad van Advies hoe de communicatie tussen de besturen en de 

Cultuursociëteit op het moment verloopt en hoe de andere besturen daar tegenover 

staan. Tot slot vraagt hij wat de stap naar de notaris financieel betekent. 

Floris zegt dat er twee vormen van communicatie zijn: formeel per e-mail, hetgeen nogal 

eens stroef verloopt omdat andere verenigingen niet erg snel reageren, en informeel 420 

per WhatsApp. 

 

Cid komt om 20:51 uur binnen. 

 

Floris vervolgt met Niels’ tweede vraag: de Cultuursociëteit is gestart als project toen 425 

Prometheus mogelijk niet meer in Café de Keyzer zou passen. Op het moment is het 

ruimtegebrek vooral een probleem voor Collegium Musicum9 en Ichthus,10 die echter 

weinig actief zijn binnen de Cultuursociëteit. De andere verenigingen zijn over het 

algemeen positief tegenover het krijgen van een pand, maar onverschillig waar het 

het invullen van datumprikkers betreft. 430 

Bo zegt dat Collegium Musicum en Ichthus op daadwerkelijke bijeenkomsten erg kritisch en 

actief zijn, maar buiten bijeenkomsten tonen ze weinig inzet. 

Floris zegt dat de Cultuursociëteit wat meer professionaliteit zou kunnen gebruiken, 

bijvoorbeeld in de vorm van een bestuur dat toch al snel een uur of zestien per week 

eraan besteedt. 435 

                                                      

 
9 Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum. 
10 Evangelische Studenten Vereniging Ichthus Leiden. 
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Bo zegt dat de kosten van de notaris uit het spaarplan worden gehaald naar rato van de 

bijdrage die de verenigingen leveren; voor Prometheus zou dat neerkomen op 

ongeveer € 160,–. De jaarlijkse verenigingsbijdrage hoeft daar dus niet voor te worden 

verhoogd. 

Dominique gaat verder naar het kopje ‘Samenwerkingen’. 440 

Eveline vraagt wanneer de zusjesdag plaats zal vinden en hoe die eruit zal zien. 

Floris gaat aankomende maandag, 4 februari, langs bij Particolarte11 in Amsterdam om te 

overleggen. De zusjesdag zal waarschijnlijk ergens in juni plaatsvinden. 

Cid heeft een vraag over de VVO12-week. Hij zat vorig jaar in de commissie die die week 

organiseerde en die toen probeerde de organisatie te verbeteren; het lijkt er echter op 445 

dat al die verbeteringen dit jaar weer geheel of grotendeels zijn teruggedraaid en dat 

sommige verenigingen zelfs eigen activiteiten organiseren. 

Floris zegt dat verschillende verenigingen er de voorkeur aan gaven om wat meer van 

zichzelf te laten zien. NSL13 wilde eerst al dat de week naar voren werd verplaatst en 

heeft vervolgens alsnog een lezing in die week gepland. 450 

Joris zegt dat we daarvoor een lezing hebben moeten verplaatsen. 

Cid merkt op dat er nu erg veel bestuursleden in de VVO-weekcommissie zitten, terwijl het 

hele doel van de commissie nu juist was ervoor te zorgen dat de besturen niet al te 

veel hooi op hun vork nemen. 

Niels zegt dat in de eerste VVO-week telkens een aantal verenigingen een activiteit 455 

organiseerde, maar die samenwerking verliep stroef. Het instellen van een aparte 

commissie biedt mogelijkheden voor een betere samenwerking; hoe de verenigingen 

dat precies invullen is hun eigen keuze. 

Adri vraagt hoe lang Plexus nog zal blijven bestaan. 

Floris zegt dat dat enigszins geheim is, maar dat men zich voorlopig geen zorgen hoeft te 460 

maken. 

Dominique gaat door naar het kopje ‘Communicatie en promotie’. 

Gerard vraagt namens de Raad van Advies hoe de leden het zouden vinden om te worden 

gefilmd tijdens activiteiten als dat filmmateriaal online zou worden geplaatst. Verder 

vraagt hij of commissies de assessor pr vaak om advies vragen. 465 

Leonie zegt dat ze voor eventueel te publiceren filmmateriaal toestemming zal vragen aan 

degenen die in beeld komen. 

Vera stelt voor om bij de mededelingen na de lezing te zeggen dat er wordt gefilmd; degenen 

die daar bezwaar tegen hebben kunnen dan even uit beeld blijven. 

Leonie beantwoordt Gerards tweede vraag: commissies zijn tot nu toe vooral met technische 470 

vragen over bijvoorbeeld InDesign naar haar toegekomen. 

Sander vraagt of Twitter nog een meerwaarde heeft, nu er daar erg weinig interactie is met 

berichten, zeker vergeleken bij bijvoorbeeld Instagram. 

Leonie zegt dat dit jaar kan worden geëxperimenteerd met verschillende manieren om het 

Twitteraccount te gebruiken, bijvoorbeeld door achteraf foto’s te plaatsen. Als er echt 475 

geen interesse is in het Twitteraccount kan het eventueel nog worden verwijderd. 

                                                      

 
11 Amsterdamse Studenten Kunst Vereniging Paticolarte. 
12 Veelzijdige Verenigingen Overleg. 
13 Navigators Studentenvereniging Leiden. 
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Niels zegt dat enige jaren geleden is overwogen om een vakje toe te voegen op het 

inschrijfformulier waarmee men toestemming kan geven aan Prometheus om foto’s 

voor promotiedoeleinden te gebruiken. 

Joris heeft de mogelijkheid daartoe onderzocht; hij vond geen erg duidelijk antwoord in de 480 

literatuur, dus gaat ervan uit dat dit kan. 

Gerard raadt aan om een opt-out te bieden, waarbij leden later alsnog kunnen besluiten dat 

hun filmmateriaal niet meer mag worden gebruikt. Daarnaast denkt hij dat eerstejaars 

zelden toestemming zullen geven voor het gebruik van alle bij Prometheus gemaakte 

foto’s: je weet immers niet zeker hoe je op een foto zult staan. 485 

Vera denkt dat de optie om ‘algehele toestemming’ te geven überhaupt niet erg veel gebruikt 

zal worden; ze raadt aan om daarom ook in de toekomst gewoon per foto 

toestemming te blijven vragen. 

Bo zegt dat je eventuele foto’s die niet meer gewenst zijn gewoon snel kunt verwijderen van 

de website en van sociale media. 490 

Cid vraagt hoe de fotoshoot die gisteren bij het Open Podium is aangekondigd in zijn werk 

gaat. 

Leonie zegt dat eigenlijk iedereen die langskomt gewoon op de foto kan. 

Niels vraagt hoeveel tijd Leonie kwijt is aan het vragen van toestemming voor het gebruik 

van foto’s. 495 

Leonie antwoordt dat ze er niet erg veel tijd aan kwijt is; het telkens moeten vragen van 

toestemming is wel een beetje een drempel. 

Dominique gaat verder naar het kopje ‘Merchandise’. 

Adri vraagt namens de Raad van Advies of merchandise die ‘op’ is opnieuw zal worden 

besteld en aangeboden. 500 

Leonie zegt dat dat in beginsel niet de bedoeling is. 

Niels vraagt of er bij het aanschaffen van merchandise ook rekening mee wordt gehouden 

dat sommige voorwerpen niet zo populair zullen zijn. 

Eline zegt dat vrijwel alle merchandise vooralsnog goed lijkt te verkopen, op de 

lustrumboeken na. 505 

Adri raadt aan om de lustrumboeken ook aan te bieden op de Vrienden-en-Reünistendag. 

Eline zegt dat er wel voorwerpen zijn waarvan ze denkt dat we ze niet nog een keer hoeven 

te bestellen. Uiteraard kan van de bekende verkoopcijfers gebruik worden gemaakt 

bij het bepalen hoeveel stuks nieuwe merchandise moeten worden besteld. 

