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Inleiding 

Eeuwen geleden beschermde godin Nehalennia handelaren en reizigers op hun verre 

zeereizen. Nu neemt zij de bescherming van Prometheus op zich en zal zij als nieuw bestuur 

het roer overnemen op onze verre reizen in de wonderlijke wereld van wetenschap en 

cultuur. 

Het bestuur zorgt ervoor dat het komende jaar net zoveel vernieuwing, verrijking en 

verwondering zal brengen als de vroegere zeereizen van handelaren en reizigers.  

 

Programma 

Lezingen zullen door het bestuur op de woensdagen georganiseerd blijven worden; 

daarentegen zullen incidentele (lunch)lezingen plaatsvinden op een andere dagen. Het 

bestuur vindt het belangrijk om de diversiteit in het lezingenaanbod te waarborgen door 

zowel alfa-, als bèta- en gammalezingen te laten plaatsvinden. Ook wil het bestuur naast 

academische lezingen graag proberen een aantal culturele lezingen te organiseren die gericht 

zijn op uitvoerende cultuur. Denk hierbij aan lezingen door en over acteurs, schrijvers, 

artiesten en dergelijke. Op dinsdagavonden wil het bestuur, zoals gebruikelijk, een aantal 

culturele workshops organiseren.  

Uit de eindejaarsenquête is gebleken dat leden enthousiast zijn over pubquizzen. Het 

bestuur zal daarom trachten meer quizzen op de dinsdagen in het programma te verwerken, 

niet alleen in de vorm van een pubquiz, maar ook in andere vormen, zoals Eén tegen 100.  

Uitjes zullen over het algemeen plaatsvinden op zaterdag, alhoewel dat niet de vaste dag 

daarvoor hoeft te zijn; het bestuur staat ervoor open om doordeweekse dagen te gebruiken 

voor een uitje. 

‘Eten bij een Prometheaan’ zal op de tweede woensdag van de maand blijven plaatsvinden, 

voorafgaand aan de lezing. Vanwege de populariteit van EbeP gaat het bestuur op zoek naar 

een eenvoudiger manier dan de facebookgroep - mogelijk in de vorm van een 

communicatieplatform - waarmee leden buiten de bestuurs-EbeP om, zelf gemakkelijk 

etentjes bij elkaar thuis kunnen organiseren. 

Het bestuur overweegt additionele ALV’s naast de gebruikelijke ALV’s in te lassen. Met het 

oog op het democratische proces binnen de vereniging vindt het bestuur dit een nuttige 

toevoeging. Tijdens de wissel-ALV kan er immers niet veel meer besproken of besloten 

worden dan de verslagen van zowel het huidige als het nieuwe bestuur.  

 

  



 

Gilden 

Gilden zijn een bron van vele leuke activiteiten, maar veel leden zouden het waarderen als 

meer gilden actief zouden zijn. Het is het doel van het bestuur om het gildeleven actief te 

houden en het liefst actiever te maken, zonder teveel druk achter de gildepraesides te zetten. 

Dit jaar zullen de gilden begeleid worden door de Assessor Intern, in samenwerking met de 

Praeses.  

De ondersteuning van gilden zal net als in voorgaande jaren bestaan uit het overleggen met 

gildepraesides over nieuwe activiteiten en mogelijkheden tot promotie in de weekmail en het 

maandprogramma. Bovendien zal het bestuur af en toe samenwerken met gilden bij het 

organiseren van dinsdagavondactiviteiten. Bij inactieve gilden was het ontvangen van een 

mail van het bestuur meestal een goede stimulans om nieuwe activiteiten te organiseren, of 

om een nieuwe praeses te zoeken. Om die reden zal het bestuur ook dit jaar inactieve gilden 

in eerste instantie per mail benaderen. 

Het systeem van pilotgilden vindt het bestuur een goede manier om extra begeleiding en 

naamsbekendheid te geven aan nieuwe gilden en de gilden die van praeses gewisseld zijn. 

Het bestuur wil de pilotgilden dan ook graag in stand houden. 

 

Quaestuur 

De Assessor Intern zal dit jaar de commissies op financieel vlak begeleiden, met name bij het 

opstellen van de begroting. De Quaestor blijft echter verantwoordelijk voor het goedkeuren 

van de eindversies van commissiebegrotingen. 

Op de commissiebegrotingen wil het bestuur voor de post 'onvoorziene kosten' niet langer 

een richtbedrag hanteren van 5 á 10 procent van de totale inkomsten, maar in plaats daarvan 

een bedrag dat meer in lijn is met de werkelijke financiële risico's die de commissie loopt. De 

Quaestor en Assessor Intern zullen over de hoogte van de post ‘onvoorziene kosten’ met elke 

commissie een individuele afspraak maken. 

 

Commissies 

Bij de samenstelling van commissies is er op gelet dat in iedere commissie één of twee 

eerstejaarsleden zitten. Ook volgend jaar zal de Assessor Intern hiervoor waken.  

