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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op woensdag 27 januari 2016 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Sanne Wortman.  

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Adri Wessel 

Annemieke Stolk 

Bastiaan van Ganzen 

Bo Salomons 

Bram Everstijn 10 

Bram van Smoorenburg 

Daniëlle Evenblij 

Emily Klerks 

Emmy Stevens 

Felix Huygen (tot 23.22 uur)  15 

Freek van Vliet 

Gerard Spaans 

Kristian Bakker 

Lianne Heslinga 

Marijke van Kempen (vanaf 19.56 tot 22.54 uur) 20 

Niels Rood 

Pepijn Roos 

René Kamerich 

Robert van de Peppel (tot 22.53 uur) 

Sander Huls 25 

Sanne Meier 

Sanne Wortman 

Schelte van Deventer (vanaf 23.44 uur) 

Steven Assenberg 

Suze Geuke 30 

Vera Verkooijen 

Vivian Tomson (vanaf 20.30 tot 23.18 uur) 

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

aangeduid en vervolgens slechts met de voornaam. Indien personen met dezelfde 

voornaam aanwezig zijn worden deze altijd zowel met voor- als achternaam 35 

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

 

#1. Opening 

Steven Assenberg opent de Algemene Ledenvergadering om 19.39 uur.  

 40 

#2. Vaststelling definitieve agenda 
Steven wil punt ‘6b. Stand van zaken website’ toevoegen.  

Hij vraagt of iemand daar bezwaar tegen heeft. Niemand heeft bezwaar.  

Hij vraagt of iemand verdere opmerkingen heeft over de agenda. Niemand heeft 

opmerkingen over de agenda.  45 
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Steven neemt de agenda aan. 

 

#3. Post m.b.t. de ALV 
Steven geeft het woord aan Sanne Wortman om de post m.b.t. de ALV te bespreken.  

 50 

Sanne Wortman neemt het woord en meldt dat er vlak voor het begin van de ALV anonieme 

post afgeleverd is in de vorm van vijf repen chocola voor het bestuur. Sanne 

Wortman bedankt de gulle gever namens het bestuur.  

 

Sanne Wortman vervolgt dat het bestuur kerstkaartjes heeft ontvangen van onder andere 55 

Valeria Papavoine Agostini, Michel den Uijl en Viktoria Glasmachers. Het bestuur 

vond dit erg leuk.  

 

Sanne Wortman meldt dat er stemmachtigingen ontvangen zijn.  

Caspar Sundholm machtigt Kristian Bakker.  60 

Lotte Kokkedee machtigt Kristian Bakker.  

Thomas Bakker machtigt Emily Klerks.  

 

Steven sluit het agendapunt af. 

 65 

#4. Notulen vorige ALV 
Steven meldt dat de notulen van de vorige ALV achterin de zaal liggen ter inzage.  

 

Steven vraagt of er opmerkingen zijn over de vorige notulen.  

Lianne Heslinga merkt op dat bij het gilde Café Politique de namen van Steven en Tycho 70 

Laan omgewisseld zijn.  

Adri Wessel antwoordt dat ze dit inmiddels aangepast heeft.   

Adri merkt op dat de achternaam van Dorothea Klewin in regel 1760 verkeerd gespeld is.  

Sanne Wortman zegt dat ze het aan zal passen.  

 75 

Er zijn geen verdere opmerkingen uit de zaal, dus neemt Steven de notulen met voorgestelde 

wijzigen aan. 

 

#5. Mededelingen 
Steven meldt dat er speculaas is.   80 

Vera Verkooijen heeft een mededeling voor iedereen die naar de wc wil deze avond. Wegens 

verbouwingen moeten de heren beneden naar het damestoilet en kunnen de dames 

naar het toilet op de bovenverdieping.   

 

Er zijn geen verdere mededelingen, dus gaat Steven door naar het volgende agendapunt. 85 

 

#6a. Algemeen halfjaarverslag 
Steven kondigt aan dat hij het halfjaarverslag eerst zal voorlezen. Daarna zal de Senaat de 

gelegenheid krijgen vragen te stellen, die door het bestuur beantwoord zullen 

worden. Hierna zal de zaal de kans krijgen om vragen te stellen.   90 
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Steven leest het halfjaarverslag voor.  

 

Marijke van Kempen komt om 19.56 uur de zaal binnen.  

 95 

Steven geeft de Senaat het woord. Lianne en Adri komen naar voren.  

Lianne bedankt het bestuur voor dit halfjaarverslag. Het zal per kopje nagelopen worden.  

Lianne begint met het kopje Programma. De Senaat vroeg zich af waarom het bestuur 

activiteiten heeft georganiseerd op andere dagen dan de dinsdag. Hoe weet het 

bestuur of hier behoefte aan is? Hoe bevielen de activiteiten die op andere dagen 100 

georganiseerd zijn? Het bestuur heeft het erover dat zij grote namen willen vragen 

voor lezingen. In het verleden was dit best wel een ding. Wil het bestuur dit 

terugbrengen? Wat zijn hun gedachten hierover? Het bestuur heeft aangegeven dat 

het de diversiteit binnen activiteiten wil waarborgen. De Senaat vindt dit een goed 

streven, maar vraagt zich wel af aan wat voor soort activiteiten het bestuur hierbij 105 

denkt. Quizzen worden genoemd, maar welke plannen zijn er verder? In het 

halfjaarverslag staat dat de opkomst bij weekendactiviteiten tegenvalt. Hoe wil het 

bestuur hier verandering in brengen? 

Lianne gaat verder met het kopje Gilden. Ten eerste vraagt de Senaat zich af wat er met de 

pilotgilden gaat gebeuren. Het bestuur geeft aan deze bovenaan de gildehal te 110 

plaatsen, maar wordt er meer mee gedaan? Verder vraagt de Senaat zich af of het 

bestuur inactieve gilden slapend wil maken of dat het deze wil opheffen.  

Lianne gaat verder met het kopje Ledenbinding. Bij dit kopje wordt gesproken over een 

toegenomen hoeveelheid ongebonden ouderejaars. De Senaat vraagt zich af of het 

bestuur dit als een probleem ziet. Verder geeft het bestuur aan belrondes te houden 115 

onder inactieve eerstejaars. Zijn hierbij alleen mensen gebeld die nooit bij activiteiten 

aanwezig geweest zijn?  

Lianne gaat verder met het kopje Vrienden en Reünisten. De datum voor de Vrienden- en 

Reünistendag is geprikt op 26 maart. Zijn de Vrienden en Reünisten hier al over 

gemaild? Lianne geeft als tip dit zo vroeg mogelijk te doen want dan zullen er 120 

waarschijnlijk meer Vrienden en Reünisten komen. De Senaat vraagt zich af of er 

gebruikgemaakt wordt van het uitschrijfformulier als leden zich uitschrijven.  

Lianne gaat verder met het kopje Locaties. Het is gebleken dat Café De Vergulde Kruik elke 

zes weken een pubquiz organiseert op woensdag. De Senaat vraagt zich af of het 

bestuur dit een groot probleem vindt. De Senaat vraagt zich af hoe de relatie met Café 125 

De Keyzer is. In de VVO1-locatiewerkgroep vervulde Prometheus eerst een passieve 

rol maar het bestuur geeft aan nu een actieve rol te willen gaan vervullen. De Senaat 

wil hier graag uitleg over. Bijvoorbeeld hoe het bestuur de toekomst van deze actieve 

rol ziet, of er een grens is en hoeveel geld het bestuur wil investeren.  

Lianne gaat verder met het kopje Additionele ALV’s. De Senaat wil graag enige toelichting 130 

over de ALV die bestemd is voor het instemmen van het f.t.-bestuur. Zal deze ALV 

alleen hiervoor bedoeld zijn, of wil het bestuur ook andere beleidskwesties 

bespreken? Wat betreft het bespreken van de locatiekwestie op een additionele ALV: 

zal deze ALV alleen plaatsvinden als er nieuwe informatie is betreffende de 

locatiekwestie?  135 

Lianne geeft het woord aan Adri.  

                                                      
1 Veelzijdige Verenigingen Overleg 
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Adri gaat verder met het kopje Bestuursformatie. De Senaat complimenteert het bestuur met 

de mail die afgelopen week verstuurd is. Deze was mooi en duidelijk. De Senaat is 

benieuwd naar het verloop van het formatieproces.   

Adri gaat verder met het kopje Quaestuur. Allereerst heeft de Senaat een vraag over de 140 

acquisitiecommissie. Er waren plannen om internetadvertenties te gaan verkopen en 

de Senaat is benieuwd of dit inmiddels gelukt is en of er opgelet wordt of de 

eventuele advertenties wel bij het karakter van Prometheus passen. Aansluitend 

vraagt de Senaat zich af hoeveel internetadvertenties op zullen gaan leveren. 

Afgelopen donderdag was de locatiecommissie-avond waarbij de locatiecommissie 145 

het bestuur aangeraden heeft een spaarplan op te stellen. De Senaat vindt dit een 

mooi plan en is benieuwd wat het bestuur ervan vindt. Is het bestuur van plan een 

contributieverhoging door te voeren?  

Adri gaat verder met het kopje Commissies. De Senaat vraagt zich af of het bestuur 

gebruikmaakt van de commissiedraaiboeken en zo ja, of deze ook aangepast worden. 150 

De dagjescommissie heeft in januari subsidie van het bestuur ontvangen. Zal dit 

vaker gebeuren? En hoe ziet het bestuur de toekomst van de dagjescommissie? 

Weekendje II zal dit jaar vier of vijf dagen duren. Als het vijf dagen gaat duren, ziet 

het bestuur dit dan als een soort tweede buitenlandreis? En moet de vereniging het 

dan ook zo gaan zien?  155 

Adri gaat verder met het kopje Externe zaken. De Senaat vindt het leuk dat Edwin Rutten bij 

het Comité van Aanbeveling komt. Het bestuur heeft aangegeven dat de leden van 

het CvA uitgenodigd gaan worden voor activiteiten. De Senaat vraagt zich af om wat 

voor activiteiten dit zal gaan. De Senaat vindt het leuk dat er een activiteit met 

Panoplia op het programma staat. De Senaat vraagt zich af wat de ideeën zijn voor 160 

een VVO-dag of –avond. Staat er een gezamenlijke activiteit op het programma 

tijdens de EL CID?  

Adri gaat verder met het kopje Zusterverband. Particolarte en ViaKunst organiseren niet 

vaak lezingen, maar kunnen misschien wel ideeën aandragen voor sprekers. De 

Senaat vraagt zich af of het bestuur het hierover gehad heeft met deze verenigingen 165 

en zo ja, geven zij goede suggesties? Zijn er al ideeën voor de gezamenlijke 

activiteiten met hen? En het bestuur gaf aan elk jaar een gezamenlijke activiteit te 

willen organiseren met Particolarte en ViaKunst, die om de beurt door een van de 

drie georganiseerd zal worden. Zal dit elk jaar hetzelfde zijn, of mag de inhoud van 

de activiteit verschillen per vereniging?  170 

Adri gaat verder met het kopje Pr en communicatie. Adri vond het leuk om vandaag 

twitteractiviteit van de spreker van vrijdag te zien. De Senaat vraagt zich af waarom 

het bestuur artikelen wil promoten op Twitter. Wat betreft het privacybeleid komt er 

een map met foto’s die goedgekeurd zijn door degenen die erop staan. De pr-

commissie zal dit uitzoeken. De Senaat vraagt zich af of er ook overleg met de 175 

fotocommissie zal plaatsvinden. Het bestuur heeft aangegeven stropdassen met het 

Prometheuslogo te willen maken. Waarom is dit niet voor vrouwen? En wat is er dan 

wel voor vrouwen? Het idee van de Senaat is een bikini met het Prometheuslogo. [Er 

wordt gelachen.] De Senaat vraagt zich af hoe de posterlocaties geëvalueerd zijn en 

op basis waarvan locaties verwijderd of juist toegevoegd worden. De Senaat vraagt 180 

zich af hoe het met de nieuwe website gaat.  
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Steven bedankt de Senaat voor hun vragen over het halfjaarverslag. Steven zal de vragen 

beantwoorden, behalve als het vragen over functies van andere bestuursleden betreft; 

in dat geval zal het betreffende bestuurslid de vraag beantwoorden.   