Cid vraagt wat voor nieuwe merchandise er is. 510 

Leonie zegt dat er nog niets nieuws is, maar dat er uit de enquête wel ideeën naar voren zijn 

gekomen voor nieuwe merchandise. 

Dominique gaat verder naar het kopje ‘Cultuurfabriek’. 

Er zijn geen vragen van de Raad van Advies. 

Jurrian vindt het een erg leuk evenement. 515 

Vera vraagt of is nagedacht over wat voor vergunningen er nodig zijn. 

Joris zegt dat, zo er al een vergunning nodig is, het een vergunning type A zal zijn, die vier 

tot zes weken kost om aan te vragen. 

Dominique zegt dat het einde van het halfjaarverslag nu is bereikt. Ze bedankt de zaal voor 

alle inbreng en neemt het algemeen halfjaarverslag bij hamerslag en per acclamatie 520 

aan. 
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Dominique schorst de vergadering om 21:15 uur. 

 

In de pauze presenteren Dominique Hofman, Sander en Vera de nieuwe Prometheusblog: 525 

‘Cultuurlijk’. 

 

Dominique heropent de vergadering om 21:45 uur. 

 

#7. Financieel halfjaarverslag 530 

Dominique geeft het woord aan Eline, de quaestor, voor de bespreking van het financieel 

halfjaarverslag. 

Eline wil eerst even wat kwijt. Bestuur zijn is er leuk maar zeker voor haar erg zwaar. Voor 

haar als quaestor valt met name de communicatie van leden valt soms tegen: 

sommige commissies komen pas op de dag van de presentatie met de begroting aan 535 

of plukken haar van borrels omdat ze per se direct iets gedaan willen krijgen. Ze 

vindt dat niet erg redelijk en stoort zich aan de soms tamelijk nare reacties, die vaak 

neerkomen op een verwijt dat het haar schuld is als een bepaalde activiteit niet door 

kon gaan. Door al dat extra werk – dat vaak voorkomen had kunnen worden als de 

commissie in kwestie zoals over het algemeen ook verzocht eerder was begonnen – 540 

moet ze vaak andere activiteiten afzeggen. Ze heeft zich de afgelopen maanden 

regelmatig tamelijk onprettig gevoeld omdat leden haar de schuld van deze of gene 

vertraging gaven of omdat communicatie erg stroef verliep. Ze benadrukt dat een en 

ander geen verwijt is aan de leden; het is begrijpelijk dat er wel eens iets tussendoor 

glipt en dat er af en toe een brandje geblust moet worden. Ze wil enkel vragen of men 545 

iets beter wil opletten met het communiceren. 

Eline gaat verder met iets leuks: het financieel halfjaarverslag. De suppletoire begroting, het 

eerste stuk van het verslag, is opgedeeld in verschillende categorieën; ze wil het bij 

voorkeur per categorie behandelen, waarna de leden en de kascontrolecommissie per 

categorie vragen kunnen stellen. Ze begint met de suppletoire begroting. De 550 

contributie is bijgesteld van € 11 300,– naar € 11 200,– omdat er minder nieuwe leden 

zijn dan verwacht. Omdat een Reünist zich heeft uitgeschreven is de 

Reünistenbijdrage bijgesteld van € 976,– naar € 966,–. De subsidie vanuit het LUF14 is 

eveneens lager dan verwacht, namelijk € 110,– in plaats van € 170,–; ze vermoedt dat 

enkele oud-leden hun LUF-bijdrage hebben stopgezet. 555 

Miranda vraagt wat een suppletoire begroting eigenlijk is. 

Eline zegt dat de suppletoire begroting in feite een aanvulling is op de originele begroting 

die is bijgewerkt naar aanleiding van wat in de afgelopen vier maanden is gebeurd. 

Jurrian vraagt namens de kascontrolecommissie of, gezien de lage rente, is overwogen over 

te stappen naar een andere bank. 560 

Eline zegt dat ze bij de afgelopen ledenvergadering nog aangaf dat ze erg blij was met de 

ING als bank; inmiddels is ze toch wel enigszins van mening veranderd. De ING 

heeft haar maar liefst eenentwintig brieven gestuurd om de rekening en de creditcard 

te kunnen overzetten op haar naam. 

                                                      

 
14 Leids Universiteits Fonds. 
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Bo legt, in navolging van Adri’s uitleg over de Raad van Advies, uit wat de 565 

kascontrolecommissie eigenlijk doet: de kascontrolecommissie is een orgaan dat de 

quaestuur controleert en de quaestor van advies voorziet. 

Adri vraagt zich af of eerdere quaestoren eveneens zulke slechte ervaringen hebben met de 

ING. 

Gerard zegt dat hij eens naar het kantoor ging, een kopje thee dronk en dat de rekening toen 570 

werd overgezet. 

Jurrian vreest dat dit soort problemen waarschijnlijk ook bij andere banken voorkomen. Hij 

vindt dat we ons echter wel kunnen afvragen of het als Prometheus een goede zaak is 

om te bankieren bij een bank die investeert in wapenhandel en die meewerkt aan het 

witwassen van geld. 575 

Cid vraagt of Eline een bank in gedachten heeft. Hij suggereert de ASN Bank. 

Eline heeft daar nog niet naar gekeken. Ze gaat verder naar het kopje ‘Ab-Actiaat’. Er is tot 

nu toe ongeveer € 30,– uitgegeven aan printkosten; er is wel een invloed merkbaar 

van het nieuwe postbeleid, nu er aanzienlijk minder hoeft te worden geprint. Er is nu 

€ 78,20 uitgegeven aan postzegels, waarvan € 72,20 voor de afgelopen Pyros was. Ze 580 

heeft de begroting voor postzegels daarom bijgesteld van € 550,– naar € 500,–. Aan 

enveloppen is nu precies € 4,05 uitgegeven; ze heeft de post daarvoor bijgesteld naar 

€ 75,–. 

Joris zegt dat hij tot nu toe welgeteld eenmaal enveloppen heeft aangeschaft. 

Sander vraagt waar de overige € 6,– aan postzegels aan is uitgegeven. 585 

Joris zegt dat dat voor de constitutiekaartjes voor de zusjes en twee oud ab-actissen, alsmede 

voor de nieuwjaarskaartjes voor de zusjes was. 

Niels vraagt waarom de begroting voor postzegels nu nog steeds € 500,– is als er naar 

schatting in een heel jaar misschien maar € 250,– aan zal worden uitgegeven. 

Eline zegt dat ze nog niet zo goed weet waar er nog meer postzegels voor worden gebruikt; 590 

indien blijkt dat er inderdaad veel minder postzegels nodig zijn kan ze de post op een 

volgende ledenvergadering bijstellen. 

Niels merkt op dat, nu de volgende ledenvergadering waarschijnlijk pas in juni is, er dan 

maar drie maanden zijn om het vrijgekomen geld uit te geven. 

Eline zegt dat dat geld dan naar de lustrumreservering kan. 595 

Bo heeft namens de kascontrolecommissie geen opmerkingen over de kosten voor het ab-

actiaat. 

Eline zegt dat nu € 72,48 is uitgegeven aan de blog: er moeten nu eenmaal een domeinnaam 

en hosting worden aangekocht voordat de blog überhaupt kan worden aangemaakt. 

Ze heeft daarnaast een klein foutje gemaakt in de kosten voor de dies: daar staat nu € 600 

33,97, maar omdat ze de reservering voor volgend jaar is vergeten moet dat € 87,97 

zijn. Er is € 0,– gereserveerd voor Efeze; het is nog niet duidelijk wat de 

daadwerkelijke kosten zijn. De integratiecommissie heeft een resultaat van € 68,95 

behaald, wat keurig binnen het budget is. Tot slot heeft ze € 60,– gereserveerd voor 

‘foto’s online plaatsen’. De fotocommissie wil namelijk graag de foto’s via een ander 605 

medium dan Facebook kunnen verspreiden; het is niet ondenkbaar dat dat geld gaat 

kosten, dus ze heeft er geld voor vrijgemaakt. 

