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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op woensdag 31 januari 2018 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Maartje Dingemans.  

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Adri Wessel 

Annemieke Stolk (vanaf 19.56 uur) 

Arthur Wesselink 

Cornieke van den Broek (tot 23.19 uur) 

Eddie Skinner (van 22.22 uur tot 23.17 uur) 10 

Eline Berkhout 

Emily Klerks (tot 23.17 uur) 

Eveline van der Veen 

Dominique Mulder 

Floris Meertens 15 

Francine Maessen (tot 23.27 uur) 

Gerard Spaans 

Joris van de Riet (vanaf 22.16 uur) 

Jurrian Meijerhof 

Lennart Blok (tot 23.27 uur) 20 

Leonie Dams 

Lisette Neeleman 

Loes de Bruin 

Lotte Kokkedee 

Maartje Dingemans 25 

Marike van Dam 

Marlise van der Veen 

Mats Dijkdrent 

Niels Rood 

Riccardo Tosellini (vanaf 21.34 uur) 30 

Robert van de Peppel 

Sander Huls 

Sanne Wortman (tot 21.36 uur) 

Susan van den Dool (tot 21.36 uur) 

Steven Assenberg 35 

Susanne Belonje 

Vera Verkooijen 

Vivian Tomson (vanaf 22.59 uur) 

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

aangeduid en vervolgens slechts met de voornaam. Indien personen met dezelfde 40 

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

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

 

#1. Opening 
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Lotte Kokkedee opent de Algemene Ledenvergadering om 19.33 uur. Ze verwelkomt 45 

iedereen op de halfjaarlijkse ALV. 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

Lotte leest de agenda voor en vraagt of er vragen of opmerkingen zijn vanuit de zaal. Er zijn 

geen aanvullingen, dus hamert Lotte de agenda in. 50 

 

#3. Post m.b.t. de ALV 
Lotte vraagt Maartje Dingemans, de ab-actis, of er post voor de ALV is. Maartje heeft post 

met betrekking tot het Huishoudelijk Reglement (HR) ontvangen waar later op 

teruggekomen zal worden, en een aantal machtigingen: van Bo Salomons en Freya 55 

Freytag om Gerard Spaans te machtigen, van Felix Huygen en Jos van Winkel om 

Robert van de Peppel, René Kamerich en Charlotte Lamping om Adri Wessel, 

Bastiaan van Ganzen en Freek van Vliet om Annemieke Stolk, Naor Scheinowitz en 

Cid Swanenvleugel om Lotte, Kristian Bakker om Steven Assenberg, Mathijs Smith 

om Jurrian Meijerhof, Martijn Kokken en Sanne Meier om Sander Huls, Thomas 60 

Bakker om Emily Klerks, Tonda van Manen en Kees van Beest om Dominique 

Mulder, en van Sanne Wortman en Schelte van Deventer om Vera Verkooijen te 

machtigen. 

 

#4. Notulen vorige ALV’s 65 

Lotte zegt dat de notulen van de vorige ALV’s per mail aan de leden gestuurd zijn. Ze vraagt 

of iemand opmerkingen heeft over de notulen van de ALV’s van 27 en 28 september. 

Er zijn geen opmerkingen uit de zaal, dus de notulen worden aangenomen. 

 

#5. Mededelingen  70 

Lotte laat weten dat er speculaas op de ALV aanwezig is. 

 

#6. Algemeen halfjaarverslag  
Lotte zegt dat iedereen het algemeen halfjaarverslag per mail heeft ontvangen en het daarom 

niet zal worden voorgelezen. Vervolgens geeft ze het woord aan de Raad van Advies. 75 

Niels Rood en Adri komen naar voren namens de Raad van Advies. Adri legt kort uit wat de 

Raad van Advies doet: de Raad van Advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan 

het bestuur en stelt vragen bij ALV’s. Het advies is niet bindend. De Raad bestaat 

naast haarzelf en Niels uit Annemieke, Emily, Bastiaan en Steven. Ze bedankt bestuur 

Parcival voor het halfjaarverslag. Ze zal nu per kopje vragen stellen. 80 

Programma1: Adri vraagt of het bestuur verwacht het licentieprobleem nog op te gaan 

lossen. Ze vraagt wat de plannen van het bestuur zijn voor Eten-bij-een-Prometheaan 

(EbeP), bijvoorbeeld een oproep te plaatsen om je op te geven als kok, aangezien het 

een leuke activiteit is om verschillende mensen te leren kennen en zich goed leent 

voor de integratie van leden in de vereniging. Ze vraagt of één van de twee 85 

                                                      

 
1 Antwoorden van het bestuur staan voor de overzichtelijkheid onder de bijbehorende vragen.  

Chronologisch gezien komen de antwoorden echter na alle vragen gesteld door de Raad van Advies. 
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activiteiten, de passieve en de actieve, beter bezocht werden en of dit invloed gaat 

hebben op het programma, en hoe de weekenduitjes worden bezocht. 