Steven begint met het kopje Programma. Het bestuur ziet dat de vereniging groeit en 185 

verandert. Er zijn steeds meer actieve leden waarvan niet iedereen op dinsdag tijd 

heeft. Daarom wordt er geëxperimenteerd met andere dagen, zoals donderdag, 

hetgeen goed bevalt.  

Steven vraagt Lianne om toelichting wat betreft haar vraag over Grote Sprekers.  

Lianne vertelt dat ‘Grote Spreker’ in voorgaande jaren een veelgebruikte term was. Er werd 190 

geld voor opzij gezet, want hoe groter de spreker, hoe meer geld hij of zij doorgaans 

vraagt. De Senaat vraagt zich af of dit ook het plan van het bestuur is.  

Steven antwoordt dat een Grote Spreker erg leuk is, ook voor externen, maar dat het huidige 

budget voor Grote Sprekers niet bijzonder groot is. Het is genoeg om eenmaal per jaar 

een grotere spreker te kunnen regelen.  195 

Emily vraagt hoe groot het bedrag is.  

Gerard Spaans antwoordt dat het momenteel 350 euro is.  

Steven gaat verder met de diversiteit van de activiteiten. Uit de afgelopen maanden is 

gebleken dat doe-activiteiten het beter doen bij de leden. Dit betekent niet dat musea 

in de toekomst uitgesloten zullen worden, maar dat er toch meer gekeken zal worden 200 

naar actievere weekendactiviteiten. Dinsdagen zullen overwegend traditioneel 

ingevuld worden met estheticaborrels, workshops en inderdaad quizzen. De 

donderdagactiviteit van de afgelopen maanden was Model United Nations. Dit was 

een samenwerking en zal niet snel herhaald worden. Over andere invulling denkt het 

bestuur nog na.  205 

Vera voegt toe dat dinsdagactiviteiten ook op maandagen en donderdagen georganiseerd 

kunnen worden.  

Steven vervolgt dat het bestuur graag pubquizzen wil organiseren in een andere vorm, maar 

welke vorm dat zal zijn is nog geheim!  

 210 

René Kamerich verlaat de zaal om 20.23 uur.  

 

Steven gaat verder met het kopje Gilden. Het systeem van de pilotgilden is door Andromeda 

ingevoerd. Het bestuur wil dit graag behouden. Pilotgilden krijgen een 

gildedraaiboek toegestuurd en staan bovenaan de gildehal. Verder doet het bestuur 215 

er niet veel mee omdat gildepraesides meestal niet meer hulp nodig hebben. Gilden 

worden slapend gemaakt als ze gedurende een heel bestuursjaar geen activiteiten 

organiseren. Gilden worden verwijderd als zij geen praeses hebben. Er wordt dan wel 

eerst geprobeerd een nieuwe praeses te vinden.  

Steven gaat verder met het kopje Ledenbinding. Steven verwijst naar de ledenstatistieken die 220 

bijgevoegd zijn aan het halfjaarverslag. Hierin is te zien dat er meer ouderejaars 

ongebonden zijn dan in voorgaande jaren, maar dit is niet een dusdanig groot 

verschil dat het bestuur zich zorgen maakt. Schommelingen vinden plaats door de 

jaren heen. Het wordt wel in de gaten gehouden zodat er maatregelen genomen 

kunnen worden als deze trend zich voortzet.  225 

 

Felix verlaat de zaal om 20.26 uur.  
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Steven geeft het woord aan Sanne Wortman wat betreft eerstejaars.  

Sanne Wortman zegt dat er inderdaad meer inactieve eerstejaars zijn in vergelijking met 230 

voorgaande jaren, maar er zijn ook in totaal veel meer eerstejaars. Procentueel wijkt 

het aantal niet af van dat van vorige jaren. Afgelopen week heeft er een belronde 

plaatsgevonden en de eerstejaars die hun telefoon opnamen reageerden allemaal erg 

positief, al kon niet iedereen naar de lunchlezing komen. Zij zeiden vaak dat ze 

binnenkort naar een andere activiteit zouden komen.  235 

Steven gaat verder met het kopje Vrienden en Reünisten. De Vrienden en Reünisten zullen 

deze maand nog gemaild worden. Als leden zich uitschrijven wordt er 

gebruikgemaakt van het uitschrijfformulier.  

Steven gaat verder met het kopje Locaties. In Café De Vergulde Kruik wordt iedere zes 

weken een pubquiz gehouden en het bestuur wil geen lezing in dit café organiseren 240 

als er een pubquiz is. De geluidsoverlast is dan te groot en het is te druk.  

 

Rene Kamerich komt om 20.28 uur de zaal binnen.  

 

Vera voegt toe dat het bestuur überhaupt niet van plan is direct vast over te stappen naar 245 

Café De Vergulde Kruik.  

Steven vervolgt dat het bestuur graag nog andere locaties wil uitproberen.  

Voor de relatie met Café De Keyzer gaat het woord naar Vera, die kort maar krachtig vertelt 

dat deze ‘goed’ is. Er zijn verder geen bijzonderheden. Met kerst heeft het bestuur een 

kerstfooi gegeven aan de barman van Café De Keyzer. Hij was hier erg blij mee en we 250 

zijn als vereniging nog steeds heel welkom.  

Steven gaat verder met de VVO-locatiewerkgroep. Prometheus vervulde eerst een passieve 

rol waarbij vergaderingen bijgewoond werden en aantekeningen gemaakt werden. 

Dit was waardevol voor het onderzoek van onze eigen locatiecommissie. Nu gaat 

Prometheus daadwerkelijk meedoen in het onderzoek van het VVO. Dit gaat niet 255 

alleen om het zoeken naar een pand maar ook over hoe de samenwerking zal 

verlopen binnen dit pand. Prometheus zal gegevens gaan delen.  

 

Vivian Tomson komt om 20.30 uur de zaal binnen.  

 260 

De actieve rol betekent niet dat Prometheus nu vast zit aan deze werkgroep. Het is 

altijd nog mogelijk om eruit te stappen. Momenteel heeft de deelname aan de 

werkgroep nog geen geld gekost. Er zijn af en toe vergaderingen die bijgewoond 

worden door het bestuur. Hier worden nuttige dingen onderzocht, zoals juridische 

aspecten, statuten en hoe je investeerders voor een pand kunt vinden.  265 

Steven gaat verder met het kopje Additionele ALV’s. Het bestuur wil graag een aparte ALV 

organiseren waarbij het kandidaats f.t.-bestuur ingestemd zal worden als f.t.-bestuur. 

Deze ALV zal in principe alleen voor dit doel gehouden worden maar mochten er 

andere dringende zaken zijn, dan zou het kunnen dat die ook aan bod komen. In 

ieder geval wordt de vereniging op de hoogte gehouden.  270 

 

Felix Huygen komt om 20.34 uur de zaal binnen.  

 

Een andere additionele ALV staat voor april gepland. Deze zal vooral draaien om de 

locatiekwestie en omdat het een dringende kwestie is vindt het bestuur het belangrijk 275 
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om de ALV op de hoogte te houden. Daarnaast zullen er misschien ook 

ontwikkelingen te melden zijn wat betreft het zusterverband en is het bestuur bezig 

de statuten en het huishoudelijk reglement onder de loep te nemen om te kijken of die 

aangepast moeten worden.  

 280 

Emmy Stevens verlaat de zaal om 20.35 uur.  

 

Voor het kopje Quaestuur geeft Steven het woord aan Gerard.  

Gerard geeft voor de internetadvertenties het woord aan René, voorzitter van de 

acquisitiecommissie.  285 

René vertelt dat internetadvertenties inderdaad bij Prometheus moeten passen. Er is een 

benaderlijst met onder andere sportscholen en winkels in Leiden. Deze zijn niet altijd 

exact passend bij Prometheus, maar in ieder geval nooit conflicterend. Er is 

momenteel een bol.com-advertentie op de site.  

Vera merkt hierbij op dat je deze advertentie niet kunt zien als je advertentieblokkerende 290 

software op je computer hebt.  

René voegt toe dat de advertentie op de doorverwijspagina van de ledenlijst staat.  

Daniëlle Evenblij vraagt of het geld voor Prometheus oplevert als iemand erop klikt en dan 

iets koopt op bol.com.  

 295 

Emmy komt om 20.37 uur de zaal binnen.  

 

René bevestigt dit. Juridisch gezien is het niet echt toegestaan dit te promoten, maar mocht 

iemand binnenkort een wasmachine willen kopen… 

Emily vraagt hoeveel tijd er mag zitten tussen klikken en kopen.  300 

René antwoordt dat de limiet vijf dagen is, mits cookies ingeschakeld zijn.  

Gerard merkt nog op dat de inkomsten van deze advertentie niet erg groot zullen zijn. 

Waarschijnlijk krijgt Prometheus tussen de 1 en 10 procent van het aankoopbedrag.  

Gerard gaat verder met het spaarplan. Dit was een plan van de locatiecommissie en er moet 

op deze ALV nog over gestemd worden. Gerard heeft het daarom nog niet 305 

opgenomen in het halfjaarverslag. Hetzelfde geldt voor de contributieverhoging.  

Voor het kopje Commissies geeft Steven het woord aan Bastiaan van Ganzen.  

Bastiaan vertelt dat de draaiboeken in september nog aangepast zijn door Charlotte 

Lamping, de vorige assessor intern, en dat deze gebruikt zijn bij het opstarten van 

commissies. Bij de evaluatie van de commissies zullen waarschijnlijk de meeste 310 

aanpassingen van draaiboeken plaatsvinden omdat commissies dan hun eigen 

ervaringen kunnen verwerken. Verder moeten sommige draaiboeken qua opbouw 

enigszins aangepast worden omdat een paar dingen dubbel vermeld staan of omdat 

de opbouw niet logisch is. Daarnaast moet er een draaiboek voor de nieuwe 

dagjescommissie geschreven worden. De dagjescommissie heeft in januari subsidie 315 

gekregen omdat het bestuur in die maand geen eigen uitje had en er daardoor budget 

over was. Januari was een drukke maand en het bestuur wilde niet concurreren met 

het uitje van de dagjescommissie. Daarnaast was het schaatsen redelijk duur, wat een 

drempel kon zijn voor leden. In dat opzicht was de subsidie zeker succesvol want de 

opkomst was erg goed. Of de dagjescommissie in de toekomst vaker gesubsidieerd 320 

zal worden, zal afhangen van de situatie. De dagjescommissie zal naar alle 

waarschijnlijkheid een aanvulling blijven op het bestuursprogramma en geen 
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vervanging, omdat het toch een ander soort activiteiten organiseert. Bovendien is er 

door het toenemende aantal leden behoefte aan meer activiteiten. Dat was te zien aan 

de goede opkomst bij beide dagjes. Weekendje II zal geen tweede buitenlandreis 325 

worden. Vorig jaar is dit weekendje voor het eerst verlengd naar vier dagen en dat is 

dit jaar ook aan de commissie meegegeven, tenzij ze een periode kiezen waarin het 

weinig uitmaakt dat de reis vijf dagen duurt. Toch moet de hogere bijdrage in 

principe naar een bijzondere locatie gaan en niet naar steeds meer dagen. Het 

karakter van een kleine reis moet blijven.  330 

Voor het kopje Externe zaken geeft Steven het woord aan Vera. Een groot evenement waarbij 

het CvA uitgenodigd zou kunnen worden is bijvoorbeeld de Vrienden- en 

Reünistendag of een Grote Spreker, als dat lukt. Het idee voor een VVO-dag of -

avond is dat verschillende verenigingen samenwerken om een leuk programma neer 

te zetten. Hierbij zou Prometheus bijvoorbeeld met de SIB een internationale lezing 335 

organiseren. Dit is echter niet zeker omdat het geen VVO-week meer wordt en er dus 

minder ruimte is voor activiteiten. Voor de EL CID-week is er een plan om een 

gezamenlijk feest te organiseren. Het bestuur staat hier niet achter, want Prometheus 

is geen vereniging waar veel gefeest wordt. Als je als vereniging meedoet aan zo’n 

feest, dan geeft dat wel die indruk. Het moet echter nog met onze eigen EL CID-340 

commissie besproken worden.  