Vera vraagt waarom de merchandise € 0,– kost, terwijl er wel merchandise gaat worden 

aangeschaft. 



 

 

 
15 

 

Eline legt uit dat Jurrian zo veel pennen heeft gekocht dat er dit jaar geen pennen bij hoeven 610 

te worden gekocht. Eventuele nieuwe merchandise zal op de balans worden 

weergegeven. 

Adri vraagt of commissies hebben aangegeven dat ze meer geld nodig hebben. 

Eline zegt dat ze vooralsnog geen signalen heeft ontvangen dat commissie krap bij kas zitten. 

Ze heeft wat overlegd met Guus de Wit, de quaestor van de almanakcommissie, maar 615 

dat komt waarschijnlijk vooral omdat hij haar huisgenoot is. 

Bo heeft een vraag namens de kascontrolecommissie. Op dit moment staat de post ‘Subsidie 

integratiecommissie’ op precies het bedrag dat de commissie dit jaar heeft 

uitgegeven. Hij vraagt of er rekening mee is gehouden dat de volgende 

integratiecommissie in september ook al uitgaven moet gaan doen. 620 

Eline heeft daar nog geen rekening mee gehouden; ze gaat er nog naar kijken. Ze licht de 

post ‘PKvV’ toe: die bedraagt nu nog € 185,– maar wordt misschien bijgesteld. 

Floris zegt dat afgelopen vrijdag op de plenaire vergadering van de PKvV is besloten dat de 

contributie dit jaar nog niet wordt bijgesteld.  

Eline zegt dat de post ‘Constitutie’ naar beneden is bijgesteld: er was € 220,– begroot, maar 625 

daarvan is maar € 107,96 uitgegeven. De € 100,– die was begroot voor de locatie is 

nooit uitgegeven omdat Café de Vergulde Kruik aanbood ons te sponsoren door de 

locatie gratis te laten gebruiken. Dat was overigens waarschijnlijk vooral omdat 

Dominiques broer bij De Vergulde Kruik heeft gewerkt; het is dus goed mogelijk dat 

deze korting niet voor opvolgende besturen zal gelden. 630 

Gerard vraagt of de notariskosten voor de Cultuursociëteit nog moeten worden afgetrokken 

van het spaarplan. 

Bo zegt dat de kosten van de notaris niet ten laste van de begroting komen: de notariskosten 

worden betaald uit het spaarplan – hetgeen op de balans te zien zal zijn – maar de 

verenigingen hoeven geen geld bij te leggen voor de notariskosten. 635 

Niels vraagt wat er gebeurt met de € 144,19 die nu over is onder aan de begroting. 

Eline zegt dat het geld kan worden gebruikt voor de statutenwijziging of voor de reservering 

voor het lustrum. Ze vindt het wel prettig om wat geld achter de hand te hebben; het 

hoeft dus niet meteen op een specifieke post te worden ondergebracht. 

Gerard raadt aan om het verschil op te nemen onder de onvoorziene uitgaven; anders lijkt 640 

het alsof er winst is gemaakt. 

 

René Kamerich komt om 22:21 uur binnen. 

 

Bjarne verlaat de zaal om 22:21 uur. 645 

 

Gerard zegt dat eventuele uitgaven door de Cultuursociëteit nu onder de post ‘Reservering 

spaarplan’ vallen, hetgeen niet erg inzichtelijk is voor de vergadering. 

Sander vraagt of rekening is gehouden met de kosten voor het herzien van de statuten van 

de vereniging. 650 

Eline zegt dat op eerdere ledenvergaderingen is gesproken van € 600,– à € 700,–, maar dat 

zou waarschijnlijk eerder € 400,– moeten zijn. 

Bo voegt toe dat rekening moet worden gehouden met bijkomende kosten als btw en 

‘identificatiekosten’. 

Steven vraagt of rekening is gehouden met kosten als het advies van de notaris. 655 
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Eline zegt dat de notariskosten die zij heeft gezien zorgvuldig waren uitgesplitst en dus in 

beginsel zouden moeten kloppen. 

Adri zegt dat een van de zusjes Schram ooit heeft aangeboden een notaris te kunnen regelen. 

Jurrian vraagt namens de kascontrolecommissie of, daar de begroting voor de constitutie 

overeenkomt met de gemaakte kosten, Eline nu geen declaraties meer verwacht. 660 

Eline zegt dat ze alle declaraties binnen heeft die ze verwacht binnen te krijgen; een aantal 

mensen heeft nog geen declaratie ingeleverd, maar van hen verwacht ze ook niet dat 

die nog komt. 

Vera heeft nog een declaratie van € 30,–. 

 665 

Bjarne komt om 22:26 uur binnen. 

 

Jurrian vraagt of, nu er door de begroting heen een reeks posten over de website en andere 

internetgerelateerde uitgaven is opgenomen, het voor de vereniging aan te raden zou 

zijn om een professional in te huren. 670 

 

Eline gaat verder naar de balans. 

 

Gerard verlaat de zaal om 22:28 uur. 

 675 

Eline zegt dat het nu lijkt alsof er veel geld in kas is; de februaricommissie heeft echter 

contant geld nodig, dus de kas wordt binnenkort wat leger. 

Niels vraagt of het wel een goed idee is om zo veel geld – te weten € 6 221,25 – op een betaal-

spaarrekening te zetten. 

Eline zegt dat er binnenkort een aantal grote uitgaven aankomt, dus het bedrag op de 680 

rekening gaat wat omlaag. Daarnaast kost het geld om geld over te maken van de ene 

rekening naar de andere, dus ze doet dat liever zo min mogelijk. 

Cid vraagt of Eline denkt dat de huidige voorraad truien, ter waarde van € 247,26, gaat 

worden opgemaakt. 

Eline denkt van wel. Gelet op het feit dat een trui ongeveer € 28,– kost, zijn er ook relatief 685 

weinig truien en vesten, respectievelijk acht en één stuk, op voorraad. 

Cid vraagt zich af waarom de Bluetoothspeaker minder waard wordt. 

Jurrian zegt dat het concept van ‘afschrijvingen’ op de vorige vergaderingen uitgebreid is 

besproken. 

Vera vraagt of er sinds de vorige vergadering nog advertenties zijn verkocht, nu de 690 

acquisitiecommissies best wel veel geld in kas heeft. 

Miranda zegt dat er één advertentie is verkocht; er is nog een loopronde geweest, maar die 

ging niet zo geweldig. 

Cid vraagt hoeveel de acquisitiecommissie inmiddels aan subsidie heeft uitgegeven of er nog 

gesubsidieerde activiteiten gepland staan. 695 

Eline zegt dat onder andere de dagjescommissie, het Tolkiengilde en Riccardo Tosselini geld 

hebben aangevraagd. Ze spoort iedereen aan om aanvragen te doen. Ze vraagt de 

kascontrolecommissie of er nog vragen zijn. 

Bo antwoordt ontkennend en strijkt door zijn haar. 

Eline zegt dat Efeze op het moment een begroting binnen een begroting oplevert; dat is niet 700 

erg handig en er wordt aan gewerkt. Ze vraagt de kascontrolecommissie wat ze 
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eigenlijk aan moet met de € 13,15 die voor de fotocamera als afschrijving staat: 

inmiddels is de camera namelijk nog maar € 0,01 waard. 

Jurrian zegt de € 13,15 kan worden opgelost in de overige inkomsten; ze kan de post ook 

laten staan totdat er een nieuwe camera wordt aangeschaft. 705 

Eline zegt dat de kosten van de presentjes van en voor h.t.- en f.t.-besturen kunnen worden 

gedeclareerd, maar dat is niet erg veel gedaan. Ze vraagt of iemand vragen heeft over 

de post ‘Reserveringen’. 