Lotte antwoordt dat het bestuur in gesprek is met het Lipsius of de vereniging onder hun 

licentie valt als ze daar een film kijken. Ze hoopt binnenkort antwoord te krijgen. Ze 

vindt EbeP belangrijk en antwoordt dat het bestuur EbeP zal gaan promoten via de 90 

weekmail en zelf op mensen af zal stappen. Ze antwoordt dat er niet zo’n verband te 

trekken is tussen de soort activiteit en de opkomst. Het ging het bestuur meer om het 

tonen van een divers programma, waar het bestuur mee door wil gaan. De opkomst 

bij weekenduitjes was ook wisselend. Jurrian voegt toe dat de hoeveelheid data van 

de ledenstatistieken te klein is om er iets zinnigs over te zeggen. 95 

Gilden: Adri vraagt of het steeds dezelfde gilden zijn die hun activiteit op het 

maandprogramma en de weekmail wilden hebben. 

Maartje antwoordt dat het diverse gilden zijn die dit vragen. 

 

Annemieke komt om 19.56 uur de zaal binnen. 100 

 

Quaestuur: Adri vraagt of er nog wat van de lustrummerchandise verkocht is. 

Jurrian antwoordt dat het bestuur aan het begin van het jaar hier aandacht aan heeft 

gegeven. Er is sindsdien € 35 aan lustrummerchandise verkocht. Binnenkort zullen er 

nieuwe truien te koop worden aangeboden en dan zal de lustrummerchandise mee 105 

worden genomen in de promotie van alle merchandise. 

Commissies: Adri vraagt wat er mis ging in de communicatie met commissies en hoe dat is 

aangepakt.  

Arthur Wesselink antwoordt dat er aan het begin van het jaar wat problemen waren. Hij 

mailde de commissies steeds wat laat en wachtte te lang met het vragen om de 110 

notulen. De problemen waren vooral opstartproblemen die nu zijn opgelost. 

Locaties: Adri vraagt of het bestuur ook op andere dagen dan de woensdag in De Vergulde 

Kruik wil zitten en of Café de Keyzer weer geschikt is als primaire lezingenlocatie, 

aangezien het daar eerder te klein was. Ze vraagt hoe de Bonte Koe is bevallen. 

Eveline van der Veen antwoordt dat het bestuur niet zoveel heeft gekeken naar De Vergulde 115 

Kruik. De vereniging past goed in Café de Keyzer. Op andere momenten zou het 

bestuur naar De Kruik kunnen gaan, maar De Keyzer heeft de voorkeur. De Bonte 

Koe is best een leuke locatie, maar het is een stuk kleiner dan De Keyzer dus de Bonte 

Koe is alleen geschikt voor kleine activiteiten waar weinig mensen verwacht worden. 

Communicatie en promotie: Niels vraagt of het bestuur erover heeft nagedacht helemaal 120 

geen papieren maandprogramma’s meer te versturen, en wat het bestuur gaat doen 

als er geen gebruik mag worden gemaakt van de postservice. Hij vraagt hoe het het 

bestuur is bevallen om een assessor pr te hebben en wat voor vernieuwingen er 

daarom zijn doorgevoerd in het pr-beleid. Hij vraagt waaruit het bestuur afleidt dat 

de instagrampagina niet effectief is, aangezien foto’s daar meer likes krijgen dan op 125 

Twitter en Facebook. 

Eveline antwoordt dat ze best voor het afschaffen van de papieren maandprogramma’s is, 

want bomen. Lotte zegt dat het rondbrengen van de papieren maandprogramma’s 

veel bestuursuren opneemt en mensen die in Leiden wonen gemakkelijker in staat 

zijn om het programma op te halen. Wanneer de vereniging gratis gebruik mag 130 

maken van de postservice, dan zullen de papieren maandprogramma’s weer 
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verstuurd worden. Als het niet gratis kan, dan zet het bestuur het huidige beleid door 

om het niet op te sturen. Eveline antwoordt dat ze niet weet hoe de pr voorgaande 

jaren gedaan werd, maar dat het haar bevalt, omdat de pr-taken een samenhangend 

pakket vormen. Ze vindt het jammer dat ze niet veel nieuw pr-beleid kan leveren 135 

omdat er niet veel tijd overblijft naast het uitvoeren van de externe taken. Ze 

antwoordt dat omdat Instagram een externe pagina is er toestemming moet worden 

gevraagd om foto’s te plaatsen aan de mensen die op de foto’s staan, maar dat zij en 

Leonie Dams van plan zijn om vooraf te bedenken bij welke activiteiten ze foto's gaan 

maken. 140 

Vrienden & Reünisten: Niels vraagt of er een high tea zal plaatsvinden op de Vrienden- en 

Reünistendag, aangezien het Kamerlingh Onnes Gebouw prijzig is. 