Vera gaat verder met het kopje Zusterverband. Er is nog geen gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om sprekersideeën uit te wisselen met onze zustervereniging. In maart 

staat er een activiteit gepland met ViaKunst. Met Particolarte, dat nog geen 

zustervereniging is, wil het bestuur een gezamenlijk uitje plannen. Dit uitje zal bij 345 

voorkeur niet in Amsterdam of Leiden plaatsvinden, maar naar een stad waar we 

allebei niet thuis zijn. Het grote evenement dat elk jaar met alle drie de verenigingen 

gehouden zou worden, mag ingevuld worden door de organiserende vereniging.  

Steven voegt toe dat elk bestuur met een idee mag komen en dat er overleg zal plaatsvinden 

met de besturen van de andere verenigingen. Dit overleg is belangrijk om ervoor te 350 

zorgen dat alle besturen het leuk vinden.  

Voor het kopje Pr en communicatie geeft Steven het woord weer aan Vera. Artikelen 

promoten op Twitter leek het bestuur een leuke aanvulling op de gebruikelijke 

tweets. Het gaat hierbij om artikelen die cultureel verantwoord zijn. Voor een map 

met foto’s die goedgekeurd zijn door de leden die erop staan, zullen de 355 

fotocommissie en de pr-commissie samenwerken.  

Adri vraagt in hoeverre de fotocommissie erbij betrokken is.  

Vera legt uit dat de pr-commissie het mapje met goedgekeurde foto’s zal maken en dat de 

fotocommissie vooral hulp en advies zal bieden. Een volledige samenwerking tussen 

twee commissies is logistiek lastig, vandaar dat ervoor gekozen is dat een commissie 360 

het voortouw zal nemen.  

Steven neemt het woord weer en vervolgt dat stropdassen uiteraard ook voor vrouwen 

beschikbaar zijn, maar het bestuur verwacht dat niet alle vrouwen een stropdas 

kunnen waarderen. Daarom wil het bestuur ook een item voor vrouwen regelen. 

Posterlocaties zullen niet zomaar verwijderd worden. Tot nu toe is alleen Café De 365 

Kroeg van de lijst gehaald, omdat posters daar in een heel klein halletje hangen bij de 

ingang waar je niet stil kunt staan om de posters te bekijken. Dit leek het bestuur een 

ineffectieve plaats voor posters. Het Hildebrandpad en de Thorbeckehof daarentegen 

zijn toegevoegd aan de lijst omdat daar waarschijnlijk wel veel studenten de poster 
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zullen zien. Daarnaast is het bestuur bezig te onderzoeken of de Hogeschool en 370 

supermarkten toegevoegd kunnen worden.  

Vragen over de website zullen onder agendapunt 6b behandeld worden.  

 

Steven hoopt de vragen van de Senaat naar tevredenheid beantwoord te hebben. Hij vraagt 

of de Senaat nog aanvullende vragen heeft. De Senaat antwoordt van niet. Steven 375 

bedankt de Senaat hartelijk voor hun kritische vragen.  

 

Steven geeft nu de rest van de zaal de gelegenheid om vragen te stellen over het 

halfjaarverslag. Dit zal per kopje gaan.  

 380 

Steven begint met het kopje Programma.  

Robert van de Peppel is het met het bestuur eens dat Grote Sprekers goede reclame zijn en 

vaak veel externen aanspreken. Hij wil het bestuur de tip geven om informeel te 

proberen een symbolische vergoeding te regelen en, mocht dit niet lukken, meer geld 

naar deze post te schuiven omdat Grote Sprekers vaak erg duur zijn.  385 

Steven zegt dat het bestuur inderdaad informeel probeert Grote Sprekers te regelen maar dat 

het bestuur niet van plan is meer geld naar deze post te schuiven.  

Gerard wil hieraan toevoegen dat er een klein beetje geschoven kan worden als er een Grote 

Spreker gevonden wordt die net boven het budget ligt.  

Robert antwoordt dat 250 euro het laagste bedrag is voor veel sprekers. Tijdens het 390 

bestuursjaar van Robert stond Freek van Vliet, de toenmalige quaestor, dit niet toe.  

Gerard antwoordt dat hij het wel toe zou staan.  

Emily voegt nog toe dat academische sprekers eerder een lezing willen geven, omdat zij de 

waarde van Prometheus zien.  

Adri vraagt hoe het bestuur over de maandag denkt als dag voor doordeweekse activiteiten 395 

die normaal op dinsdag plaatsvinden.  

Vera antwoordt dat het bestuur weinig verschil merkt in opkomst bij het organiseren van 

activiteiten op maandag, dinsdag en donderdag.  

Steven gaat verder met het kopje Gilden.  

Emily vraagt of het bestuur de praesides van pilotgilden mailt als ze geen activiteiten 400 

organiseren.  

Steven antwoordt dat inactieve gilden in de gaten gehouden worden.  

Daniëlle merkt op dat gilden pas na een jaar slapend gemaakt worden. Betekent dat dan ook 

dat dergelijke inactieve gilden pas na een jaar gemaild worden met een aansporing of 

het verzoek een nieuwe praeses te zoeken?  405 

Steven antwoordt dat er momenteel een aantal gilden zijn waarvoor een nieuwe praeses 

gezocht wordt en dat er na een halfjaar al gemaild is om inactieve gilden aan te 

sporen actiever te worden. In deze mail is vermeld dat inactieve gilden na een jaar 

van inactiviteit slapend gemaakt worden.  

Steven gaat verder met het kopje Ledenbinding.  410 

Freek complimenteert het bestuur met de overzichtelijke ledenstatistieken. Hij merkt op dat 

er een nieuw onderdeel is ingevoerd, namelijk samenwerkingen. Freek vraagt zich af 

of dit ook over lezingen gaat.  

Gerard vertelt dat dit onderdeel toegevoegd is omdat het gebrek eraan de statistieken 

vertekende. Bij de spelletjesavond met het Duivelsei waren 64 leden van het Duivelsei 415 

aanwezig. Het zou misleidend zijn om deze als externen bij een eigen activiteit weer 
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te geven. Het gaat echter alleen over samenwerkingen met andere verenigingen en 

niet over gildeactiviteiten, zoals het dictee van het Taalgilde.  

René wil ook zijn complimenten geven over de statistieken. Hij vraagt of er overwogen is een 

belronde te houden voor een weekenduitje, omdat die minder goed bezocht worden.  420 

Steven antwoordt dat dit nog niet gedaan is, maar dat het een goede tip is.  

Gerard heeft nog een extra statistiekje. Ondanks dat de vereniging meer vrouwelijke dan 

mannelijke leden heeft, zijn er bij activiteiten ongeveer evenveel mannen als vrouwen 

aanwezig. Bij lezingen zijn er tot nu toe zelfs meer mannen dan vrouwen geweest. 

Sander Huls vraagt of het bestuur onderzoek gedaan heeft naar mensen die lid af willen 425 

worden na het lustrumjaar. Hij vraagt of dit invloed heeft op de locatiekwestie.  

Steven antwoordt dat hij dit vooral persoonlijk van ouderejaars hoort. Zij zouden misschien 

lid-af worden als het lustrumjaar niet volgend jaar zou zijn. Nu willen ze dit extra 

bijzondere jaar graag nog meemaken en blijven ze een extra jaar lid. Steven denkt 

echter dat de grote toename van leden ervoor zal zorgen dat de locatiekwestie 430 

waarschijnlijk toch relevant blijft.  

Adri merkt op dat de mensen die lid blijven voor het lustrumjaar vaak niet erg actief meer 

zijn en het dus qua opkomst weinig uitmaakt.  

Steven gaat verder met het kopje Vrienden en Reünisten.  

Freek vraagt of de Pyros en de eerste brief gestuurd of gemaild zijn.  435 

Steven vertelt dat er aparte brieven gemaakt zijn voor het CvA, de Vrienden en de Reünisten. 

Deze zullen allemaal deze maand verstuurd worden.  

Vivian heeft een vraag over de brief die het bestuur heeft gemaakt waarmee je je ouders kunt 

uitnodigen voor de Vrienden en Reünistendag. Vivian vraagt zich af of deze alleen 

bestemd is voor ouders die al Vriend zijn.  440 

Steven antwoordt dat deze ouderbrief naar de leden gestuurd zal worden en dat iedereen 

dan zelf kan besluiten zijn of haar ouders wel of niet uit te nodigen. Het is een 

algemene brief die ook geschikt is voor niet-Vrienden.  

Daniëlle merkt op dat je niet alleen je ouders Vriend kunt maken maar ook allerlei andere 

familieleden.  445 

Robert vindt de aparte brief voor ouders een goed idee. De Reünistenlezing is meestal de 

avond voor Hemelvaart, maar dat is nu 4 mei, dus heeft het bestuur besloten liever 

een andere datum te kiezen. Robert denkt dat een vaste datum toch beter is voor de 

continuïteit. Dodenherdenking is immers om 20.00 uur en lezingen beginnen 

doorgaans pas om 20.30 uur.  450 

Bastiaan antwoordt dat er al overleg plaatsgevonden heeft met de themamaandcommissie 

mei. Er is een grote locatie gevonden voor de nieuwe datum. Het bestuur denkt dat 

het gebrek aan continuïteit geen grote verwarring zal opleveren en dat een 

Reünistenlezing op Dodenherdenking niet handig is. De ceremonie is immers pas om 

20.15 uur afgelopen.  455 

Steven gaat door naar het kopje Locaties.  

Freek vraagt zich af waar de uitgaven van de VVO-werkgroep op de begroting komen.  

Gerard antwoordt dat deze nog niet op de begroting staan, omdat het bestuur pas twee 

dagen weet dat er uitgaven zullen zijn. Gerard denkt dat de post testlocatiebezoeken 

hiervoor misschien gebruikt kan worden.  460 

Niels Rood vraagt zich af of de actieve rol binnen de VVO-werkgroep misschien bij de 

andere verenigingen verwachtingen schept die Prometheus niet waar zal kunnen 

maken.  
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Steven antwoordt dat Prometheus duidelijk heeft gemaakt dat we kritisch tegenover deze 

werkgroep staan. Het idee bij de locatiewerkgroep is nu om conceptstatuten te maken 465 

waar elke vereniging apart over zal stemmen met hun eigen ALV.  

Bo Salomons vraagt uit welke verenigingen deze locatiewerkgroep nu bestaat.  

Steven antwoordt dat Prometheus, het Duivelsei, Collegium Musicum, Franciscus Gomarus, 

Ichthus en Panoplia meedoen. AEGEE is gestopt met de werkgroep.  

Vivian vraagt of de presentatie van onze eigen locatiecommissie vorige week genotuleerd is, 470 

wat het bestuur met de opmerkingen van de commissie gaat doen en of de 

locatiecommissie zal blijven bestaan.  

Steven antwoordt dat er niet genotuleerd is, maar dat er wel een verslag is. De opmerkingen 

in dit verslag zullen meegenomen worden door het bestuur. Over het voortbestaan 

van de commissie zal nog overlegd worden. De commissie zal binnenkort evalueren 475 

en bij de ALV in april zal erop teruggekomen worden.  

Kristian merkt op dat de VVO-werkgroep uit zes verenigingen bestaat. Dit zijn veel 

verenigingen en de kans op slechte samenwerking of mislukking is daardoor groot. 

Waarom heeft het bestuur dan toch besloten kosten te gaan maken?  

Steven antwoordt dat het bestuur beseft dat er risico’s verbonden zijn aan actieve deelname. 480 

Tegelijkertijd zijn er ook veel waardevolle contacten te behalen en daarom wil het 

bestuur de locatiewerkgroep een kans geven. Mocht er toch opeens een geschikt pand 

gevonden worden dan mag je er vanuit een passieve rol misschien niet meer bij, of 

krijg je een negatievere verdeelsleutel. Het onderzoek dat nu plaatsvindt ziet er 

gedegen uit. Bovendien zijn de uitgaven laag.  485 

Gerard voegt toe dat Prometheus er altijd alsnog uit kan stappen als dit plan meer gaat 

kosten dan enkele tientallen euro’s.  