René stelt voor om, teneinde de begroting iets overzichtelijker te maken, enkele posten die 

niet meer gaan worden gebruikt voortaan van de begroting te halen: de reservering 710 

voor Labor Vincit, de inmiddels voormalige drukker, de reservering voor de 

fotocamera en de h.t./f.t.-presentjes kunnen van de balans worden gehaald. 

Adri zegt dat toen Labor Vincit de vorige keer erg achterliep met facturen sturen er ook geen 

factuur meer is gekomen. Individuele posterbestellingen worden sowieso niet telkens 

apart gefactureerd maar over het hele jaar samengevoegd. 715 

Jurrian raadt aan om het eventuele schrappen van posten enkel aan het einde van het jaar te 

doen. Omdat er ook geen bestellingen meer worden gedaan bij Labor Vincit hoeft de 

reservering voor een eventuele factuur ook niet meer te groeien. 

Eline bevestigt dat ze een nieuwe drukker heeft gevonden die goedkoper en sneller is. 

Jurrian merkt namens de kascontrolecommissie op dat er geen vragen meer zijn over de 720 

balans. 

Vera raadt aan om de quaestor van de Pyrosredactie mee te nemen naar een kennismaking 

met de nieuwe drukker. 

Eline zegt dat de nieuwe drukker voor zover zij weet geen magazines en dergelijke drukt. Ze 

gaat verder naar de winst- en verliesrekening. De post voor het kerstdiner bevat op 725 

het moment een verlies van € 64,90 omdat nog niet iedereen heeft betaald; ze spoort 

de wanbetalers aan om alsnog spoedig te betalen. Er is nu € 10 920,– aan contributie 

binnen; ze moet nog achter drie leden aan. Ze heeft vorige week nog € 25,– op de 

printpas gezet, dus de post voor printkosten is wat aan de hoge kant voor deze tijd 

van het jaar. Uiteraard staat er nu wel veel geld op de printpas, dus de vereniging kan 730 

daar weer een tijdje mee vooruit. 

Bo vraagt namens de kascontrolecommissie of ze de overige inkomsten en de overige 

uitgaven zou kunnen uitsplitsen. 

Eline zegt dat € 50,– van de overige inkomsten wordt gevormd door een bankbiljet dat ze 

vlak voor de beleids-ALV op straat vond. Ze weet even niet meer waar de € 5,59 735 

vandaan komt; ze vermoedt dat dat komt omdat iemand een almanak per post heeft 

laten opsturen. De overige uitgaven zijn voor kabeltjes voor de camera en de speaker. 

Op dit moment staat er € 54,– aan inkomsten uit merchandise op de balans: dat zijn 

voorwerpen die al waren afgeschreven en waar dus min of meer onverwachts nog 

winst op is gemaakt. Er staat ook € 68,55 aan inkomsten uit inkomsten van truien, 740 

dassen en vesten op de balans; het betreft hier de merchandise die al is betaald maar 

nog niet is opgehaald. 

 

Cid verlaat de zaal om 22:45 uur. 

 745 

Eline zegt dat de interne presentjes tot nu toe € 51,71 hebben gekost omdat Lisette door het 

jaar heen al commissiecadeautjes haalt. De doordeweekse en weekendactiviteiten 
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hebben respectievelijk € 41,14 en € 3,– gekost, hetgeen echt bedroevend laag is. Een 

deel hiervan laat zich verklaren door het feit dat veel sprekers voor wier activiteiten 

geld wordt gereserveerd – bijvoorbeeld voor de workshop Afrikaans van afgelopen 750 

week – geen vergoeding willen, waardoor er eenvoudigweg weinig geld kan worden 

uitgegeven aan activiteiten. Er is nu wel extra veel geld over voor dure activiteiten in 

de rest van het jaar; daar worden al plannen voor gemaakt. 

Vera vraagt waarom er naast ‘Sprekers’, ‘Doordeweekse activiteiten’ en 

‘Weekendactiviteiten’ ook nog een kopje ‘Terugkerende activiteiten’ is. 755 

Eline legt uit dat de doordeweekse activiteiten hoofdzakelijk de dinsdagactiviteiten zijn; de 

weekendactiviteiten vinden in het weekend plaats; de terugkerende activiteiten zijn 

gelegenheden als het Leids Ontzet en Sinterklaas. 

 

Cid komt om 22:47 uur binnen. 760 

 

Miranda vraagt wat de internetkosten zijn. 

Eline zegt dat dat de kosten van de domeinnaam en de websitehosting zijn. 

Jurrian merkt namens de kascontrolecommissie op dat op de winst- en verliesrekening al 

‘internetkosten’ staat maar dat op de suppletoire begroting nog ‘domeinnaam’ staat. 765 

Hij raadt aan om dat aan te passen. 

 

Adri verlaat de zaal om 22:48 uur. 

 

Bo vraagt waar de € 3,– voor weekendactiviteiten aan is uitgegeven. 770 

Eline antwoordt dat dat voor warme chocolademelk na het schaatsen was. Ze gaat door naar 

de commissies. Daar geeft de rekening een sterk vertekend beeld, omdat veel 

commissies nog geen activiteiten hebben georganiseerd en dus geen ledenbijdragen 

en dergelijke hebben binnengehaald, maar al wel uitgaven hebben gedaan. De 

feestcommissie heeft het beter gedaan dan verwacht en heeft niet het volledige 775 

budget voor het eerste feest uitgegeven. De Pyros heeft tot nu toe € 140,98 gekost, wat 

zich laat verklaren uit het feit dat het een relatief dun nummer was en dat er dit jaar 

maar 85 mensen zijn die de Pyros op papier ontvangen. Met name de eerstejaars 

ontvangen hem bij voorkeur digitaal. 

 780 

Adri komt om 22:50 uur binnen. 

 

Niels vraagt waarom de kampcommissie € 500,– heeft uitgegeven. 

Eline zegt dat dat de aanbetaling voor de kamplocatie is. 

Cid zegt vraagt waarom de weekendje I-commissie € 200,70 winst heeft gemaakt. 785 

Eline zegt dat dat komt omdat nog niet alle betalingen voor musea zijn verwerkt. 

Niels vraagt of dat niet moet worden gerestitueerd. 

Eline zegt dat het uiteindelijk zou neerkomen op ongeveer € 10,– die overblijft; dat is zo’n 

klein bedrag dat het niet zinnig is om nog te restitueren. Ze kan aan het einde van het 

jaar nog kijken of er leden zijn die alles bij elkaar genomen een restitueerbaar bedrag 790 

terugkrijgen. 

Bo vraagt waar het kamp heengaat. 

Eline zegt dat dat nog strikt geheim is. 
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Bo raadt namens de kascontrolecommissie aan om te zorgen dat de vereniging goed 

vertegenwoordigd is op de blog, zeker omdat er verenigingsgeld naartoe gaat. Het 795 

mag best wel duidelijk worden gemaakt dat het een project is van Prometheus en niet 

enkel een project betaald door Prometheus. 

Eline zegt dat dit met de blogredactie wordt geregeld. Er is € 40,– aan onvoorziene uitgaven 

die gedaan is om de contributie te restitueren van een oud-lid dat zich al onder 

bestuur Yggdrasil had uitgeschreven maar dat onder bestuur Parcival nog contributie 800 

had betaald. Verder had Jurrian geld gereserveerd om de kosten voor de fotoboeken 

te dekken maar was daarbij de archiefexemplaren vergeten mee te rekenen; Eline 

heeft dit bedrag onder onvoorziene kosten opgenomen voor iets in de orde van € 77,–. 

Bo raadt aan om voortaan het voorlopig resultaat naast de suppletoire begroting op te 

nemen; op die wijze kan er gemakkelijker een vergelijking worden gemaakt. 805 

Eline vervolgt met het debiteurenoverzicht: ze neemt iemand pas onder debiteuren op als 

diegene drie maanden niet heeft betaald, en dat is vooralsnog niet gebeurd. Ze merkt 

op dat Sascha Luinenburg nog op de lijst van debiteuren staat; ze heeft nogmaals 

geprobeerd zijn contributie te innen en vooralsnog lijkt het erop dat dat is gelukt, dus 

zoals het er nu uitziet kan hij binnenkort van de lijst van debiteuren worden gehaald. 810 

Ze heeft de resterende achterstallige contributie van Zyon Kollen à € 20,– 

kwijtgescholden. 