Een deel van het geld dat dit jaar beschikbaar is door de forse toename van het ledenaantal, 

wil het bestuur aan de ondersteuning van bepaalde commissies besteden. Onder deze 

commissies vallen in ieder geval de EL CID-commissie, de kampcommissie, de 

galacommissie en de beide themamaandcommissies. Tevens wil het bestuur de 

kampcommissie aanraden de deelnemersbijdrage te verhogen, waarbij als richtlijn een 

verhoging van 5 euro per persoon geldt. Daarmee zou de deelnemersbijdrage per persoon 

dus in totaal 45 euro worden. Met het hierdoor vrijgekomen geld heeft de kampcommissie 

meer mogelijkheden betreffende de kamplocatie. 

Het Weekendje II duurde afgelopen jaar niet drie maar vier dagen. Het bestuur wil de 

commissie van Weekendje II aanbevelen ook dit jaar een weekendje van vier dagen te 

organiseren. Ook wil het bestuur het advies geven om het weekendje een internationaler 



 

karakter te geven door een verdere bestemming te kiezen, bijvoorbeeld in Duitsland of het 

Verenigd Koninkrijk. Het bestuur vindt het goed wanneer de deelnemersbijdrage hiervoor 

verhoogd wordt, mits daar goede redenen voor zijn. 

Dit jaar zal een nieuwe commissie worden opgestart: de dagjescommissie, die twee keer in 

het jaar een dagvullend uitje zal organiseren, binnen of net buiten Nederland. Deze 

commissie zal niet gesubsidieerd worden, mede omdat nog niet bekend is hoeveel animo er 

voor de dagjes zal zijn en de eventueel benodigde subsidie nog moeilijk in te schatten is. Net 

als bij de Weekendjes en de Buitenlandreis denkt het bestuur dat de uitgaven met enkel een 

deelnemersbijdrage te bekostigen zijn, zonder dat de activiteit te duur wordt voor de leden. 

In het komende lustrumjaar (2016-2017) zal een aantal activiteiten worden georganiseerd 

door de lustrumcommissie. De voorbereidingen voor het lustrumjaar zullen al dit jaar 

aanvangen; de commissie zal dan ook in oktober opgestart worden. Het bestuur laat het 

organiseren van de lustrumactiviteiten inhoudelijk aan de commissie over, maar zal indien 

nodig wel enige begeleiding geven, en geeft daarnaast richtlijnen over welke soort 

activiteiten georganiseerd worden en wanneer die plaatsvinden. 

 

Locatie 

De afgelopen jaren is het ledenaantal van Prometheus flink toegenomen, met als gevolg dat 

de bovenzaal van Café de Keyzer te klein begint te worden voor onze lezingen. De leden van 

de locatiecommissie onderzoeken momenteel alternatieve locaties en zullen op de 

halfjaarlijkse ALV hun bevindingen presenteren. Het bestuur ziet het rapport van de 

commissie graag tegemoet en zal in de tussentijd contact met hen onderhouden om een 

eventueel geschikte locatie eens te bezoeken. Het bestuur zal in oktober en november een 

aantal lezingen organiseren in Café De Eeuwige Student om te bekijken of deze locatie aan 

de verwachtingen van Prometheus voldoet. Daarnaast zal het bestuur gedurende het jaar een 

aantal activiteiten op andere locaties laten plaatsvinden. De Keyzer zal echter nog steeds de 

vaste basis van Prometheus blijven. Prometheus heeft immers een goede band met De 

Keyzer opgebouwd en het zou zonde zijn om deze te verwaarlozen. 

Dinsdagavondactiviteiten zullen voornamelijk in De Keyzer blijven plaatsvinden, omdat 

deze vaak minder drukbezocht zijn. 

 

Ledenbinding 

Uit het eindejaarsverslag van Andromeda bleek dat de lunchlezing op vrijdagmiddag een 

uitstekend initiatief is om eerstejaarsleden aan de vereniging te binden. Het bestuur zal dan 

ook trachten minimaal twee keer een lunchlezing te organiseren op een vrijdagmiddag.  

Verder zal het bestuur een aantal estheticaborrels op de dinsdagavond organiseren om het 

actieve contact van de leden te stimuleren.  

Voorafgaand aan deze lunchlezingen en estheticaborrels zal het bestuur telefonisch contact 

opnemen met de minder actieve eerstejaarsleden om hen zo te wijzen op het bestaan van 

deze initiatieven. Verder zal het bestuur de traditie van meerdere belrondes per jaar 

voortzetten; de eerste belronde vindt plaats in oktober.  



 

 

Communicatie en promotie 

In het afgelopen jaar zijn er een twitteraccount en een facebookpagina opgericht, hetgeen het 

bestuur een uitstekend initiatief vindt. Het bestuur zal deze sociale netwerken blijven 

gebruiken om externen te bereiken en meer naamsbekendheid voor onze vereniging te 

creëren. Op de facebookpagina zal het bestuur voornamelijk de grote evenementen 

aanprijzen. De twitterpagina zal echter vaker gebruikt gaan worden: de wekelijkse lezing zal 

hierop aangekondigd worden, en er zullen culturele artikelen op gepromoot worden.  