 

Emily verlaat de zaal om 21.15 uur.  

 490 

Kristian vraagt of er al een tijdspanne bekend is waarbinnen resultaat verwacht kan worden.  

Steven antwoordt dat het doel is om binnen dit collegejaar resultaat te boeken. Hij twijfelt 

echter of dat gaat lukken.  

Steven gaat verder met het kopje Additionele ALV’s.  

Emmy vraagt waarom er een aparte ALV komt om het kandidaats f.t.-bestuur in te stemmen 495 

en wat er gebeurt als het niet ingestemd wordt. 

 

Emily komt om 21.19 uur de zaal binnen.  

 

Steven antwoordt dat het altijd mogelijk is dat een kandidaats f.t.-bestuur wordt uitgestemd 500 

op de wissel-ALV, terwijl ze al een hele zomer zijn ingewerkt. Dat zou dan veel 

problemen geven, omdat het oude bestuur dan niet kan uittreden totdat er nieuwe 

kandidaten gevonden zijn. Daarnaast vindt het bestuur het fijn om zekerheid te geven 

aan f.t.-kandidaten.  

Daniëlle merkt op dat de opkomst op extra ALV’s mogelijk erg slecht zal zijn. Een tip om dit 505 

te verbeteren is een heel duidelijk thema geven aan de ALV’s zodat de leden weten 

waarom ze moeten komen.  

Robert voegt toe dat het instemmen van het kandidaats f.t.-bestuur meestal een formaliteit is, 

maar dat dit wel een goede stap is. Het is misschien een idee om de ALV’s voor een 
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gewone activiteit op dinsdag of woensdag te organiseren zodat de opkomst beter zal 510 

zijn.  

Niels merkt op dat er twee additionele ALV’s gepland staan. Hij vraagt zich af of er 

overwogen is deze samen te voegen, zodat het er maar een zal zijn.  

Steven antwoordt dat in april doorgaans nog niet bekend is wie de f.t.-kandidaten zullen zijn 

en het bestuur is van mening dat een ALV op korte termijn nodig is om het beleid wat 515 

betreft locaties in werking te kunnen stellen.  

Steven gaat verder met het kopje Bestuursformatie. 

René wil het bestuur allereerst veel wijsheid wensen. Daarnaast vraagt hij zich af of het 

bestuur van plan is geschikte kandidaten te benaderen, mochten zij zich niet opgeven 

via de mail.  520 

Gerard antwoordt dat dat wel het plan is.   

Robert zegt dat de besturen van de afgelopen jaren elke keer aangaven het drukker te hebben 

dan hun voorgangers. Heeft dit bestuur dat gevoel ook?  

Het bestuur antwoordt van wel.  

Robert vervolgt met de vraag hoe het bestuur denkt over een zesde bestuurslid.  525 

Steven antwoordt dat het bestuur dit wil bespreken met de vijf f.t.-kandidaten, wanneer zij 

gekozen zijn, maar er zelf negatief tegenover staat. Het bestuur is bang dat een zesde 

functie weinig invulling zal hebben.   

 

Adri verlaat de zaal om 21.22 uur maar komt direct weer terug.  530 

 

Emily merkt op dat zij een groot voorstander van een zesde bestuurslid is. Een assessor 

communicatie zou veel functies op kunnen pakken die nu verdeeld worden over vijf 

bestuursleden.  

Steven zegt dat het bestuur er goed over na zal denken en er, indien nodig, bij de ALV in 535 

april verder op in zal gaan.  

Kristian vraagt zich af hoe de ALV in juni de informatievoorziening rond de f.t.-formatie zal 

beïnvloeden. In de afgelopen jaren werd het kandidaats f.t.-bestuur immers pas eind 

juni, op het eindfeest gepresenteerd.  

Vera corrigeert Kristian dat zij vorig jaar op 6 juni naar haar stage in Nicaragua vertrok voor 540 

zeven weken en dat de presentatie van Nehalennia daarom eerder plaatsvond.  

Steven voegt toe dat er volgens de statuten minimaal twee weken voor een ALV een 

aankondiging naar de leden gestuurd moet worden. Het doel is om het kandidaats 

f.t.-bestuur dan compleet te hebben.  

Emily geeft als tip een hele strakke planning met interessegesprekken te maken omdat dat 545 

veel tijd kost.  

Steven antwoordt dat het bestuur daarmee bezig is en waarschijnlijk de komende twee 

weken zal beginnen.  

Vivian vraagt zich af of het in voorgaande jaren ook zo was dat volgende kandidaten 

gekozen worden in samenspraak met eerder gekozen kandidaten.  550 

Steven bevestigt dat het huidige bestuur minder invloed zal uitoefenen naarmate er meer 

kandidaten gekozen zijn. De reden hiervoor is dat de kandidaten zelf beter kunnen 

beoordelen wie er bij hen past. De Senaat zal vooral advies geven bij de eerste en 

tweede kandidaat.  

Steven gaat verder met het kopje Quaestuur.  555 
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Kristian verlaat de zaal om 21.28 uur.  

 

Freek merkt op dat voorraden die meerdere jaren gebruikt worden, nu anders op de balans 

staan. Hij vraagt zich af hoe de afweging gemaakt wordt welke items wel en niet op 560 

deze manier op de balans komen.  

Gerard antwoordt dat het vooral om de grootte van de waarde van de voorraden gaat. 

Enveloppen kunnen ook meerdere jaren meegaan, maar kosten slechts enkele tientjes. 

Daardoor is het de administratie niet waard en blijven deze op de oude manier op de 

balans staan. Printbudget wordt wel bijgehouden, ondanks dat dit ook niet om veel 565 

geld gaat. Hiervoor is gekozen omdat webprint hiervan de administratie bijhoudt.  

Steven geeft het woord aan Bastiaan voor het kopje Commissies.  

René vraagt zich af of draaiboeken door de commissies zelf aangepast kunnen worden om de 

assessor intern te ontlasten.  

Bastiaan denkt dat het in principe wel mogelijk moet zijn als de commissie dit echt heel 570 

graag wil, maar de meeste aanpassingen worden tijdens de evaluaties van de 

commissies gedaan.  

 

Kristian komt om 21.31 uur de zaal binnen.  

 575 

Emmy wil toevoegen dat commissies door hun ervaring vaak net iets meer weten over welke 

aanpassingen nodig zijn. Dus ook als de assessor intern ze aangepast heeft zou het 

misschien handig zijn ze nog een keer aan de commissie voor te leggen.  

Bastiaan vindt dit een goed idee.  

Sander merkt op dat het idee bij weekendje II lijkt op vorig jaar; langer en verder. Verder is 580 

toen niet echt gelukt met Luik. In hoeverre wil het bestuur dit in de gaten houden? 

Bastiaan antwoordt dat de commissies veel vrijheid hebben, maar wel in de gaten gehouden 

worden.  

Niels vraagt hoe ver ‘verder weg’ ongeveer is.  

Bastiaan antwoordt dat er in het beleidsplan destijds gesproken is over een zone die voor de 585 

buitenlandreis te dichtbij is, maar voor een weekendje te ver weg. Denk hierbij aan 

Noord-Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië.  

Freek vraagt of vliegtuigen tot de mogelijkheden worden gerekend. 

Bastiaan antwoordt dat dat een optie is, mits dit binnen het budget past. De prijs moet voor 

de deelnemers niet te hoog worden.  590 

Emmy merkt op dat het tweede weekendje dicht op de buitenlandreis zit. Ze vraagt zich af of 

dit misschien voor concurrentie zal zorgen.  

Bastiaan denkt dat het eerder mogelijkheden zal bieden dan moeilijkheden. Mensen die niet 

mee kunnen met de buitenlandreis kunnen misschien juist wel mee met het 

weekendje. Bovendien zijn de weekendjes soms pas in juli.  595 

Emmy is benieuwd hoe het nieuwe indeelsysteem voor commissies dit jaar bevallen is.  

Bastiaan antwoordt dat er nog geen negatieve reacties gehoord zijn. Er waren veel 

aanmeldingen van eerstejaars en daardoor zijn er geen plekken in commissies open 

gelaten, zoals eerder wel vaak gebeurde. Als we dat dit jaar hadden willen doen, dan 

hadden we mensen teleur moeten stellen. Nu is het echter wel zo dat een enkele 600 

eerstejaars twee commissies doet. Hier zal Bastiaan over nadenken voor volgend jaar, 

ook in overleg met de nieuwe assessor intern.  
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Sander merkt op dat er inmiddels vierennegentig eerstejaars zijn. Dat zijn er vijfentwintig 

meer dan in de EL CID. Deze vijfentwintig nieuwe leden hebben dit jaar geen kans 

gekregen om een commissie in te gaan. Sander vraagt zich af of het bestuur hier 605 

rekening mee houdt bij de indeling van commissies van volgend jaar.  

Bastiaan antwoordt dat soortgelijke leden deze keer en soort voorrang gekregen hebben en 

dat dat de volgende keer ook zal gebeuren.  

Er zijn geen vragen over het kopje Externe zaken.  

Steven gaat verder met het kopje Zusterverband.  610 

Sander heeft een vraag over de laatste zin van dit kopje in het halfjaarverslag. Daar staat dat 

het doel is vaste contacten met de andere verenigingen te ontwikkelen. Sander vraagt 

zich af of hierbij gekeken wordt naar het soort activiteit dat georganiseerd wordt. Bij 

een museumbezoek is er bijvoorbeeld weinig mogelijkheid te integreren.  

Adri antwoordt dat er vorig jaar samen gegeten en samen geborreld werd en dat dit erg 615 

gezellig was.  

René voegt toe dat alleen een museumbezoek minder succesvol zou zijn omdat je apart door 

een museum loopt.  

Vera zegt dat het bestuur hier zeker rekening mee houdt. Zoals eerder gezegd, zijn er 

plannen voor een gezamenlijk uitje naar een andere stad. Samen ontdekken is leuker.  620 

Steven voegt toe dat in het overleg met Particolarte het belang van contact tussen de leden 

benadrukt is. Besturen kunnen hierop invloed uitoefenen door tafelindelingen bij 

etentjes en de juiste soort activiteit te kiezen.  

Vivian merkt op dat er op zaterdagen vaak weinig opkomst is. Ze vraagt zich af of het 

bestuur nagedacht heeft over een andere dag. Dit in verband met gratis OV voor 625 

studenten.  

Vera antwoordt dat er een voorkeur bestaat voor vrijdagen omdat iedereen op 

vrijdagmiddag gratis kan reizen.  

Gerard voegt toe dat Elegast ook een vrijdag gekozen had.  

René voegt toe dat Andromeda met Particolarte naar FOAM geweest is op een vrijdag. René 630 

vervolgt met de vraag of het initiatief voor het jaarlijkse evenement dit jaar bij 

Prometheus zal liggen.  

Steven antwoordt dat deze samenwerkingsactiviteit ons idee is, dus ja.  

Niels vraagt om verduidelijking wat betreft twee activiteiten per jaar. Hij vraagt of dit naast 

het evenement is dat met alle drie de verenigingen gehouden zal worden.  635 

Vera antwoordt dat er één activiteit met alle drie de verenigingen zal plaatsvinden, twee 

activiteiten met Particolarte en twee activiteiten met ViaKunst.  

Steven gaat verder met het kopje Pr en communicatie.  

Freek vraagt of het bestuur weet of er externen door de posters op lezingen afkomen.  

Vera antwoordt dat het bestuur niet van externen hoort dat zij door posters op de lezingen 640 

afkomen. Wel heeft het bestuur gehoord van externen dat zij dankzij berichten op de 

openbare facebookpagina bij Prometheus terechtgekomen zijn.  

Steven voegt hieraan toe dat het bestuur betwijfelt of de posters echt mensen trekken, maar 

dat ze sowieso voor naamsbekendheid zorgen. Bovendien is het moeilijk te 

controleren hoeveel effect ze hebben.  645 

Emily merkt op dat er vorig jaar wel een paar keer externen gezegd hebben dat ze door een 

poster naar een lezing kwamen.  

Sanne Meier bevestigt dat een huisgenoot van Guus Halewijn een keer door een poster naar 

een lezing is gekomen.  
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Vivian vraagt of posters en maandprogramma’s naar ViaKunst en Particolarte gestuurd 650 

worden.  