Lotte antwoordt dat hier een oplossing voor is: de high tea zal plaatsvinden in de 

PomPomruimte van Plexus. 

Externe contacten: Niels vraagt hoe het onderhouden van externe contacten gaat zonder 145 

assessor extern. Hij vraagt hoe het staat met de zusjes en met de verbouwingsplannen 

van Plexus en, als het doorgaat, of de vereniging een nieuw hok krijgt of dat het 

bestuur daar zelf achteraan moet gaan. 

Eveline antwoordt dat het onderhouden van de externe contacten best goed gaat. Andere 

verenigingen zien duidelijk vaste aanspreekpunten. Omdat er niet één iemand over 150 

de externe zaken gaat duurt het soms wel wat langer om mails te beantwoorden, 

omdat je moet coördineren wie waarop mailt. Arthur legt uit dat Prometheus twee 

zusjes heeft, Particolarte en ViaKunst. Er is nog niet veel gedaan, maar Particolarte 

heeft Prometheus tijdens een van hun borrels uitgenodigd voor een bandjesavond 

waar het bestuur nog over zal communiceren. Binnenkort zal het bestuur ook met 155 

ViaKunst gaan borrelen. ViaKunst organiseert de zusjesdag, die vermoedelijk in april 

zal plaatsvinden.  Lotte heeft over de verbouwingsplannen laatst met Els Gips 

gesproken, en Plexus zelf heeft ook nog geen idee wat de plannen en de data zijn. 

Mats Dijkdrent deelt mede dat er in het nieuwe Lipsius ook ruimtes voor studie- en 

studentenverenigingen komen. 160 

Adri waarschuwt dat het bestuur wel dicht op de hokverdeling moet zitten, omdat er 

meestal minder hokplekken dan verenigingen zijn. 

Lotte bedankt de Raad van Advies voor hun waardevolle opmerkingen. Ze geeft alle andere 

aanwezigen de mogelijkheid om per kopje te reageren op het beleidsplan. 

 165 

Programma 

Mats merkt omtrent de licenties op dat als het niet lukt om met het Lipsius iets te regelen, hij 

er dan niet voor is om verder te kijken. Licenties zijn voor grote groepen bedoeld en 

daarom zijn ze zo duur. Volgens hem hoort Prometheus daar als vereniging niet bij. 

Lotte reageert dat licenties inderdaad best prijzig zijn. De administratiekosten zijn € 170 

35, en met twintig mensen ben je meer dan € 50 kwijt per filmvertoning. 

Francine Maessen vindt het idee van Grote Namen heel leuk en vraagt of het bestuur een 

grotere opkomst ziet bij Grote Namen en of deze opkomst komt door Prometheanen 

of externen. Lotte antwoordt dat er bij de lezing van Sophie Labelle een grotere 

opkomst was van vooral externen, maar dat dat kwam door de samenwerking met 175 



 

 

 
5 

 

het COC2. Voor de rest moeten alle Grote Namen nog komen. Michel Haring was ook 

best een Grote Naam, en door zijn optreden bij de Universiteit van Nederland te 

tonen in het facebookevenement schoot het bereik ineens omhoog, maar het bestuur 

zal de opkomst dus nog moeten zien bij de echt Grote Namen. 

Francine vraagt hoe de opkomst van leden is bij de cultuurtips en of het bestuur ermee door 180 

wil gaan om deze zelf te bezoeken. Eveline antwoordt dat dat erg wisselt: eerst waren 

er slechts enkele leden, maar afgelopen keer bij het museum Boerhaave waren er 

twaalf mensen. Het is dus een grote stap gebleken om buiten Leiden de cultuurtip te 

hebben. Het bestuur wil doorgaan met het bezoeken van de cultuurtips; hierdoor 

hebben leden houvast aan een tijdstip om samen naar een activiteit te gaan. 185 

Francine vraagt of er stellingen van sprekers worden gevraagd en of daar iets mee gebeurt. 