Steven vraagt of ze dat kan toelichten. 

Eline zegt dat er in de communicatie het nodige is misgegaan en dat het haar daarom beter 

leek het geheel af te ronden. 815 

Steven vindt dat Zyon in principe zijn contributie nog steeds had moeten betalen: zo zijn nu 

eenmaal de regels. 

Niels merkt op dat Café de Herberg met enige regelmaat failliet gaat, met als gevolg dat de 

vereniging de nog niet betaalde advertentie-inkomsten misloopt. Hij vraagt hoeveel 

geld we niet hebben ontvangen als gevolg daarvan. 820 

Eline zegt dat we ditmaal geen advertentie-inkomsten van Café de Herberg maar van Eetcafé 

de Hooykist missen. 

Bo zegt dat het grootste deel van de debiteuren bestaat uit bedrijven die nog niet failliet zijn; 

de uitstaande advertentie-inkomsten daarvan kunnen dus nog worden opgehaald. 

Sander wijst erop dat de acquisitiecommissie € 1 400,– in kas heeft terwijl er nog € 1 210,– aan 825 

acquisitiedebiteuren is. Hij vraagt of dit betekent dat er in feite maar € 200,– in kas is. 

Eline weet dat niet zeker. Ze merkt wel op dat een groot deel van de € 1 210,– wordt 

gevormd door de advertentie-inkomsten uit het VVO-boekje; die moeten nog worden 

geïnd, maar een belangrijk deel daarvan gaat naar andere verenigingen. 

Sander vraagt of het klopt dat een deel van de € 1 400,– dan nog moet worden geïnd. 830 

Eline bevestigt dat. 

René vraagt of het niet toch beter is om in het geval van Sascha Luinenburg de contributie 

zoveel mogelijk op de reguliere momenten te innen en de incasso zoveel mogelijk te 

gebruiken om de contributie van het jaar in kwestie te innen. 

Eline zegt dat Bo, Jurrian en zijzelf hebben geprobeerd de contributie te innen en veel 835 

pogingen tot communicatie hebben ondernomen, maar daar is nooit echt een reactie 

op gekomen. Hij heeft sindsdien wel zijn contributie betaald, dus ze gaat ervan uit 

dat alles in orde is daarmee. Voor de zekerheid heeft ze er nog een e-mail achteraan 

gestuurd. 
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Joris vraagt zich af of Sascha überhaupt wel e-mails van Prometheus binnenkrijgt. 840 

Bo raadt aan om debiteuren überhaupt pas aan het eind van het jaar op de lijst op te nemen. 

Jurrian zegt dat de kascontrolecommissie niet alleen de quaestor adviseert maar ook 

controleert. Bij de recentste controle is de commissie tot de conclusie gekomen dat 

Eline haar bonnetjes zorgvuldig heeft bijgehouden en dat de administratie 

overeenkomt met de bankrekening. Eline lijkt haar werk als quaestor tot nog toe 845 

uitstekend te doen, en daar verdient ze complimenten voor. Hij raadt dan ook 

namens de kascontrolecommissie aan om het halfjaarverslag aan te nemen. 

Dominique constateert dat er verder geen vragen meer zijn en neemt het financieel 

halfjaarverslag bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 850 

#8. Suppletoire begroting 
Dominique zegt dat de suppletoire begroting al bij het vorige punt is behandeld. Er zijn geen 

verdere vragen dus ze neemt de suppletoire begroting bij hamerslag en per 

acclamatie aan. 

 855 

#9. Uitbreiding incassomachtigingen 
Dominique zegt dat het stemmingsvoorstel inzake de incassomachtigingen reeds is 

rondgestuurd en dus niet zal worden voorgelezen. Ze vraagt of er nog vragen over 

zijn. 

 860 

Steven machtigt Niels en verlaat de zaal om 23:06 uur. 

 

Lotte verlaat de zaal om 23:06 uur. 

 

René vraagt of het mogelijk is om een korte samenvatting van het voorstel te geven. 865 

Eline zegt dat op dit moment de incasso alleen gebruikt kan worden om de contributie te 

innen. Bij veel andere verenigingen kan deze echter ook voor andere vorderingen 

worden gebruikt en dat lijkt haar voor Prometheus ook een goed idee. Ze wil eerst 

een e-mail met een betaalverzoek sturen; als een lid niet betaalt zal ze het bedrag per 

incasso innen en de kosten verhalen op het lid in kwestie. 870 

 

Lotte komt om 23:08 uur binnen. 

 

Bo vraagt of er een maximum zit aan het bedrag dat geïncasseerd kan worden. 

Eline heeft met de ING gebeld en het maximale bedrag dat per jaar kan worden geïncasseerd 875 

is verhoogd van € 15 000,– naar € 20 000,–. 

Cid vindt het een supergoed idee. 

René vindt het een goed idee. Hij vraagt of Eline de huidige leden ook wil laten tekenen voor 

de incassomachtiging. 

Eline zegt dat de huidige leden ook voor de incassomachtiging kunnen tekenen, maar dat 880 

kan elektronisch met een ‘vinkje’; ze wil dat via een enquête doen. 

René vraagt of ze nieuwe leden een keuze wil geven tussen in het geheel geen incasso, alleen 

een incasso voor de contributie of een incasso voor alles, of enkel een keuze tussen 

geen incasso of een incasso voor alles. 

Eline kiest voor die laatste optie. 885 
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René vraagt of Eline de indruk heeft dat de leden dit jaar moeilijker doen over betalen dan 

anders. 

Eline zegt dat na de eerste mail een kwart van de leden doorgaans nog niet heeft betaald. Na 

de derde mail ontbreken er meestal nog ongeveer vier. Er is telkens een klein groepje 

mensen dat erg moeilijk doet met betalen. 890 

René vraagt of ze heeft overwogen om over te stappen op vooraf betalen, waarbij leden 

eenvoudigweg niet kunnen deelnemen aan een activiteit indien ze niet van tevoren 

hebben betaald. 

Eline vindt dat ook niet altijd werken. Het is fijn voor haar om een dwangmiddel te hebben 

waarmee ze het geld uiteindelijk sowieso kan innen. 895 

Jurrian reageert op René: het scheelt voor zowel het bestuur als de leden om alles te kunnen 

incasseren, nu de quaestor makkelijker het geld binnenkrijgt – het huidige 

boekhoudprogramma biedt immers al de mogelijkheid om incasso’s te integreren – en 

de leden niet worden lastiggevallen met eindeloze e-mails. 

René wijst op de twee-na-laatste alinea, waarin staat dat het de vereniging geld kost om de 900 

incassomogelijkheid te gebruiken. 

Eline wil de incasso enkel gebruiken indien iemand niet betaalt. De ‘boete’ van maximaal € 

2,11 die gepaard gaat met de incasso komt voor rekening van de wanbetaler of 

wanbetalers. 

Vera vraagt hoe dit zich verhoudt tot de praktijk van eenmalige machtigingen. 905 

Eline zegt dat die nu niet meer nodig zijn; alle machtigingen vallen onder het nieuwe 

incassosysteem. 

Cid vraagt wat Eline bedoelt met de opmerking dat de nieuwe incassomogelijkheid ook voor 

de leden voordelig is. 

Eline zegt dat het bij kleine bedragen van bijvoorbeeld € 5,– het geld niet waard is om alles 910 

standaard te incasseren, omdat veel mensen toch wel uit zichzelf betalen. Uiteraard 

kan een toekomstige quaestor dat anders zien, maar dit lijkt haar de beste optie. 