 

Bram Everstijn verlaat de zaal om 21.45 uur.  

 

Vera antwoordt dat dit nu nog niet gebeurt, maar dat het bestuur dit wel van plan is.  655 

Emmy vraagt hoe het bestuur zicht wil krijgen op de effectiviteit van posters.  

Steven antwoordt dat het bestuur daarvoor de pr-commissie om hulp wil vragen.  

Annemieke Stolk vult aan dat vroeger op inschrijfformulieren de vraag stond hoe je 

Prometheus kende. Als dit nog steeds zo is, dan kan je daar invullen dat je 

Prometheus hebt leren kennen dankzij een poster.  660 

Sanne Wortman antwoordt dat dat nog steeds een optie is, maar dat niemand dit jaar nog de 

optie ‘posters’ heeft aangevinkt.   

Annemieke vult aan dat Elegast een keer een Grote Spreker had waar veel externen op 

afkwamen. Het bestuur heeft toen briefjes uitgedeeld met de vraag hoe men bij de 

lezing terechtgekomen was. ‘Posters’ was hierbij een optie.   665 

Robert wilde hetzelfde zeggen als Annemieke, maar voegt nog toe dat mensen hun 

antwoord op het papiertje duidelijk konden maken door een scheurtje te maken op de 

juiste plek. Dan hoefde men geen pen te pakken.   

Steven bedankt voor alle handige tips.   

Niels vraagt of de stropdassen met het Prometheuslogo verplicht zullen worden bij bepaalde 670 

activiteiten.   

 

Bram komt om 21.49 uur de zaal binnen. 

 

Gerard antwoordt dat hij het niet zou verplichten, maar wel waarderen. Hij zou het ook 675 

waarderen als vrouwen hun stropdas niet op de lelijke manier knopen. 

Bastiaan: ‘maar de Prometheus bikini…. Nee goed laat maar.’ 

Steven antwoordt dat de enige verplichting de contributie is.  

Annemieke voegt daaraan het doorgeven van een adreswijziging toe. 

Adri vraagt of de merchandise op bestelling van leden gekocht gaat worden, of dat er 680 

gewoon een grote hoeveelheid gekocht zal worden.  

Bastiaan antwoordt dat daar een afweging in gemaakt zal moeten worden. De stropdassen 

zullen in ieder geval niet op bestelling gekocht worden. Bij truien en vesten kan het 

nog uitmaken qua prijs en dat zal meespelen.   

Bram vraagt of de truien en vesten traditioneel rood zullen worden of een andere kleur 685 

krijgen.   

Steven antwoordt dat ze rood zullen worden.  

Bastiaan voegt toe dat er bij de stropdassen een fabuleuze oplossing komt.  

Bram merkt op dat het in dat geval misschien leuk is om Prometheanen ideeën te laten 

insturen.   690 

Bastiaan antwoordt dat hier nog niet over nagedacht is maar dat dit misschien wel een leuk 

plan is.   

Gerard antwoordt dat dit het proces wel erg zou vertragen. Het bestuur wilde de 

stropdassen eigenlijk binnenkort lanceren.  

Freek vraagt of er een cursus stropdasknopen komt met tips en tricks.  695 

Gerard antwoordt dat hij zoiets graag zou willen organiseren.  
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Marijke vraagt of het bestuur sprekers om toestemming wil gaan vragen foto’s te mogen 

gebruiken voor promotiemateriaal. Daar zou de fotocommissie erg blij mee zijn.  

Steven antwoordt dat dit mogelijk een drempel opwerpt voor sommige sprekers, maar dat 

het bestuur dit zal overwegen.  700 

Emily heeft nog een vraag over merchandise, namelijk of het bestuur wil bestellen bij Joor it.  

Steven antwoordt dat het bestuur dit nog niet besloten heeft en de beste optie wil vinden.  

Bastiaan voegt toe dat de stropdassen ergens anders besteld worden.  

Emily raadt aan ergens anders te bestellen en vooral de goedkoopste optie te zoeken.  

Gerard merkt op dat niet goed gedrukte objecten gratis teruggegeven kunnen worden bij 705 

Joor it. Dat is fijn. Maar als er een betere plek is dan zal daar besteld worden.  

René vraagt of het bestuur van plan is de nieuwsberichten op de site bij te houden of deze als 

een nachtkaars uit te laten gaan.  

Steven antwoordt dat het bestuur dit niet meer wil bijhouden.  

Robert merkt op dat de nieuwsberichten nu nog op de homepage van de site staan dus dat 710 

het misschien handig is om ze te verwijderen.   

Steven vindt dat een goed punt.   

Er zijn geen verdere vragen uit de zaal, dus bedankt Steven iedereen voor de nuttige vragen, 

opmerkingen en tips.  

 715 

Steven neemt het halfjaarverslag bij navolgende hamerslag en per acclamatie aan.  

 

Steven schorst om 21.57 uur de vergadering voor een kwartier.  

 

Steven opent de vergadering om 22.15 uur. 720 

 

#6b. Stand van zaken website 
Steven geeft het woord aan een afvaardiging van de internetcommissie om de ALV te 

informeren over de voortgang van de bouw van de nieuwe website.  

 725 

Emily komt naar voren en neemt het woord.  

Emily vertelt dat de internetcommissie dit jaar gegroeid is van één lid naar vijf en dat zij 

momenteel bezig zijn een nieuwe site te maken. De huidige website is namelijk 

verouderd en zit ingewikkeld in elkaar, waardoor het lastig is om hem aan te passen. 

Qua functionaliteit zal de nieuwe website grotendeels lijken op de huidige website, 730 

maar de nieuwe zal niet meer werken met Picasa. Waarschijnlijk zal er 

gebruikgemaakt worden van een vergelijkbare fotodienst zoals Flickr. De nieuwe 

website zal mogelijk niet meer bij Plexus gehost kunnen worden in verband met 

verouderde software van Plexus. Daarom zal er misschien overgestapt worden naar 

een andere hostingservice. Dat zal ongeveer 5 tot 10 euro per maand kosten. Foto’s 735 

zouden dan eventueel ook op de website zelf bewaard kunnen worden, in plaats van 

bij een externe service. Dit is echter niet nodig als Plexus de servers updatet voor de 

lancering van de nieuwe site. Thomas Bakker heeft momenteel contact met Plexus 

hierover. Op dit moment is de basisstructuur van de website werkend, maar doen 

nog niet alle pagina’s het. Bovendien staat de meeste inhoud van pagina’s nog niet op 740 

de website, zoals ledenadministratie. De lay-out is nog een standaardtemplate. De 

internetcommissie hoopt begin van de zomer de website grotendeels af te hebben 
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zodat er een korte testfase gestart kan worden. Het streven is om de website helemaal 

af te hebben ten tijde van de EL CID-week. In de eindejaarsenquête van Nehalennia 

kunnen leden aangeven wat ze vinden van de nieuwe site en of ze bepaalde dingen 745 

missen.   

 

Steven bedankt Emily en geeft de zaal de kans vragen te stellen.  

Vivian vraagt zich af of er een fotoarchief komt dat zichtbaar is voor iedereen, aangezien 

oude foto’s nu ook na een paar jaar van de website verdwijnen.  750 

Emily antwoordt dat foto’s nu van de website gehaald worden om privacy van ouderejaars 

en niet-leden te beschermen, maar dit is niet iets waar de commissie zich mee bezig 

houdt.  

Adri merkt op dat foto’s misschien wel voor iedereen beschikbaar kunnen zijn als er een 

inlogfunctie komt.  755 

Marijke vraagt waarom Picasa in de toekomst niet meer gebruikt zal worden.  

Emily antwoordt dat Google Picasa op gaat heffen.  

Marijke vraagt of daar een datum voor bekend is.  

Emily antwoordt dat Picasa waarschijnlijk pas verdwijnt als de nieuwe website al klaar is.  

Steven merkt op dat het mogelijk is de fotocommissie een bericht te sturen als je een 760 

specifieke oude foto terug wilt vinden.  

Bram vraagt of het bestuursdashboard een soort Wordpress zal worden.  

Emily antwoordt dat het geen Wordpress zal zijn maar wel iets vergelijkbaars. Een admin zal 

meer rechten hebben dan een gewone gebruiker.   

Adri vraagt of er een archiefpagina op de website komt met maandprogramma’s, ALV-765 

notulen, beleidsplannen en dergelijke.  

Emily antwoordt dat dit nu al bestaat maar dat daar niet veel op staat.  

René vraagt of het aanmelden voor activiteiten via de site mogelijk zal zijn.  

Emily antwoordt dat alles in principe mogelijk is en dat de internetcommissie hier nog niet 

echt over nagedacht heeft. Er was wel al een plan om via de website het regelen van 770 

Eten bij een Prometheaan voor leden gemakkelijker te maken.  

Bram wil reageren op René dat het jammer zou zijn om de persoonlijkheid van e-mailcontact 

te verliezen. Hij vindt het altijd leuk om een persoonlijke reactie te krijgen.  

Emily beaamt dat er nadelen aan kleven, maar er kan over nagedacht worden. Momenteel 

gaat de commissie voor de eerste versie van de website vooral uit van de functies van 775 

de huidige website, maar er is veel meer mogelijk.  

Felix vraagt wanneer de eerste versie klaar zal zijn.  

Emily antwoordt dat dat begin van de zomer zal zijn. Bij de EL CID zal de uiteindelijke 

website gelanceerd worden.  

Lianne vraagt of de commissie te werk zal gaan volgens de laatste mode onder websites; 780 

hippe plaatjes en grote foto’s.  

Emily antwoordt dat het uiterlijk van de website nu nog erg basic is. Bovenaan staat een balk 

met de onderdelen van de website met dropdown units, vergelijkbaar met hoe het nu 

is. Er is echter nog wel meer mogelijk dan dit.  

 785 

Steven bedankt de internetcommissie voor hun uitleg en hun harde werk.   
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#7. Stemming zusterverband Particolarte 
Steven leest het stemmingsvoorstel voor het zusterverband voor.  790 

 

‘Er zal een zusterverband komen tussen Particolarte en Prometheus, dat bedoeld is om de onderlinge 

samenwerking te stimuleren en dat tevens een blijvend contact tussen de verenigingen waarborgt. Het  

zusterverband benadrukt het belang van culturele studentenvereniging in Nederland en kan naar  

wens van ieder bestuur ingevuld worden.’ 795 

 

Steven opent de discussie.  

Adri vraagt of het een ander soort zusterverband is dan met ViaKunst.  

Steven antwoordt dat het iets uitgebreid is. Het bestuur wil graag iets doen met de culturele 

verenigingen in Nederland, in de vorm van een pagina op de website. Het bestuur 800 

hoopt dit ook met ViaKunst te kunnen doen.  

Felix merkt op dat de vraag er volgens hem meer om draait of het een soort trio wordt.   

Vera bevestigt dat. Prometheus en ViaKunst hebben al een zusterverband, net als ViaKunst 

en Particolarte. Een zusterverband tussen Prometheus en Particolarte is hierbij de 

missende schakel.   805 

Emily vraagt of de formulering hetzelfde is als bij ViaKunst. 

Steven antwoordt dat de formulering een klein beetje afwijkt, omdat er bij dit zusterverband 

ook nadruk gelegd wordt op culturele verenigingen in Nederland.  

René merkt op dat er in plaats van ‘verenigingen’ ‘vereniging’ staat. Hij vraagt zich af of dit 

uitmaakt.  810 

Steven antwoordt van niet. Het gaat erom of de ALV het eens is met het zusterverband.  

 

Steven leest het voorstel nogmaals voor. Steven vraagt wie vóór stemt.  

Zesentwintig personen stemmen vóór en twee personen stemmen blanco.  

Het voorstel is aangenomen. 815 

 

#8. Advies locatiecommissie 
Steven geeft het woord aan Kristian, de afgevaardigde van de locatiecommissie.  

 

Suze Geuke verlaat de zaal om 22.42 uur maar komt direct weer terug.  820 

 

Kristian vertelt dat Prometheus de afgelopen jaren een sterke ledengroei heeft doorgemaakt. 