Lotte antwoordt dat de stellingen wel gevraagd worden, maar dat het er vaak bij 

inschiet omdat lezingen vaak uitlopen of omdat er veel vragen zijn. Jurrian voegt toe 

dat veel sprekers de stellingen niet of op het laatste moment aangeven. Lotte vindt 

het goed dat Francine dit opmerkt, het bestuur zal hier meer op gaan letten. 190 

Vera vraagt waarom ervoor gekozen is niet te focussen op bestuursaanwezigheid. Lotte 

antwoordt dat daar inderdaad voor gekozen is, omdat de bestuursleden het best druk 

hebben en ze elkaar rust gunnen. Dit bevalt het bestuur goed. 

Sanne vraagt of het bestuur behalve op hetzelfde weekend ook op maandelijks niveau 

rekening houdt met de activiteit van de dagjescommissie. Lotte antwoordt van niet; 195 

het bestuur probeert wel een of twee weken tussen de verschillende 

weekendactiviteiten te houden. 

Steven vraagt of het bekend is bij de leden dat er te weinig koks zijn voor EbeP en of EbeP bij 

hen nog leeft. Lotte antwoordt dat het bestuur EbeP en het koken vanaf nu in ieder 

geval zal propageren. Tot nu toe wachtte het bestuur totdat de aanmeldingen binnen 200 

waren. Eveline voegt toe dat deelnemers vaak geen woonkamer beschikbaar hebben 

of geen kamer in het centrum hebben. Er zijn wel veel hulpkoks. 

Loes de Bruin vraagt of er alleen minder koks zijn of ook minder deelnemers. Jurrian 

antwoordt dat ook het aantal deelnemers is afgenomen. 

 205 

Quaestuur 

Vera ziet dat er voor merchandise gekozen is voor onder andere theeglazen, die altijd het 

presentje voor de helpers tijdens de EL CID3 waren. Ze vraagt of de theeglazen nog 

steeds de presentjes zijn, want ze zou het gek vinden als de theeglazen zowel te koop 

zijn als een presentje zijn. Jurrian antwoordt dat het nog wel op de planning staat dat 210 

dit de presentjes blijven. Laatst hoorde hij van een lid dat nooit commissies doet dat 

diegene het heel leuk vond om eindelijk theeglazen te kunnen krijgen. 

Mats vraagt of de postservice gratis is. Jurrian antwoordt dat het bestuur een factuur 

verwacht, maar dat nog niet duidelijk is hoe hoog het bedrag is. Dit bedrag zal even 

hoog of iets lager zijn dan het posten met postzegels. Het bestuur is nu in gesprek met 215 

                                                      

 
2 COC Leiden, LHBTI-belangenvereniging. 
3 Enige Leidse Commissie Introductie Dagen. 
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de postservice of Prometheus minder of niets hoeft te betalen, aangezien vergelijkbare 

verenigingen zoals CM en SIB4 minder of niets hoeven te betalen voor de postservice. 

 

Commissies 

Francine merkt op dat het bestuur schrijft over budgetproblemen bij het gala en weekendje I. 220 

Er zijn al jaren problemen met de locatie van het gala, dus ze vraagt waarom dit er 

bijstaat. Weekendje I heeft geen budget maar een deelnemersbijdrage, dus ze vraagt 

waarom er over budgetproblemen wordt gesproken. Jurrian antwoordt dat het gala 

een grote tegenvaller heeft: ze wilden dezelfde goedkope locatie gebruiken als vorig 

jaar, maar deze locatie heeft nu hun prijs bijna dertig procent omhoog gegooid, wat 225 

niet begroot was. Dit is nu opgelost. Arthur antwoordt dat er grenzen zijn voor wat je 

als deelnemersbijdrage kan vragen, zo ook bij weekendje I. Er is nu gebleken dat die 

grens voor weekendje I te krap was en daarom was het moeilijk om een goede locatie 

te vinden. Er is bovendien een verschil in budget tussen weekendje I en weekendje II, 

maar bij het volgende weekendje zal rekening gehouden worden met het krappe 230 

budget bij het eerste weekendje. 

Gerard merkt op dat de vorige keren dat het weekendje naar Brugge ging het budget goed 

was, en dat het hier om een tweede keus gaat waardoor het probleem om een locatie 

te vinden waarschijnlijk tijdsgerelateerd is. 