Vanzelfsprekend hecht het bestuur ook waarde aan de website als belangrijke 

informatiebron voor leden en externen. Hoewel de functionaliteit van de website goed is, 

kan het uiterlijk een opfrisbeurt gebruiken. Het bestuur gaat dan ook met de 

internetcommissie in gesprek over het maken van een nieuwe website.  

Het promoten via posters is nuttig; het bestuur zal daar dit jaar dan ook mee door blijven 

gaan. Wel zal het bestuur huidige posterlocaties evalueren en onderzoek doen naar nieuwe 

locaties.  

De merchandise van dit jaar zal bestaan uit truien, mogelijk vesten, en mogelijk nog een 

ander item.  

Het gebruik om verjaardagskaartjes naar alle leden te sturen vindt het bestuur uitstekend, en 

zal dit dan ook zeker voortzetten. Ook de kerstkaartjes zullen dit jaar weer verstuurd 

worden namens het bestuur.  

Gezien de huidige ontwikkelingen in sociale media en in het kader van digitalisering zal het 

bestuur onderzoek verrichten naar mogelijkheden om het privacybeleid te moderniseren. 

Hierbij kan met name worden gedacht aan de privacyaspecten van foto’s van leden, die vrij 

toegankelijk op internet staan of foto’s die ter promotie worden gebruikt.  De modernisering 

van het privacybeleid zal het bestuur bovendien verwerken in de commissiedraaiboeken. 

 

Bestuursformatie 

Het bestuur ziet het gebruik van een aanmeldingsmail waarin leden die interesse hebben in 

een bestuursfunctie, als iets zeer nuttigs. Zowel het proces van aanmelden via de mail, als de 

daaropvolgende motivatiegesprekken zullen in stand worden gehouden. Het bestuur zal 

daarbij onderzoeken hoe de formatie van de f.t.-besturen nog verder verbeterd kan worden.  

 

Vrienden en Reünisten 

Het bestuur wil dit jaar voor de Vrienden en Reünisten een lezing organiseren, en daarnaast 

een Vriendendag. Het bestuur zou het goed vinden om meer ouders van leden kennis te 

laten maken met de vereniging. Om dat te bereiken wil zij duidelijker promoten dat ouders 

ook welkom zijn op de Vriendendag.  

 

 

 



 

Externe contacten 

Afgelopen jaar is er een zusterverband aangegaan met de Utrechtse Culturele 

Studentenvereniging ViaKunst. Het bestuur wil een uitgebreidere invulling gaan geven aan 

dit zusterverband en zal hieromtrent de mogelijkheden onderzoeken. Ook zal het bestuur de 

mogelijkheden bekijken om een eventueel zusterverband te realiseren met Particolarte, de 

Culturele Studentenvereniging van Amsterdam.  

De contacten die het laatste jaar zijn ontstaan door het VVO-overleg en de Plaatselijke Kamer 

van Verenigingen (PKvV) vindt het bestuur zeer belangrijk om te behouden en eventueel te 

versterken. Het bestuur staat open voor het leggen van nieuwe contacten met andere 

verenigingen en zal graag gezamenlijke activiteiten organiseren, mits deze activiteiten een 

verrijking zijn voor het programma. Panoplia, de SIB en het Duivelsei hebben al toenadering 

tot ons gezocht. Ook het MUN (Model United Nations), een vereniging die niet betrokken is 

bij de PKvV, heeft aangegeven een activiteit samen te willen organiseren.  

Het bestuur is van plan zoveel mogelijk constitutieborrels en andere initiatieven van de 

PKvV, zoals het rondje verenigingen, te bezoeken om contacten met andere verenigingen te 

onderhouden.  

De acquisitiewerkgroep, een werkgroep vanuit het VVO waarin verenigingen gezamenlijk 

acquireren, vindt het bestuur een zeer goed initiatief. Aan deze werkgroep zal dan ook actief 

deelgenomen worden. Naast deze acquisitiewerkgroep is er binnen de PKvV ook een 

locatiewerkgroep opgericht, die de mogelijkheden onderzoekt tot het huren of kopen van 

een pand voor de huisvesting van meerdere kleine verenigingen. Het bestuur zal de door 

Andromeda ingenomen waarnemende rol in deze werkgroep voortzetten, en geen actief lid 

worden van deze werkgroep.  

De leden van het Comité van Aanbeveling zullen worden uitgenodigd bij grotere 

evenementen en de Constitutie High-Tea van het bestuur op 23 oktober.  

 

Tot slot 

Nu de nieuwe dageraad nadert verschijnen vele culturele avonturen als schepen aan de 

horizon. Klim aan boord en trotseer deze avonturen met ons tezamen! Met Nehalennia als  

beschermvrouwe zal Prometheus gedurende deze culturele reis vele beproevingen 

doorstaan!  