Jurrian zegt dat in het voorstel staat dat alleen geïncasseerd gaat worden indien een lid in de 

eerste instantie niet betaalt. Hij denkt dat het verstandig is dat de vergadering 

uitspreekt dat de quaestor in beginsel alles kan incasseren, omdat Eline of een 915 

toekomstige quaestor best tot de conclusie kan komen dat het efficiënter is om het 

geheel te incasseren. In dat geval zouden de incassokosten voor rekening van de 

vereniging kunnen komen. 

Niels zegt dat hij meende te hebben begrepen dat het niet mogelijk is om alle vorderingen 

automatisch te incasseren. 920 

Eline zegt dat het maximumbedrag wel verhoogd kan worden; vooralsnog wil ze echter 

kijken hoe het met het huidige maximum gaat. 

 

Freek van Vliet komt om 23:19 uur binnen. 

 925 

René vraagt hoe veel betalingen er jaarlijks ongeveer gedaan worden, gelet op de kosten van 

€ 0,11 per incasso. 

Eline schat dat er twintig à dertig activiteiten zijn met elk twintig à dertig deelnemers; dat 

zou dan neerkomen op € 30,– à € 40,– [eerder € 50,– à € 100,–, red.] per jaar aan 

incassokosten. 930 
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Bo raadt aan om dit na te zoeken in de oude winst- en verliesrekeningen, die nog in 

Microsoft Excel werden bijgehouden. 

Eline zegt dat ze het daarnaast nog kan opzoeken in de oude afrekeningen van de ING. 

Sander vraagt of er bij de stemming nu eigenlijk gestemd gaat worden over Jurrians voorstel. 

Eline stelt voor om te stemmen over het voorstel zoals het er nu ligt; een eventuele verdere 935 

uitbreiding zou nog kunnen worden behandeld op een latere vergadering. 

Jurrian wil per handopsteken peilen over de vraag welk voorstel in stemming wordt 

gebracht. 

Adri vraagt zich af wat het verschil tussen de voorstellen nu eigenlijk is. 

Jurrian zegt dat bij Elines voorstel eerst nog een herinneringsmail aan de wanbetaler moet 940 

worden gestuurd voordat kan worden geïncasseerd; Jurrians voorstel komt erop neer 

dat de quaestor in de toekomst kan besluiten om de herinneringsmail niet meer te 

sturen en direct over te gaan op de incasso. 

Eline zegt dat op het moment wel vereist is dat van tevoren een herinneringsmail wordt 

gestuurd. 945 

Joris merkt op dat het huidige voorstel inderdaad expliciet een e-mail vereist. 

Vera zegt dat het haar handig lijkt om over Jurrians voorstel te stemmen, omdat de quaestor 

dan zelf kan bepalen hoever de incasso precies reikt. 

Dominique concludeert dat dan beter over Jurrians voorstel gestemd kan worden. 

René vraagt of Jurrian zijn voorstel nog eenmaal bondig uiteen kan zetten. 950 

Jurrian zegt dat aan het voorstel zoals ingediend kan worden toegevoegd dat de quaestor in 

de toekomst kan besluiten voortaan zonder aparte e-mail van tevoren de incasso kan 

gebruiken. 

René vraagt hoe het nu zit met de waarborgen. 

Eline zegt dat de kosten van een incasso zonder voorafgaand betaalverzoek voor rekening 955 

van de vereniging komen; is er wel een voorafgaan betaalverzoek geweest, dan 

komen de incassokosten voor rekening van het lid. 

René rekent voor dat de totale incassokosten volgens Elines gegevens zouden neerkomen op 

€ 40,– à € 50,– per jaar. Hij vindt dat wat aan de lage kant, maar zelfs indien zou 

blijken dat de kosten in werkelijkheid € 100,– bedragen zou hij het best prima vinden. 960 

Bo vraagt of er nu een duidelijke zin is waarover gestemd kan worden. 

Dominique leest het geamendeerde voorstel op: ‘De incassomachtiging wordt uitgebreid 

zoals beschreven in het stemmingsvoorstel van bestuur Halcyon, met aanpassingen 

zoals voorgesteld tijdens de ALV, erop neerkomend dat de vereniging het recht heeft 

alle bedragen die leden verschuldigd zijn te incasseren waarbij de kosten voor 965 

rekening van de vereniging komen.’ 

 

#10. Stemming inzake uitbreiding incassomachtigingen 
Dominique stelt voor om bij handopsteken te stemmen. 

Adri stelt voor om bij acclamatie te besluiten. 970 

Daar bestaat geen bezwaar tegen vanuit de zaal. 

Dominique neemt het stemmingsvoorstel bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 

#11. Installatie en decharge commissieleden 
Dominique verzoekt de aanwezigen om niet te klappen, om zo sneller door het punt heen te 975 

kunnen gaan. 
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Dominique installeert Anna Zandee in de buitenlandreiscommissie. 

Dominique installeert Francine Maessen in de EL CID-commissie. 

Dominique installeert Bart Slotboom, Cid Swanenvleugel en Lian Appelboom in de 

kampcommissie. 980 

Dominique installeert Sander Huls in de Pyrosredactie. 

Dominique installeert Anne Bulkens en Daphne Bras in de themamaandcommissie mei. 

Dominique installeert Susanne Belonje als producer van Toneelgroep Efeze. 

Vera vraagt of de blogredactie nog moet worden ingehamerd. 

Dominique zegt dat in het beleidsplan nog niets stond over de blogredactie als commissie; de 985 

commissieleden zullen daarom op een toekomstige ledenvergadering worden 

geïnstalleerd. 

Dominique dechargeert Eline Vermeulen uit de buitenlandreiscommissie. 

Dominique dechargeert Emma Lenting, Esmée van ’t Hof, Lianne de Rijk, Loes de Bruin en 

Nina Littel uit de integratiecommissie. 990 

Dominique dechargeert Anna Zandee en Berk van der Zwaan uit de kampcommissie. 

Dominique dechargeert Sander Huls uit de themamaandcommissie mei. 

 

Jurrian verlaat de zaal om 23:31 uur. 

 995 

#12. W.v.t.t.k.15 
Dominique legt uit dat alle aanwezigen bij dit punt de gelegenheid krijgen om iets naar 

voren te brengen wat nog niet ter vergadering is behandeld. 

Cid vraagt waar de gilden worden behandeld. 

Dominique zegt dat die in de vergaderstukken zijn opgenomen. 1000 

 

#13. Rondvraag 
Dominique gaat de zaal langs en geeft iedereen de kans wat te zeggen. 

Bo bedankt het bestuur voor zijn harde werk: het bestuur doet zijn best en de vereniging 

loopt op rolletjes. Hij wil iedereen nogmaals op het hart drukken om naar Elines 1005 

woorden te luisteren: het is erg zwaar om bestuurslid te zijn, veel meer dan men 

wellicht zou denken. De bestuursleden doen hun werk uit liefde voor de vereniging. 

Hij roept de leden op niet neerbuigend te praten over het bestuur en enig respect 

jegens het bestuur te tonen. 

Freek wil zich aansluiten bij Bo. Toen hij quaestor was waren er nog ongeveer honderd leden 1010 

minder; ook toen was het al zwaar, dus hij kan zich voorstellen hoe zwaar het nu 

moet zijn. Hij wenst het bestuur veel plezier met de rust in de themamaand. 

René heeft geen toevoegingen. 

Vera vindt de bestuursleden stuk voor stuk leuke mensen. Ze hebben er plezier in; ze raadt 

ze aan dat vast te houden, want het wordt top. 1015 

Dominique Hofman complimenteert het bestuur. 

Niels bedankt het bestuur voor de afgelopen vier maanden en wenst het bestuur succes met 

de grote plannen. 

Bjarne heeft geen toevoegingen. 

                                                      

 
15 Wat verder ter tafel komt. 
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Lotte heeft geen toevoegingen anders dan dat ze het dolletjes vond. 1020 

Miranda vindt het bestuur lief. 