Sander hoorde dat de eerdere bestemming gevetood was en vraagt hoe dat komt. Jurrian 235 

antwoordt dat dit een overweging was op basis van de deelnemersbijdrage. De 

deelnemersbijdrage zou erg hoog zijn, rond de € 90. Het zou lukken om hierin te 

snoeien tot net boven de € 80. Toen is de beslissing gemaakt om de commissie te 

vragen iets anders te zoeken met een kleinere bijdrage, omdat het bestuur bang was 

dat het weekendje zou tegenvallen, omdat het voorgaande jaar het weekendje door 240 

een kleine groep mensen bezocht was met een kleinere bijdrage dan dit jaar voor 

ogen was, en omdat de BRC dit jaar ook een hogere bijdrage vroeg. In eerste instantie 

werd dus gekeken om de deelnemersbijdrage terug te brengen. Toen dit niet bleek te 

kunnen, is er samen met de commissie gekeken naar andere locaties en is toen 

gevraagd aan de commissie om een andere locatie te kiezen. Lotte voegt toe dat de 245 

locatie in Düsseldorf niet genoeg plek had. 

Francine vraagt of het bestuur nog heeft vergaderd over de op de vorige ALV door Larissa 

geopperde reisvergoeding. Jurrian antwoordt dat het bestuur al met Larissa heeft 

gecommuniceerd. Er is hier eigenlijk niet genoeg budget voor en het bestuur is bang 

dat wanneer je dit mogelijk maakt, de grens niet goed te trekken is tussen wie wel of 250 

geen recht heeft op de vergoeding. Hij heeft voor de grap een berekening gemaakt in 

het geval een lid een gemiddeld treinreisje mag declareren wat al snel neerkomt op € 

20 per lid, en vervolgens wie daar gebruik van mag maken, dan kom je op honderd 

potentiële leden, en daar is geen budget voor. Francine bedankt het bestuur en vindt 

het goed dat dit serieus wordt genomen. 255 

 

Ledenbinding 

                                                      

 
4 Collegium Musicum en Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen. 
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Susanne Belonje vraagt wat het effect was van de belronde en hoe de negatieve reacties zijn 

afgehandeld. Eveline antwoordt dat er direct verhoogde activiteit was en ook de 

weken erna. Daarna zwakt het effect af, maar er zijn leden actiever door geworden. 260 

De negatieve reacties zijn individueel benaderd met excuses, dat het al jaren zo gaat 

en dat het bedoeld was als iets positiefs. 

Mats oppert om bij de inschrijving de mogelijkheid te geven om aan te geven absoluut niet 

gebeld te willen worden. Lotte reageert dat deze optie meegenomen zal worden. 

Steven reageert dat hij goede ervaringen heeft met belrondes en dat een belronde al geslaagd 265 

is als er vijf inactieve leden toch weer wat actiever worden. Het vraagstuk of je wel of 

niet een belronde mag doen vindt hij vergezocht en hij heeft zijn bedenkingen bij het 

aangeven op het inschrijfformulier om niet gebeld te worden. Je zou er tegen moeten 

kunnen om gebeld te worden. Hij vraagt de ALV hier niet te diep over na te denken. 

Jurrian reageert dat hij als quaestor het jammer zou vinden om iemand niet te mogen bellen, 270 

hoewel hij gelukkig nog niet van deze optie gebruik heeft hoeven maken. 

Loes merkt op dat er vroeger telefoonboeken waren en je altijd gebeld kan worden; je kan 

een random nummer zo intoetsen. 

 

Locaties 275 

Vera vraagt of er nog locaties gaan worden uitgeprobeerd. Lotte antwoordt dat er nu contact 

is met het Gravensteen bij het Gerecht en Café van Engelen en dat er dus misschien 

gebruik van deze locaties gemaakt gaat worden. 

Eline Berkhout vraagt hoe de activiteiten in de Vrijmetselaars zijn bevallen en of daar na de 

verbouwing activiteiten gaan plaatsvinden. Eveline antwoordt dat hier binnen het 280 

bestuur en binnen de vereniging gemengde gevoelens over zijn. De voordelen zijn dat 

het groot is en het zich in het centrum bevindt. Zelf vindt ze het iets te rustig, maar 

sommige leden hebben in de eindejaarsenquête aangegeven dat juist fijn te vinden. 

Het duurt vrij lang voordat ze weer open gaan, zo’n vijf à zes maanden, maar het 

bestuur staat ervoor open om er nog activiteiten te organiseren. Lotte voegt toe dat de 285 

sfeer na de verbouwing verbeterd zal zijn met meer licht vanuit de tuin, en dat de 

hele lage drankprijs een groot voordeel is. 

Floris Meertens merkt op dat alleen contant kon worden betaald en vraagt of hier iets aan 

gedaan kan worden. Lotte antwoordt dat de Vrijmetselaars van plan zijn om een 

pinapparaat aan te schaffen, maar dat ze er onduidelijk over waren wanneer 290 

gevraagd werd of ze het al hadden. Nu het bestuur weet dat ze dat niet hebben, zal 

het ruim van tevoren worden aangekondigd dat je alleen contant kan betalen. 