De bovenzaal van Café De Keyzer biedt ruimte aan 55 à 60 mensen; tijdens drukke 

activiteiten in het vorige jaar is dit aantal meerdere malen overschreden. De 

locatiecommissie is de afgelopen tijd druk bezig geweest om oplossingen te vinden 825 

voor de korte en lange termijn. Er is niet één ideale oplossing gevonden maar er zijn 

wel enkele andere plaatsen die mogelijkheden bieden. Als Prometheus echter zo hard 

blijft doorgroeien dan zullen deze plaatsen ook snel te klein worden. Het is daarom 

van uiterst belang dat deze kwestie geagendeerd blijft, opdat toekomstige 

veranderingen in de grootte van de vereniging en de eisen die aan een locatie worden 830 

gesteld altijd aan de orde zijn binnen de vereniging. Naast aandacht is het verstandig 

financiële reserves op te bouwen voor het geval dat de locaties die nu op korte 

termijn uitkomst kunnen bieden niet altijd een optie meer zijn en de vereniging 

regelmatig een locatie moet huren, of wanneer een afgesproken omzetgarantie 
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consequent niet gehaald wordt. Als de groei zich op lange termijn blijft voortzetten, 835 

kan het spaarplan worden uitgebreid om te sparen voor een eigen locatie. 

 

Steven bedankt Kristian en geeft de zaal de mogelijkheid vragen te stellen. Er zijn geen 

vragen. 

 840 

#9. Stemming inzake advies locatiecommissie 
Steven stelt een kleine wijziging voor, namelijk het woord ‘locatieproblematiek’ vervangen 

door ‘locatiekwestie’. De zaal is het hiermee eens.  

Steven vraagt of het in stemming brengen van deze motie in voldoende mate wordt 

ondersteund, of dat iemand zich tegen deze stemming wil verzetten. Er is geen 845 

bezwaar. 

Steven vraagt of er nog vragen zijn n.a.v. de motie. Die zijn er niet.  

 

Steven leest beleidsmotie 1 voor:  

‘Het bestuur dient de locatiekwestie als verplicht onderdeel in het beleidsplan op te nemen en dient  850 

hierover de ALV regelmatig te informeren, opdat dit onderwerp onder de aandacht blijft.’   

 

Steven vraagt wie vóór stemt.  

Achtentwintig personen stemmen vóór.  

Beleidsmotie 1 is aangenomen.  855 

 

Steven leest beleidsmotie 2 voor:  

‘Het bestuur dient op de volgende ALV een spaarplan te presenteren, ten behoeve van 

locatieproblematiek, dit spaarplan is in eerste instantie gericht op huur op de korte termijn.’   

 860 

Felix vraagt of het bij een spaarplan nodig is om toestemming van de ALV te hebben.  

Steven antwoordt dat dit niet nodig is, maar dat het bestuur dit wel een belangrijke kwestie 

vindt en dat de locatiecommissie het graag wel op een ALV wil bespreken.  

Emily merkt op dat zij het een goed plan zou vinden als een spaarplan een 

contributieverhoging zou inhouden.  865 

Steven antwoordt dat de precieze inhoud van het spaarplan op de ALV in april besproken 

zal worden en dat het bestuur daarvoor alle mogelijkheden zal onderzoeken.  

Vivian vraagt waarom ALV enkelvoud is en niet meervoud. 

Steven antwoordt dat er slechts één keer gepresenteerd hoeft te worden. Daarna is het beleid.   

Vivian vraagt wat er gebeurt als het bestuur het niet doet.  870 

Steven antwoordt dat de ALV het bestuur dan tot de orde kan roepen.  

Vivian vraagt of het sowieso moet gebeuren als het nu in de motie vastgesteld wordt． 

Steven antwoordt dat de locatiekwestie door de vorige motie al voor altijd opgenomen moet 

zijn in beleidsplannen en als dat niet gebeurt, kan de ALV het bestuur altijd 

ondervragen.   875 

Bo vraagt of de locatiecommissie bij het maken van de motie rekening heeft gehouden met 

de extra ALV in april.   

Kristian antwoordt dat dat het geval was.   

Gerard voegt toe dat hij van plan is het spaarplan op korte termijn te maken.  

Niels vraagt of er al een invulling is voor het spaarplan.  880 
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Steven antwoordt dat dat wel is waar de motie toe oproept. Als de motie aangenomen wordt 

dan zal het geld op korte termijn gebruikt worden voor het huren van grotere ruimtes 

in tijden van topdrukte. Eventueel kan het spaarplan in een later stadium omgezet 

worden.  

Bastiaan wil samen met Gerard voorstellen de tweede komma te veranderen in een 885 

puntkomma.  

Steven vraagt aan de zaal of deze wijziging in voldoende mate ondersteund wordt.  

Een meerderheid van de zaal is het eens en de wijziging wordt aangenomen. 

 

Steven vraagt wie vóór beleidsmotie 2 stemt.  890 

Zevenentwintig personen stemmen vóór en één persoon stemt blanco.  

Beleidsmotie 2 is aangenomen.  

 

#10. Financieel halfjaarverslag 
Steven geeft het woord aan Gerard.  895 

 

Gerard deelt mede dat de suppletoire begroting en het halfjaarverslag apart op de agenda 

staan maar dat hij ze samen zal behandelen. Gerard zal eerst beide doornemen, 

daarna de kascontrolecommissie de gelegenheid geven vragen te stellen, die hij 

vervolgens zal beantwoorden. Daarna zal hij eventuele vragen uit de zaal 900 

beantwoorden en tot slot zal de acquisitiecommissie nog het woord krijgen.   

 

Robert verlaat de zaal om 22.53 uur.  

 

1. Contributies Begin van het jaar ging Gerard ervan uit dat er 905 

gedurende dit jaar minimaal vijf nieuwe leden bij deze 

post zouden komen, maar dat zijn er al meer! Wel zijn er 

twee mensen die nog niet betaald hebben. 

 

Marijke verlaat de zaal om 22.54 uur. 910 

 Bij de suppletoire begroting is Gerard uitgegaan van de 

mensen die al lid waren, plus zestig euro afkomstig van 

nieuwe leden. 

2. Vrienden Er was iemand die dubbel betaald had, maar dat is 

teruggeboekt. Er zijn nog geen nieuwe Vrienden.  915 

3. Reünisten Eén Reünist heeft betaald en een van onze leden al heeft 

aangegeven volgend jaar Reünist te willen worden.  

4. Subsidies/sponsoring Er zijn twintig mensen die hun LUF2-bijdrage aan 

Prometheus hebben gegeven. Dat komt neer op 120 

euro. 920 

5. Rente Dit bedrag is iets groter dan begroot, want het was van 

tevoren erg laag ingeschat. Steven is langsgeweest bij de 

ING. Deze bank heeft geen voordeligere rente voor een 

verenigingsspaarrekening. Het is wel overzichtelijker 
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om alle rekeningen bij dezelfde bank te houden, dus het 925 

bestuur wil geen andere bank zoeken.  

6. Inkomsten merchandise Dit moet nog besteld worden, dus het bestuur heeft nog 

geen indicatie wat de kosten hiervoor gaan zijn.  

7. Overige inkomsten Met ingang van dit jaar vraagt Plexus besturen om lege 

flessen weg te brengen. Dat geeft enige inkomsten. Er 930 

staat wel een klein foutje bij deze post. Het 

tussenresultaat moet 11 i.p.v. 110 euro zijn.  

7b. Theeglazen en postzegels Dit is een nieuwe post. De theeglazen en postzegels die 

Andromeda gekocht heeft waren een soort donatie aan 

dit bestuur. Het plan is om deze dit jaar op te maken, 935 

zodat deze post aan het eind van het jaar op nul 

uitkomt. 

11. Print- en kopieerkosten Gerard verwacht dat hier nog redelijk wat kosten 

gemaakt zullen worden, omdat er nog acht maanden 

moeten komen.  940 

12. Telefoonkosten De telefoonkosten te Plexus worden al jaren niet meer in 

rekening gebracht, dus we verwachten hier ook dit jaar 

geen kosten aan te hebben. 

13. Postzegels Er zijn nog veel postzegels over van Andromeda, dus 

deze post is verlaagd. 945 

14. Enveloppen Gerard zag geen reden om deze post te wijzigen. 

15. Promotiemateriaal Dit is nog niet in rekening gebracht. Gerard wil contact 

opnemen met Labor Vincit om te vragen of dit nog gaat 

gebeuren, maar verwacht van niet. 

16. Overige uitgaven Dit jaar heeft het bestuur besloten verjaardagskaartjes te 950 

laten drukken. Dit kost meer, namelijk 70,79 euro, maar 

is wel veel mooier. Normaal gesproken is de post 

overige uitgaven 70 euro dus deze post is verdubbeld.  

17. Representatie kosten extern Veel thermosflessen die nog over waren van 

Andromeda zijn gebruikt als constitutiecadeautjes voor 955 

andere verenigingen, dus waarschijnlijk zal deze post 

lager uitkomen dan verwacht. 

18. Presentjes intern Dit is hetzelfde gehouden, omdat er geen reden was het 

bedrag te wijzigen.  

19. Sprekerspresentjes Gerard verwacht dat deze post lager zal uitvallen dan 960 

vorige jaren omdat ook hiervoor thermosflessen van 

Andromeda gebruikt zijn. Binnenkort komt er wel een 

nieuw sprekerscadeau, maar welk cadeau dit zal zijn 

mag nog niet verklapt worden. 

20. Sprekers Deze post is hetzelfde gehouden. Gerard hoopt dat het 965 

bestuur nog een Grote Spreker kan vinden, waarvoor dit 

bedrag gebruikt kan worden. 

22. Doordeweekse activiteiten  Hier heeft Gerard geld toegevoegd, ondanks dat de 

uitgaven laag waren. Gerard wil meer gaan sponsoren.  
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23. Uitjes Hiervoor geldt hetzelfde. Bovendien zal het derde dagje 970 

van de dagjescommissie misschien sponsoring nodig 

hebben.  

24. Speciale activiteiten De enige uitgave die nog bij deze post komt is de 

Vrienden- en Reünistendag, dus waarschijnlijk komt 

deze post goed uit. 975 

25. Subsidie almanak Deze post is hetzelfde gelaten. De almanakcommissie is 

al erg ver gevorderd dus zou het veel verwarring geven 

om nu nog deze post aan te passen. 

26. Subsidie EL CID Deze commissie krijgt 50 euro extra. Zij hebben nog tijd 

genoeg om hier een leuke en goede invulling aan te 980 

geven. Zij hadden ook aangegeven graag extra geld te 

krijgen.   

27. Subsidie Pyros Deze zal ongeveer uitkomen zoals verwacht. 

28. Subsidie kamp Deze commissie krijgt ook 50 euro meer om dezelfde 

redenen als de EL CID-commissie. 985 

29. Subsidie fotoboek Gerard vond achteraf dat hij deze iets te karig begroot 

had. Er zijn dit jaar meer leden dus zullen er 

waarschijnlijk ook meer fotoboeken besteld worden.  

30. Ondersteuning overige  Galacommissie, februari- en meimaandcommissie zijn  

commissies allemaal hetzelfde gebleven omdat zij allemaal al een 990 

tijd bezig zijn en rekening houden met een bepaald 

bedrag. Het eindfeest is van 50 naar 150 euro gegaan, 

omdat de galacommissie dit jaar ook veel meer geld 

heeft gehad. Het diesfeest blijft 50 euro, omdat het 

bestuur daar afgelopen keer ook goed mee uit de voeten 995 

kon. 

36. Saldo commissies Momenteel zijn er veel aanbetalingen voor de 

buitenlandreis binnen waardoor het saldo vrij hoog is. 

Dit is een inkomstenpost tussen de uitgaven, dus 

vandaar dat er een min voor staat. 1000 

37. Domeinnaam Ook dit jaar heeft de domeinnaam ons weer 19 euro 

gekost. 

39. PKvV Prometheus moet dit jaar meer contributie betalen 

omdat de grens van 250 leden overstegen is. De 

verhoging is minder groot dan verwacht. Daarom is de 1005 

post verlaagd van 320 euro naar 285 euro. Dat is 

inclusief LOW-dag. 