Sander vindt het allemaal top. 

Anna heeft geen toevoegingen. 

Susan vindt dat het bestuur lekker bezig is. 

Cid vindt het heel leuk. 1025 

Eddie vindt het bestuur top. 

Eveline hoopt dat alles ook voor de rest van het bestuursjaar goed gaat en beveelt zichzelf 

aan voor het geval het bestuur ooit nog een hitman nodig heeft om bijvoorbeeld 

koekjes te bakken. 

Adri bedankt Floris voor de persoonlijke postbezorging. 1030 

Leonie vond het een prettige vergadering. 

Lisette vindt het een goede vergadering en een goede sfeer. 

Joris is druk bezig met typen. Als hij klaar is merkt hij op dat hij er wel een beetje een lamme 

arm van krijgt. Hij vond het een leuke vergadering. 

Dominique vond het een fijne sfeer en vindt dat de afgelopen vier maanden goed gingen. 1035 

Eline bedankt iedereen voor het luisteren naar het financieel halfjaarverslag en het 

stemmingsvoorstel. Ze bedankt iedereen tevens voor de prettige reacties op haar 

quasi-betoog. 

Floris bedankt alle aanwezigen voor hun inzet, het jaar, het aanwezig zijn op borrels en 

lezingen, het stellen van vragen bij die lezingen, voor het vullen van commissies, voor 1040 

het zijn van gildepraesides, voor het organiseren van Eten-bij-een-Prometheaan, en 

voor hun algemene inzet. In die zin bestaat de vereniging niet uit zes leden, maar uit 

iedereen die inzet toont. Zonder die inzet zou de vereniging geen bestaansrecht 

hebben en zou het bestuur hier niet zitten. Hij spoort iedereen aan om het komende 

halfjaar zo door te gaan. Hij verontschuldigt zich tegenover Joris voor de grote 1045 

hoeveelheid tekst die hij zojuist heeft uitgesproken. 

Joris aanvaardt Floris’ excuses. 

 

#14. Sluiting 
Dominique bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. Het bestuur heeft 1050 

erg genoten van de vergadering. Ze betreurt het wel enigszins dat niemand iets heeft 

gezegd over haar nagellak die bij haar hemd kleurt. 

Dominique sluit de vergadering om 23:42 uur.  



 

 

 
25 

 

Bijlage 1: ingezonden brief van Rosa van Dijke (PKvV) 
 1055 

Beste Prometheanen, Lief bestuur Halcyon, 

 

Graag benut ik dit kostbare stukje tijd in jullie ALV om jullie bestuur even in het zonnetje te 

zetten! 

De Plaatselijke Kamer van Verenigingen is natuurlijk blij met en trots op al haar 1060 

lidverenigingen. Toch is er één bestuur van één lidvereniging dat ons af en toe nog 

blijer dan blij maakt dankzij haar inzet bij financiële overleggen met de kascommissie 

(shoutout naar Eline!) en uitzonderlijk goede dansmoves op de Rondjes. Floris en 

Leonie konden dan wel niet mee op weekend vanwege de Plenaire Vergadering en 

het Rondje Verenigingen, maar ze hebben Augustinus wel mooi even laten zien wat 1065 

écht goed dansen en fladderen over de dansvloer daadwerkelijk inhoudt! 

Nu richt ik mijn woord tot jullie, lieve Prometheanen, jullie mogen je gelukkig prijzen met 

jullie bestuur. Het zijn stuk voor stuk enthousiaste en gezellige bestuurders en we zijn 

erg blij met hun inzet binnen de PKvV! Wees kritisch wanneer nodig vanavond, maar 

wees vooral lief tegen ze. Ze zijn er voor jullie! 1070 

 

Met groene groetjes, 

 

Rosa van Dijke, namens het bestuur der PKvV 

 1075 

P.S: Voor ieders bestwil en jullie geestelijke gezondheid: ik hoop dat jullie niet tot diep in de 

nacht door zullen gaan op deze ALV. We hebben namelijk een scherp Prometheus 

bestuur nodig! 

 

P.S.: Wanneer mag ik jullie speculaas komen proeven? 1080 
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Bijlage 2: ingezonden brief van L.S.S.V. Het Duivelsei 
 

Geachte Prometheus, 

 1085 

Wij hebben ons verheugd op deze dag, de dag waar we een verenigd front worden omdat 

we in beide verenigingen een heuze ALV houden. Onze briljant hechte band laat zien 

hoe goed onze gedachtes en emoties op elkaar zijn ingespeeld. Zonder enig overleg 

plannen we de algemene leden vergadering op dezelfde dag, op hetzelfde heilige uur. 

Ik moet zeggen dat ik het betreur dat er waarschijnlijk wat overeenkomstige leden 1090 

zijn die voor jullie ALV hebben gekozen, en niet voor de onze, maar omdat we in 

gedachte altijd samen zijn vergeef ik het jullie. We voelen de aanwezigheid van de 

geesten van deze leden in onze vergadering hoogstwaarschijnlijk net als de warmte 

die we vanuit jullie brief voor onze ALV voelden. Ik wens jullie al het geluk tijdens 

deze komende uren, en ik hoop dat jullie eerder klaar zijn dan wij en dat jullie en 1095 

jullie leden heerlijk onder een warme deken kunnen slapen voordat de zon weer 

zichtbaar wordt. 

 

Vriendelijke groeten, en mogen jullie veel spelletjes spelen en winnen. 

 1100 

Dalmuti van L.S.S.V. Het Duivelsei 
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Bijlage 3: ingezonden brief van Gerard Saurwalt (V.G.S.L. 

‘Franciscus Gomarus’) 
 1105 

Leiden, 29 januari 2019 

 

Waarde ab-actis der A.S.V. Prometheus, ha Joris, ha Boris, 

 

Vol vreugde werd ik onlangs verrast met het zeer vreugdevol schrijven dat gericht was naar 1110 

ons en vooral naar mij en mijn muzieksmaken. 

Het zal u niet ontgaan zijn at uw brief een zeer sierlijk lettertype hebt gebruikt, dusdanig dat 

het soms ook moeilijk leesbaar was. Gelukkig hanteer ik, als ab-actis der Vereniging 

van Gereformeerde Studenten te Leiden ‘Franciscus Gomarus’, het lettertype Sylfaen 

om daarmee een bepaalde continuïteit te waarborgen. Continuïteit die al sinds 1957 in 1115 

Leiden waar te nemen is. 

Laat mij u en de Algemene Ledenvergadering van A.S.V. Prometheus ons introduceren. 

Bestuur Volmer is het bestuur van de leidsche christelijke studentenvereniging VGSL 

‘Franciscus Gomarus’. We zijn als volgt geconstitueerd: 

 1120 

Praeses  M.W. Volmer 

Ab-actis  G.A. Saurwalt 

Fiscus   L.J. Van Bergen 

Assessor  A. Buijze 

 1125 

Als Gomarus zijn we zogezegd christelijk en dat uit zich in tweewekelijks kleine 

Bijbelkringen Dat zijn groepjes leden die samen nadenken over de positie van de 

Bijbel (en teksten eruit) in ons leven of alleszins christelijke thema’s. Daarnaast zijn er 

viermaal per jaar christelijke lezingen en aankomend weekend is het 

verdiepingsweekend, alwaar we na gaan denken over het thema ‘Geloof in de 1130 

praktijk: leren van de kwetsbaren’. Ook hebben we de Gomarusdag waarbij we ons 

inzetten, geïnspireerd door de christelijke deugdzaamheid, dan wel de Bijbel, voor de 

maatschappij. Dat zijn veelal praktische (huis opknappen) of sociale (spellen spelen 

met bejaarden/gehandicapten) projecten. Heel leuk altijd. 

Naast ons christelijke karakter zijn we uitermate stijlvol én academisch. We organiseren een 1135 

aantal lezingen en academische rondjes (moeilijk uit te leggen en ik heb nu ook geen 

tijd meer om dat te doen) per jaar en hebben zesmaal per jaar een reguliere ALV. 