Steven merkt op dat het bestuur bij een verwachting voor een hogere opkomst naar het 

Lipsius gaat en vraagt of De Vergulde Kruik bewust vermeden wordt. Lotte 

antwoordt dat De Vergulde Kruik steeds vaker volgeboekt is op woensdagavonden 295 

door onder andere de JOVD en AEGEE5, en er maandelijks een pubquiz plaatsvindt. 

Steven zegt dat er eerder vaak het probleem was dat De Keyzer te klein dreigde te worden en 

vraagt of dit een prangend probleem wordt met de EL CID. Lotte antwoordt dat De 

Keyzer nu goed past, maar dat wanneer er ineens twintig eerstejaars actief worden 

dat er dan nieuwe locaties moet worden gezocht. Dit is voornamelijk voor het 300 

                                                      

 
5 Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie en European Students' Forum. 
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volgend bestuur van belang, omdat het niet goed in te schatten is. Dominique merkt 

op dat De Vergulde Kruik zo populair is geworden nadat ze het op hun site mogelijk 

hebben gemaakt om de achterzaal te kunnen huren. Lotte bedankt haar voor de 

verheldering. 

 305 

Communicatie en promotie 

Eline vraagt of de algemene poster wordt gemaakt bij Labor Vincit en om welke 

hoeveelheden het gaat. Ze heeft gemerkt dat hoe groter de oplage, hoe minder 

verschil er relatief is in de prijs van extra posters. Eveline antwoordt dat het 

inderdaad om Labor Vincit gaat. Jurrian voegt toe dat de factuur van Labor Vincit 310 

jaarlijks komt en hij daarom nog niet weet hoeveel de kosten precies zullen zijn. 

Sanne vraagt wat er bedoeld wordt met vervallen posterlocaties. Lotte antwoordt dat je 

zonder een pas niet meer in het studentencomplex op de Vrijheidslaan kan komen, en 

dat het eerste portaal van de Klikspaanweg niet effectief is omdat daar alleen 

statushouders wonen. Deze locaties zijn dus vervallen om posters op te hangen. 315 

Sowieso ligt de focus nu meer op universiteitsgebouwen, omdat daar veel studenten 

komen. Sanne geeft de suggestie om ook posters in de Hogeschool en in het 

Universitair Sportcentrum op te hangen. Lotte vindt dat een goed idee en bedankt 

haar voor de opmerking. 

Francine merkt namens de Pyrosredactie op dat ze het zeer jammer vindt dat de KerstPyros 320 

pas halverwege januari is verspreid. Ze vindt het vreemd dat het bestuur schrijft te 

twijfelen over de effectiviteit van Instagram en Twitter, terwijl er sinds september 

slechts vier tweets en een foto op Instagram zijn gezet. Eveline reageert dat het haar 

fout is dat er weinig getweet is; ze denkt er steeds ofwel een dag te vroeg ofwel op de 

lezing zelf aan. Niels zegt dat hij de tweets ook vergat en hij geeft als tip om op 325 

woensdagochtend een wekker te zetten. Eveline antwoordt dat de weinige foto’s op 

Instagram komen omdat het lastig is hier foto’s op te zetten, omdat dan steeds om 

toestemming van de personen op de foto moet worden gevraagd. 

Steven vraagt wie er op het instagramaccount kunnen. Eveline antwoordt: ‘Leonie en ik.’ 

Steven oppert om met een smartphone tijdens de activiteit meteen een foto te maken 330 

en die, door meteen toestemming te vragen aan de aanwezigen, op Instagram te 

zetten. Francine reageert dat de foto’s genomen met de Prometheuscamera kwalitatief 

veel mooier zijn en het tijdsverschil niet erg is. Leonie reageert dat het meestal wel 

even duurt om foto’s uit te zoeken en dat smartphones dus wel fijn kunnen zijn. 

Robert oppert om de harde kern bij voorbaat toestemming te vragen voor de foto’s op 335 

Instagram. Lotte bedankt hem voor het idee. 

Niels merkt op dat hij het LinkedIn-account nog moet overdragen. Sander zegt dat hij 

datzelfde moet doen met het Staples account. Lotte reageert dat ze dit zullen regelen. 

Francine vraagt of de optie om makelaars te benaderen in overweging is genomen. Eveline 

antwoordt dat dat niet is gebeurd, maar dat daar binnenkort naar wordt gekeken. 340 

Vera vraagt wat de reden is dat activiteiten op de interne facebookpagina soms een, soms 

twee en soms drie dagen van tevoren worden geplaatst. Eveline antwoordt dat ze 

meestal twee dagen van tevoren activiteiten plaatst. Soms kondigt ze een activiteit 

drie dagen van tevoren aan als het gaat om een deadline voor het opgeven voor een 

activiteit, en soms kondigt ze een activiteit een dag van tevoren aan als er die week 345 

zowel op dinsdag, woensdag als zaterdag een activiteit is. Ze weet niet hoe dit een 
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jaar geleden geregeld werd. Ze heeft het nu zo gedaan voor mensen die niet iedere 

dag op Facebook kijken, maar ze hoort het graag als mensen het anders willen. 