40. Constitutie Deze post is nu definitief, omdat er geen uitgaven en 

inkomsten meer voor zullen zijn.  

41. Quaestuur Qua quaestuur bestaan de enige kosten tot nu toe uit 1010 

afrekeningen voor het betalingsverkeer bij ING. Deze 

zijn zoals verwacht. 

42. Onvoorzien Deze post wordt berekend als ongeveer 5% van de totale 

inkomsten; aangezien de totale inkomsten door de vele 

nieuwe leden zijn gestegen, is deze post een beetje 1015 

meegegroeid. 
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43. Reservering vijfde lustrum Dit is momenteel 450 euro.  

45. Testlocatiebezoeken Deze laat Gerard zoals het is voor het geval dit nog 

nodig is. 

 1020 

Gerard gaat verder met de balans. Hij zal hier niet alle posten doornemen, alleen de 

relevante.  

Het printbudget staat nu bij de vlottende activa, omdat het een betaalmiddel is. Postzegels en 

theeglazen zijn eerder een bezit en daarom staat het onder truien. Op de 

liquiditeitsrekening is te zien hoeveel geld er daadwerkelijk in en uit de vereniging 1025 

gaat. Daar is verder niet veel meer over te zeggen dan dat het klopt.  

 

Gerard vraagt de kascontrolecommissie om naar voren te komen.  

René en Freek komen naar voren.  

Freek neemt het woord en vertelt dat de kascontrolecommissie altijd uit de vorige twee 1030 

quaestoren bestaat en dat zij de huidige quaestor in de gaten houden. Vorige week 

donderdag zijn René en Freek langs geweest bij Gerard en toen zijn zij zo opgegaan in 

de financiën dat er geen tijd was om te eten.  

Freek en René vonden dat het kasboek er erg netjes uitzag. Een paar facturen ontbraken, 

maar die stonden op de mail. Deze zullen bij de volgende controle gecheckt worden. 1035 

De inhoud van de kas klopte, net als de beide rekeningen. Hiervoor complimenten 

aan Gerard. Het enige was dat het voor de vergelijking handig is als het resultaat van 

vorige jaren erbij staat. Bij voorkeur twee, maar één jaar is ook goed.  

De kascontrolecommissie zal nu punt voor punt het halfjaarverslag langslopen.  

Freek begint met de inkomsten. Het innen van contributies gaat erg goed. Heeft Gerard wat 1040 

dit betreft tips voor een volgende quaestor? Wat betreft rente vraagt Freek zich af 

hoeveel procent rente er geweest is en of dat gedaald is. Punt 7b. tussentijds resultaat 

zou misschien op de suppletoire begroting moeten. Nu staat daar nul. Teveel geld bij 

het tussentijdse resultaat zorgt ervoor dat het totaal ook teveel is. Dat moet omlaag.  

Voor uitgaven geeft Freek het woord aan René.  1045 

René vraagt zich af waarom de print- en kopieerkosten niet op het tussentijdse resultaat 

staan. Hetzelfde geldt voor het resultaat van de postzegels. Onder punt 16. zijn ook 

verjaardagskaartjes opgenomen en is 70 euro toegevoegd. René suggereert 

verjaardagskaartjes in de toekomst een eigen puntje te geven, omdat het een redelijk 

vaste uitgave is. Representatiekosten extern zijn 50 euro gedaald. De 1050 

kascontrolecommissie vraagt zich af waarom dat zo is en wat de verdere plannen met 

dat geld zijn. Wil het bestuur Café De Keyzer zowel met kerst als met de wissel-ALV 

een fooi geven? Wat betreft sprekerspresentjes vraagt René of er precies genoeg 

presentjes gekocht zullen worden tot het eind van september, of dat het nieuwe 

bestuur nog een paar maanden voort kan.  1055 

René draagt het woord weer over aan Freek.  

Freek merkt op dat punt 22. en 23. op de suppletoire begroting flink gestegen zijn. Het lijkt 

hem lastig om deze bedragen nog op te maken. De uitgaven bij uitjes zijn erg 

afhankelijk van de opkomst. Hij vraagt zich af hoe het bestuur dit ziet. De 

kascontrolecommissie raadt aan om van deze posten geld te halen voor het zojuist 1060 

ingestemde spaarplan. Bij punt 25. Almanak merkt Freek op dat het aantal 

bestellingen voor de almanak inmiddels bekend is en hij vraagt zich af of de subsidie 

toereikend zal zijn met het toegenomen ledenaantal. Datzelfde wil de 
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kascontrolecommissie ook weten voor het gala en de themamaanden. Ook lijkt het er 

nu op dat de februaricommissie nog geen geld heeft uitgegeven. Klopt dit? Bij punt 1065 

40. Constitutie vraagt de kascontrolecommissie zich af of Gerard al bij Labor Vincit 

gevraagd heeft naar de kosten voor de constitutiekaartjes, of dat hij van plan is het 

erbij te laten. Verder heeft Freek gehoord van de plannen een creditcard voor 

Prometheus aan te schaffen. Hij vraagt zich af of dit onder punt 41. Quaestuur valt. 

Freek geeft het woord weer aan René voor de balans en liquiditeitsrekening.  1070 

René begint met de inhoud van de kas. Die is wat hoog in de ogen van de 

kascontrolecommissie. Het is verstandig deze op of onder de 200 euro te houden. 

Verder zou er misschien meer informatie over postzegels en theeglazen zichtbaar op 

de balans kunnen. Punt 17. is al aangepast. Verder is de reservering voor het fotoboek 

leeg. Waarvoor is de reservering gebruikt en waarom? Op de liquiditeitsrekening is te 1075 

zien dat bijdragen voor deelnemers voor uitjes op ongeveer 1600 euro staat. Dit is een 

behoorlijke toename ten opzichte van vorige jaren en de commissie vraagt zich af 

waar dit vandaan komt. Dan vraagt de kascontrolecommissie zich nog af waarom de 

buitenlandreis 2000 euro in de min staat en waarom kamp in de plus staat. Tot slot 

zouden ze graag een algemene indruk van de quaestor over de financiële situatie van 1080 

Prometheus horen.  

Gerard bedankt de kascontrolecommissie voor de vragen en zal ze een voor een 

beantwoorden.  

 

Vivian verlaat de zaal om 23.18 uur.  1085 

 

Gerard vindt het een goed idee om eerdere jaren toe te voegen ter vergelijking. De meeste 

ontbrekende facturen zijn inmiddels toegevoegd aan het kasboek en Gerard is bezig 

met de rest. Het rentepercentage weet Gerard niet uit zijn hoofd, maar het is wel 

gedaald. Hij heeft niet echt tips voor het innen van contributie. Hij was er zelf ook 1090 

verbaasd over. De meeste incasso’s zijn in één keer gelukt en waar het niet lukte is dat 

meestal later nog gestort. Dertien mensen hadden geen automatische incasso en 

daarvan hebben elf mensen betaald. Dit gebeurde vaak best snel en dan zei men 

“alsnog sorry dat het te laat was”! Uitleg bij 7b is dat het de bedoeling is dat dit 

bedrag naar beneden afloopt. Elke keer dat het bestuur iets weggeeft gaat het van de 1095 

balans af en ook van de post. Als alles weggegeven is staat hij op nul en Gerard hoopt 

dat aan het eind van het jaar te bereiken. Gerard had een 1 teveel getypt bij overige 

inkomsten maar dit is niet terug te zien in het totaal omdat hij alle cijfers één voor één 

overgetypt heeft zodat het hetzelfde zou blijven. Voor de zekerheid gaat Gerard dit 

nogmaals narekenen. Qua postzegels is er tot nu toe vooral gewerkt met restanten 1100 

van Andromeda. Die moeten eerst opgemaakt worden, want ze zijn al verantwoord 

bij Andromeda. Als ze op zijn gaat de post groeien.  

 

Felix verlaat de zaal om 23.22 uur.  

 1105 

Printkosten van commissies worden naar hen doorgerekend en zijn dus verantwoord 

bij de uitgaven van commissies. Verjaardagskaartjes een aparte post geven had 

Gerard zelf ook al bedacht om als tip mee te geven aan de volgende quaestor. Het zou 

16b kunnen zijn.  

 1110 
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Niels verlaat de zaal om 23.24 uur.  

 

De representatiekosten extern zijn gedaald, doordat het bestuur veel thermosflessen 

van Andromeda gebruikt heeft als constitutiepresentjes. Die waren al verantwoord 

door Andromeda en konden niet opnieuw opgenomen worden. Er is al een kerstfooi 1115 

gegeven aan Café De Keyzer en het bestuur is van plan ook bij de wissel-ALV in 

september een fooi te geven. Wat het nieuwe sprekerscadeau is moet nog even 

geheim blijven, maar er zullen er genoeg zijn. Gerard vindt de begroting voor 

doordeweekse activiteiten en uitjes ook erg hoog en is het met de 

kascontrolecommissie eens dat overgebleven geld naar het spaarplan kan gaan. Dit 1120 

had Gerard al eerder willen doen maar het spaarplan moest nog ingestemd worden 

op de ALV. De almanak lijkt tot nu toe genoeg subsidie te hebben. Zij hebben wel een 

acquisitieaanvraag gedaan omdat de proefdruk buiten het budget viel, maar deze is 

de laatste jaren niet in rekening gebracht. Als dat dit jaar ook zo is, dan zal de 

acquisitie niet nodig zijn en is de subsidie toereikend.  1125 

 

Niels komt om 23.26 uur de zaal binnen.  

 

De themamaandcommissie februari heeft nog niets gedeclareerd en Gerard heeft ook 

nog niets hoeven boeken, dus het lijkt erop dat zij inderdaad nog geen uitgaven 1130 

hebben. Het budget zal naar alle waarschijnlijkheid toereikend zijn. De 

februaricommissie heeft een mooie begroting ingeleverd en de galacommissie heeft 

met het huidige budget een locatie gevonden. Van de meicommissie is nog geen 

begroting binnen. Gerard wil nog wel bij Labor Vincit navraag doen naar de kosten 

van de constitutiekaartjes. Een creditcard voor Prometheus zou erg handig zijn. De 1135 

laatste tijd heeft Gerard vaak een creditcard nodig gehad voor Prometheuszaken 

zoals bij betalingen voor de buitenlandreis en weekendjes. In die gevallen zijn 

creditcards van een lid en een niet-lid gebruikt. De verantwoordelijkheid van deze 

bedragen zou niet bij leden, maar bij de vereniging moeten liggen. Het risico van een 

creditcard is dat deze gevoelig is voor stelen, maar hierbij is prepaid de oplossing. De 1140 

kas bevat momenteel inderdaad veel geld. Bij het weekendje moest er contant borg 

betaald worden voor de accommodatie en die heeft Gerard ook contant weer terug 

gekregen. Sindsdien heeft Gerard nog geen tijd gehad om geld te storten. Postzegels 

en theeglazen staan op de balans, omdat deze veel waarde hebben en het zo beter 

weergegeven kan worden. Ze staan nu dus links bij vlottende activa. De algemene kas 1145 

aan de rechterkant is daardoor gestegen met hetzelfde bedrag. Gerard hoopt dat 

volgende quaestoren deze post zullen behouden, omdat het veel overzichtelijker en 

eerlijker is. De reservering voor het fotoboek is gebruikt voor het nabestellen van 

fotoboeken van vorig jaar. De reservering was groter dan de daadwerkelijke kosten. 

Het restant heeft Gerard gerekend onder overige inkomsten. Op de 1150 

liquiditeitsrekening is de post bijdrage deelnemers 500 euro hoger, omdat leden die 

meededen met het kerstdiner nu van tevoren moesten betalen in plaats van ter 

plekke. Als er ter plekke betaald wordt gaat dat buiten de vereniging om. Nu 

verschijnt het echter wel onder doordeweekse activiteiten. Het bedrag van de 

buitenlandreiscommissie is negatief omdat het inkomsten zijn die onder een 1155 

uitgavenpost staan. Bij kamp is er een voorschot op de kosten van de accommodatie 

betaald en dat zijn dus wel uitgaven. Daardoor is dat bedrag wel positief.  
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Gerards algemene indruk van de financiën van de vereniging is goed. Er is erg veel geld. Dat 

is erg fijn, maar soms weet je niet wat je ermee moet. Gelukkig komt er nu het 

spaarplan. Daarnaast is Gerard van plan geld opzij te leggen voor september zodat 1160 

het bestuur in die maand grotere locaties kan huren eventueel. De contributie voor 

dat jaar is dan immers nog niet binnen.  