Buiten de reguliere ALV’s hebben we nog drie ‘bijzondere’ ALV’s of zelfs één ‘met 

bijzonder feestelijk karakter. Dus niet zeuren met z’n allen. 

In uw jongste schrijven noemt u een stortvloed aan complimenten en we weten ons dar niet 1140 

zo goed een houding aan te geven, zoals dat vaker gaat als er complimenten worden 

geuit. Men kan gemakkelijk naast de schoenen gaan lopen, terwijl dat niet zo zeer het 

idee van compliment is. Toch wil ik u namens Bestuur Volmer bedanken voor de 

complimenten die u hebt geuit, we hebben ze dankbaar in ontvangst genomen, 

alsmede de uitingen van kunst die u meestuurde én de almanak (ik moet hem nog 1145 

lezen). 
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Het is niet onwaar als ik u namens Bestuur Volmer complimenteer met het zijn van gezellige 

hokgenoten. We hebben waardering voor alle inzet die u toont voor uw Vereniging 

en roepen dan nu ook middels deze brief de ALV op om een motie van blijdschap in 

te dienen bij Bestuur Halcyon. Zij zullen deze motie ongetwijfeld per acclamatie 1150 

aannemen, waarna de port rijkelijk mag vloeien (althans is een suggestie die zou 

kunnen worden behandeld in het ‘spreekt uit’). 

Naast het zijn van leuke en gezellige hokgenoten waant u zich ook zeer uitbundig en vol 

enthousiasme op de dansvloer en daarmee wil ik vooral Meneer de Assessor Extern 

en Mevrouw de Assessor PR complimenten geven, afgelopen Rondje Verenigingen 1155 

heeft u de sfeer hooggehouden en uw danspassen in de strijd gegooid. Alvorens het 

dans-gedeelte was er een beer pong-toernooi waar u zich een goede verliezer toonde. 

We zijn aan elkaar gewaagd, dat blijkt maar weer. 

Als u een revanche wilt dan bent u van harte uitgenodigd contact op te nemen met de 

ondergetekende, dan valt er wel iets te regelen. Wellicht t is er overigens een beer 1160 

pong-toernooi van Gomarus in de EL CID. 

Nu ik u toch aan het uitnodigen ben voor allerlei dingen, wil ik u wijzen op de Passionweek 

die van 11 tot en met 14 februari wordt georganiseerd vanuit het Leids Christelijk 

Studenten Contact. Er zijn in die week op iedere dag lunchtalks en er is een 

avondprogramma. Bij de lunchtalks zal daadwerkelijk een gratis lunch worden 1165 

verzorgd en een praatje over wat het christelijk geloof inhoudt. Deze talks worden 

gehouden in de lunchroom van de Eyckhof (naast de UB). Wees allen welkom! Van 

het avondprogramma ben ik niet zo goed op de hoogte, maar dat is er ook. 

Zo bent u ook allen welkom om te komen eten bij Happietaria: eten voor het goede doel. 

Maandag 4 februari wordt dit pop-up restaurant geopend en kan u eten voor het 1170 

goede doel. Overigens begreep ik dat al redelijk wat leden van u zich hebben 

aangemeld om te helpen in het restaurant. Chapeaupeau! 

Aan het einde gekomen van deze brief wil ik toch nog een stichtelijk woord uitspreken. Want 

voor ons, Bestuur Volmer, zit de helft er al weer op. We hebben er een halfjaar 

opzitten. U mag iets langer doorgaan dan wij en daar wensen we u dan ook veel 1175 

plezier bij. En voor de ALV: Bestuur Halcyon doet heel goed werk, ze verzetten veel 

en ik zie dat ze dat niet uit eigenbelang doen, maar echt hart hebben voor de 

vereniging. Daarom zou ik u willen oproepen hun voorstel deze ALV dan ook te 

ondersteunen, zonder dat het u aan een kritische blik zou moeten gaan ontbreken, 

want kritisch zijn zit in de aard van Gomarus en dat willen we iedereen meegeven. 1180 

Rest mij niets anders dan u een prettige voortgang van de ALV te wensen en teken ik met 

immer stijlvolle en vriendelijke groet in de hoop u spoedig te kunnen ontmoeten, dan 

wel tijdens de Passionweek, dan wel tijdens Happietaria of in de VVO-week, 

 

[w.g.] 1185 

 

Gerard Saurwalt 

h.t. ab-actis der VGSL ‘Franciscus Gomarus’ 

 

 1190 
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Bijlage 4: ingezonden brief van Bo Salomons (De 

Cultuursociëteit) 
 

Waarde verenigingen, 1195 

 

 Op de laatste vergadering vroegen jullie om een update, die ik bij dezen met plezier geef. De 

update zal bestaan uit drie delen: een deel financieel, een deel juridisch, en een 

algemeen afsluitend deel. 

Wat betreft de financiën zijn we veel opgeschoten. Alle kosten en baten zijn door de 1200 

financiële subcommissie doorgerekend en aan jullie gepresenteerd op de laatste 

vergadering. Deze belangrijke stap zorgt ervoor dat we een broodnodig overzicht 

hebben wat betreft wat elke vereniging precies bij gaat leggen. Op deze vergadering 

hebben jullie ook aangegeven dat, wil het plan zo aantrekkelijk mogelijk zijn, er 

externe fondsen moeten worden aangeschreven. De financiële commissie heeft de 1205 

taak op zich genomen hier uitgebreid onderzoek naar te doen. Elke euro die we 

extern kunnen ontvangen is een euro die we niet door hoeven te berekenen aan de 

leden. Daarom wordt het aanschrijven van fondsen een van onze belangrijkste 

prioriteiten. Ook doet de financiële commissie onderzoek naar Leidse panden om de 

financiële stukken constant up-to-date te houden. 1210 

Op juridisch vak is er ook veel vooruitgang geboekt. De statuten zijn af, en de verenigingen 

beslissen op dit moment welke notaris ze het liefst willen benaderen om de stukken 

in te schrijven. We kijken uit naar een uitje met 17 mensen naar het kantoor van een 

nietsvermoedende notaris. Het huishoudelijk reglement is af voor zover de artikelen 

niet pandspecifiek zijn. Bepaalde artikelen moeten gemaakt worden aan de hand van 1215 

het pand dat we willen aanschaffen, en die zullen in de toekomst dan ook geschreven 

worden. Ik ben voornemens een avondje te organiseren waarop leden van de 

verenigingen de statuten en het HR gezamenlijk in kunnen kijken om vragen te 

stellen en mogelijk opmerkingen te geven. 

Algemeen bezien zijn er ook een paar updates. Een lid van CM heeft aangegeven graag in de 1220 

nieuwe externe subcommissie plaats te willen nemen. Dit is welkom, omdat externe 

zaken tot nu toe verdeeld waren onder voorzitter, juridische sub en financiële sub, en 

het is zeker bij het aanschrijven van fondsen goed dat externe communicatie door één 

persoon geregeld wordt. Wat betreft de invulling van de commissie hebben de 

verenigingen aangegeven dat het wenselijk is om met de PKvV in overleg te gaan om 1225 

te kijken of het mogelijk is om van het pandbestuur een halftijdbestuur te maken, met 

de bijbehorende subsidie. Het verkrijgen van een pand is een zware taak, die naar alle 

waarschijnlijkheid niet vervuld kan worden door de huidige commissieleden, die het 

naast al hun andere bezigheden doen. De besturen gaan daarom in gesprek met de 

PKvV om de mogelijkheden te bespreken. 1230 

Ik hoop jullie bij dezen van voldoende informatie te hebben voorzien. Mochten er nog 

vragen zijn, schroom niet mij via whatsapp te bereiken of een mailtje te sturen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 1235 

Namens de Cultuursociëteitscommissie, 
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Bo Salomons, 

 

Voorzitter 1240 