Vera vindt een post op de dag zelf fijner. Ook zou ze het fijn vinden als iemand anders dan 

Eveline de foto’s op de pagina zet, omdat nu de foto- en programmameldingen door 350 

elkaar heen lopen. Eveline zegt dat dit is opgelost: degene van de fotocommissie die 

foto’s heeft gemaakt zal nu de foto’s op de pagina zetten. 

Steven oppert om de ALV te peilen wie voor en tegen het alleen digitaal maken van 

maandprogramma’s is. Sander reageert dat dit erg recent met een mail al is gepeild; 

in september hebben zo’n vijftig mensen aangegeven de maandprogramma’s op 355 

papier te willen. Adri reageert dat het een verschil is of je het maandprogramma op 

papier wil of dat je het enorm zou missen als het programma niet meer op papier zou 

zijn. Steven zegt dat hijzelf toen hij net lid was een keertje op zijn papieren 

maandprogramma keek maar vervolgens meestal online keek en hij zich kan vinden 

in een goedkoper en milieuvriendelijker beleid. Niels zegt dat het goed is om te 360 

inventariseren wat mensen hiervan vinden, maar dat dit vrij recent is gebeurd. Hij 

vindt het daarom beter om hier een vraag over in de eindejaarsenquête te zetten. 

Lotte vraagt de ALV wie het maandprogramma erg zou missen op papier als om geld- en 

milieuredenen ervoor zou worden gekozen het programma alleen digitaal te 

versturen. Zeven mensen in de zaal ontvangen nu het maandprogramma op papier, 365 

vier mensen daarvan zouden het papieren maandprogramma erg missen. Lotte zegt 

dat het te vroeg is om nu conclusies te trekken en stelt voor te wachten tot de 

eindejaarsenquête. 

Mats oppert om het papieren programma langzaam uit te laten sterven: nieuwe leden wordt 

dan niet meer een papieren programma aangeboden, zodat de vereniging op den 370 

duur bomen en geld bespaart. 

Francine merkt op dat het papieren programma voor haar de primaire manier is om te weten 

wat de activiteiten zijn. Andere leden hebben nu activiteiten gemist omdat ze geen 

papieren programma meer hebben. Emily reageert dat wanneer er geen papieren 

programma meer wordt aangeboden, dit ook niet meer je primaire manier van 375 

informatievoorziening kan zijn. Marike van Dam oppert om in dat geval het 

programma heel duidelijk op de voorpagina van de website te zetten. 

 

Vrienden & Reünisten 

Vera vraagt of het bestuur contact heeft gehad met het Comité van Aanbeveling. Lotte 380 

antwoordt dat de Vrienden- en Reünistenbrief ook naar hen is verstuurd. Ook heeft 

het bestuur een kerstkaartje van Edwin Rutten gehad en heeft het bestuur een kaartje 

teruggestuurd. Ze is van plan het Comité uit te nodigen voor de Vrienden- en 

Reünistendag in maart. 

Vera vraagt of het een idee is een nieuw persoon aan het Comité toe te voegen. Lotte vindt 385 

dit een goed idee en bedankt haar hiervoor. 

 

Externe contacten 
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Francine heeft een lijstje met vragen. Heeft er iemand zitting in de VVO6-weekcommissie? 

Lotte antwoordt: ‘Ja, Cid.’ Maakt Prometheus weer het VVO-boekje? Lotte antwoordt: 390 

‘Ja, de eerste mail hierover is uitgegaan.’ Is de PKvV7 op hun lage activiteit 

aangesproken? Lotte antwoordt: ‘Ja, zelfs meerdere malen door het bestuur.’ Francine 

merkt op dat onder de samenwerkingen die geresulteerd zijn uit constitutieborrels en 

rondjes verenigingen ook het COC wordt genoemd, maar die samenwerking was 

daar geen gevolg van. Eveline reageert dat dat inderdaad niet helemaal goed staat in 395 

het verslag. Francine vraagt wat de cultuurnota inhoudt en wat de samenwerking 

hiermee inhoudt. Lotte antwoordt dat Prometheus werd uitgenodigd door de 

voorzitter van de Cultuurnota, Arjen Pels Rijken, om bij een etentje te overleggen 