 

Gerard vraagt of de kascontrolecommissie nog vragen heeft. Freek en René zeggen van niet; 

zij zijn helemaal tevreden. Gerard kondigt aan dat de rest van de vereniging nu 1165 

vragen kan stellen; per post, niet per kopje.  

Sander vraagt of het klopt dat de bijdrage van LUF 5 euro is. Want dan zijn twintig leden 

niet honderdtwintig euro.  

Gerard antwoordt dat het vierentwintig leden moet zijn, in dat geval. Het mogen er volgens 

hem wel meer zijn. Het bestuur heeft een overzicht hoeveel elke vereniging ontvangt 1170 

van het LUF en Prometheus staat laag, ook in vergelijking met kleinere verenigingen.  

Emily merkt op dat de almanak dit jaar even dik is als vorig jaar, namelijk 150 bladzijden, 

terwijl er wel meer leden zijn. Deze leden worden allemaal genoemd in de 

verjaardagskalender en in het vragendeel, hetgeen paginaruimte kost.  

Adri voegt toe dat de almanakcommissie in eerste instantie 160 bladzijden had gepland maar 1175 

dat dit niet kon qua begroting.  

Gerard vraagt of de commissie in dit vergevorderde stadium nog iets zou hebben aan extra 

subsidie.  

Emily antwoordt dat er waarschijnlijk niet tien, maar vier extra bladzijden zullen zijn, omdat 

er minder pagina’s aan commissies besteed zijn.   1180 

Adri voegt toe dat de toename van leden goed merkbaar is in het aantal leden dat de enquête 

heeft ingevuld. Dit jaar hebben twintig mensen meer dan vorig jaar de enquête 

ingevuld. Dat zijn alweer vijf bladzijden.  

Gerard antwoordt dat het goed is om dit mee te nemen voor volgend jaar.  

René wijst op het hoge budget voor doordeweekse activiteiten en uitjes. Hij moedigt de rest 1185 

van het bestuur aan om mee te denken met de quaestor voor een nuttige besteding 

van het geld. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van het hele bestuur.  

Gerard bedankt René en zegt dat hij al vaak advies vraagt aan de rest van het bestuur.  

Er zijn verder geen vragen meer, dus vaagt Gerard of René de acquisitiebegroting wil 

toelichten.  1190 

René neemt het woord en vertelt dat het goed gaat. Er is een overschot van vorig jaar. 

Weekendje I en het tekengilde hebben acquisitie aangevraagd en gekregen. 

Alcoholica heeft ook acquisitie aangevraagd, maar dat is niet toegekend. Het lijkt 

erop dat de commissies aan de verwachtingen zullen voldoen.  

Hierover zijn geen vragen uit de zaal, dus neemt Steven het woord weer. Hij neemt het 1195 

financieel halfjaarverslag aan met voorgestelde wijzigingen bij navolgende hamerslag 

en per acclamatie.  

 

#11. Suppletoire begroting 
 Steven merkt op dat deze bij het bovenstaande punt al besproken is. Er zijn geen verdere 1200 

vragen over dus neemt Steven de suppletoire begroting bij navolgende hamerslag en 

per acclamatie aan. 
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#12. Installatie en decharge commissieleden 
Steven gaat over tot de installatie en decharge van commissieleden.    1205 

 

Bram Everstijn wordt gedechargeerd uit de themamaandcommissie februari.  

Lotte Kokkedee wordt geïnstalleerd in de themamaandcommissie februari.   

 

#13. Installatie en decharge gildepraesides 1210 

Steven vertelt de zaal dat een gilde alleen kan bestaan als het een praeses heeft. Momenteel 

hebben alle gilden een praeses dus er zullen geen gilden opgeheven worden. Er zijn 

nieuwe gilden opgericht en deze zullen nu geïnstalleerd worden.  

 

Schelte van Deventer komt om 23.44 uur de zaal binnen.  1215 

 

Het Casinogilde wordt geïnstalleerd met Bram Everstijn en Thijs-Jan Kamp als praesides.  

Het Wereldverbetergilde wordt geïnstalleerd met Emmy Mesman als praeses.  

Het Tolkiengilde wordt geïnstalleerd met Loes de Bruin en Eveline van der Veen als 

praesides. 1220 

Het Biergenootschap ‘La Trappe’ wordt geïnstalleerd met Emily Klerks en Adri Wessel als 

praesides.  

Het Upstairsgilde wordt geïnstalleerd met Bastiaan van Ganzen, Charlotte Lamping en 

Schelte van Deventer als praesides.  

Het Antroposofisch gilde wordt geïnstalleerd met Marike van Dam, Mats Dijkdrent en Ward 1225 

de Kock als praesides.  

Het VPRO-gilde wordt geïnstalleerd met Bastiaan van Ganzen en Emily Klerks als praesides.  

 

Daarnaast zijn enkele gilden van praeses gewisseld. De nieuwe praesides zullen 

geïnstalleerd worden.  1230 

 

Het praesidiaat van het Museumgilde wordt overgedragen van Valeria Papavoine Agostini 

aan Emmy Stevens.  

Het praesidiaat van het Slechtefilmgilde wordt overgedragen van Michel Koudijs aan 

Kristian Bakker en Jurrian Meierhof.  1235 

Het praesidiaat van het Theegilde wordt overgedragen van Jaeike Faber aan Vivian Tomson.  

Het praesidiaat van het Gamegilde wordt overgedragen van Emily Klerks aan Jos van 

Winkel.  

 

Kristian Bakker deelt mede dat zijn gilde, het Goedeboekengilde2, opgeheven mag worden. 1240 

Steven dechargeert Kristian Bakker als praeses van het gilde. 

 

#14. W.v.t.t.k.3 
Steven vraagt of iemand iets ter tafel wil brengen.  

Adri heeft een opmerking namens Felix, namelijk dat hij de notulen van de vorige ALV te 1245 

lang vindt en dat ze in het vervolg korter moeten. Dat is fijn voor de ab-actis; kortere 

                                                      
3 Wat verder ter tafel komt.  
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notulen zijn makkelijker en eerder leesbaar en het is een  voorbeeld voor de toekomst. 

Adri is het hiermee eens, ook al is ze medeschuldig.  

Gerard vraagt of er bij de extra ALV in april behoefte is aan een nieuwe begroting.  

Kristian vindt dat dat afhankelijk is van het spaarplan. Als dat gevolgen heeft voor de balans 1250 

en dergelijke, dan is een nieuwe begroting misschien handig.  

Gerard vraagt of er naast deze veranderingen behoefte aan is.  

Lianne raadt aan om de veranderingen dik te drukken en alleen die te noemen.  

Bo voegt toe dat de bedragen bij sommige commissies misschien ook veranderd zijn en dat 

die dan toegelicht kunnen worden, maar Gerard moet zichzelf niet te veel werk 1255 

verschaffen.  

Emily voegt toe dat het misschien zonde van de tijd zal zijn om er erg diep op in te gaan, 

omdat die ALV eigenlijk voor andere zaken bedoeld is.  

Gerard antwoordt dat hij het kort zal houden.  

Freek denkt dat het waardevol kan zijn een volledige suppletoire begroting te maken, al 1260 

hoeft deze niet helemaal besproken te worden.  

Vera merkt op dat een begroting misschien van tevoren naar de leden gemaild kan worden 

zodat zij zich kunnen inlezen en niet alles besproken hoeft te worden.  

Gerard antwoordt dat dat een goed idee is, maar dat het dan slechts één dag van tevoren 

verstuurd kan worden omdat er elke dag veel verandert.  1265 

 

Er zijn geen verdere opmerkingen, dus sluit Steven dit agendapunt af.  

 

#15. Rondvraag 
Steven zal iedereen individueel bij naam noemen en zodoende de gelegenheid geven een 1270 

vraag te stellen. 

Niels wil het bestuur bedanken voor het harde werk en hun inzet om alle leden een goede 

tijd te bezorgen.  

Pepijn Roos wil het bestuur ook bedanken voor alle ijver die zij getoond hebben op de ALV.  

Schelte sluit zich daarbij aan.  1275 

René sluit zich ook aan bij de opmerkingen dat het bestuur veel ijver en moeite doet om het 

iedereen naar de zin te maken. Hij wil nog benadrukken dat het leuk is om te zien dat 

het bestuur onderling plezier heeft. Dat is erg belangrijk en hij wenst het bestuur veel 

plezier.  

Freek bedankt het bestuur voor hun werk voor en achter de schermen. Hij heeft veel 1280 

bewondering voor de hoeveelheid tijd die dat kost.  

Bram bedankt het bestuur voor zijn eerste Prometheaanse jaar.  

Bo vindt het een goede eerste helft. De eerste vier maanden waren leuk en hij wenst het 

bestuur veel succes met de komende acht. Gaat vast goedkomen. Bo wordt erg 

enthousiast van de begroting.  1285 

Suze vindt dat het bestuur het erg leuk doet en leuke activiteiten en lezingen organiseert. Ze 

kan zien dat er veel ijver in zit. Als eerstejaars bevalt het erg goed, dus ga zo door.  

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

acht, vooral met de ALV’s.  

Emily vindt het bestuur leuk en dynamisch. Er zijn leuke ideeën en het enthousiasme van het 1290 

bestuur blijkt uit wat er allemaal geregeld wordt en de toekomstvisie. Ze wenst het 

bestuur veel succes.  
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Lianne bedankt het bestuur voor alle inzet en het neerzetten van de eerste korte helft. Ze 

wenst het bestuur veel succes met de lange helft en raadt hen aan niet te vergeten af 

en toe uit te rusten.  1295 

Kristian heeft niets te zeggen.  

Annemieke vond het een leuk halfjaar. Het bestuur straalt veel enthousiasme uit.  

Emmy bedankt het bestuur voor de afgelopen maanden. De activiteiten waren erg divers. Ze 

kijkt erg uit naar de rest.   

Sander sluit zich aan bij alle lof en dank. Het was een prettig halfjaar en dat wordt het 1300 

volgende vast ook.  

Sanne Meier heeft heel erg genoten van de afgelopen vier maanden. Ze heeft haar eigen 

ervaringen als bestuur van een kleine vereniging en heeft respect voor het draaiende 

houden van een vereniging die vijf keer groter is.  

Vera zegt dat iedereen cool is.  1305 

Bastiaan sluit zich aan bij het feit dat het erg leuk en gezellig is. Daarnaast vindt hij het een 

grote eer om bestuur te zijn. Het is erg gezellig met zijn bestuursgenoten en natuurlijk 

ook met alle Prometheanen. Het lijkt wel alsof het elk jaar leuker wordt!  

Gerard vindt het ook erg leuk tot nu toe. Hij vind het fijn om te zien dat er veel actieve leden 

zijn. Gemiddeld zijn er 42 mensen per activiteit. Hij heeft veel waardering voor 1310 

actieve leden en ook voor zijn bestuursgenoten die altijd keihard aan het werk zijn en 

taken willen overnemen als dat nodig is.   

Sanne Wortman vindt het ook heel erg leuk en is zeker van plan goed door te gaan of beter!  

Steven vindt dat zijn bestuursgenoten erg goed bezig zijn. Bastiaan zien we vaak bezig met 

contact onderhouden met alle praesides van commisies. Vera is altijd bezig met 1315 

contact onderhouden met andere verenigingen en met succes! Gerard is altijd druk 

bezig met geld in de meest positieve zin van het woord. Samen met Bastiaan heeft hij 

moderniseringen voor begrotingen bedacht, dat is leuk om te zien. Sanne heeft 

waarschijnlijk pijn in haar handen van het typen, maar ze doet dit al vier maanden. 

Ook nieuwe leden ontvangt ze altijd erg goed; ik zie veel blije gezichten.  1320 

Vera zegt ‘We houden ook van jou, Steven!’ 

 

#19. Sluiting  
Steven sluit de Algemene Ledenvergadering om 00.02 uur.  

 1325 