over het cultuurbeleid in Leiden. Jurrian is daar naartoe gegaan. De Cultuurnota 

organiseert meer van dit soort bijeenkomsten met cultuurhebbende personen en 400 

partijen in Leiden zoals de Stadsgehoorzaal, om te bespreken hoe het cultuurbeleid er 

in Leiden uit zou moeten zien. Omdat veel mensen aan zo’n bijeenkomst deelnemen 

was er niet veel inbreng. Francine zag dat in het beleidsplan het promoten bij 

studieverenigingen genoemd werd en vraagt of dit gedaan is. Maartje antwoordt dat 

ze voor de kunstlezing geprobeerd heeft de LKV8 te contacteren om dit bij hun leden 405 

bekend te maken, maar hier is de LKV niet op in gegaan. Lotte voegt toe dat de 

promotie vooral gaat om het samen organiseren van activiteiten. Zo is er nu contact 

met Shilin en MSVL Floris V9 om samen te werken. 

Vera vraagt wanneer de VVO-week plaatsvindt en wat Prometheus gaat doen. Lotte 

antwoordt dat dit de week van 5 tot 9 maart is en dat het bestuur alleen de notulen 410 

ziet en wordt opgedragen een locatie te regelen. Wat er gedaan wordt is nog geheim. 

Sander merkt op dat 9 maart het gala plaatsvindt en vraagt of daar rekening mee is 

gehouden. Lotte antwoordt dat daar rekening mee is gehouden: die vrijdag is er een 

afsluitende middagactiviteit. 

Eline vindt de ‘tot slot’-grap geweldig. Ze zat in de trein en ging helemaal stuk. 415 

Lotte neemt het halfjaarverslag aan. 

 

#7. Financieel halfjaarverslag  
Lotte kondigt aan dat het financieel halfjaarverslag door Jurrian, de quaestor, besproken zal 

worden. Jurrian begint bij de suppletoire begroting, waarbij hij ingaat op de 420 

resultaten die zijn vastgesteld en de begrotingsposten die significant zijn veranderd. 

Jurrian vertelt dat de Contributie inkomsten (1.) naar beneden zijn bijgesteld met € 350, omdat 

er een lager ledenaantal in oktober was dan verwacht, doordat een aantal 

uitschrijvingen nog niet in de financiële administratie verwerkt waren en doordat er 

tot nu toe minder aanmeldingen zijn tijdens het bestuursjaar. De Rente (5.) is over 425 

2017 uitgekomen op € 11,34, wat lager is dan begroot, maar wat geen grote invloed 

heeft op de begroting. De post Enveloppen (13.) is naar boven bijgesteld, omdat het 

bestuur wat harder door het aantal enveloppen heengaat dan verwacht. Op dit 

                                                      

 
6 Veelzijdige Verenigingen Overleg. 
7 Plaatselijke Kamer van Verenigingen. 
8 Leidse Kunsthistorische Vereniging. 
9 Middeleeuwse Studievereniging Leiden. 
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moment koopt het bestuur dure enveloppen bij de Staples, die als voordeel hebben 

dat ze zijn gemaakt van gerecycled papier. Om geld te besparen zou er eventueel 430 

voor gekozen kunnen worden goedkopere enveloppen bij bijvoorbeeld de Action te 

kopen. De post Promotiemateriaal (14.) is moeilijk in te schatten omdat Labor Vincit 

nog geen factuur van het drukwerk van 2017 heeft gestuurd. Deze post is iets naar 

boven bijgesteld, omdat hij van de verjaardagskaartjes wel een factuur had gekregen. 

De Subsidie Dies (27.), vervolgt hij, heeft als resultaat € 21,35. Er is circa € 20 winst 435 

gemaakt op de drankverkoop bij Jantje van Leiden, dit zorgt voor een kleine 

meevaller op de begrotingspost. De Integratiecommissie (37.) heeft in totaal € 23,87 van 

hun € 50 budget uitgegeven. De post Domeinnaam (39.) gaat meer kosten omdat de 

vereniging haar webhosting moet gaan betalen nu de server van Plexus gaat sluiten. 

Emily merkt op dat het hier niet om de domeinnaam maar om de hosting van de website 440 

gaat. Jurrian zal de naam van de post aanpassen. 

Jurrian gaat verder: de kosten voor de Constitutie-high tea (44.) bedroegen € 222,76. Dit is 

onder andere uitgegeven aan zaalhuur van de Ekklesia, declaraties voor baksels en bij 

de supermarkt gekochte taarten. Er zijn uiteindelijk 28 flesjes bier genuttigd. De post 

Quaestuur (45.) is naar boven bijgesteld omdat de ING haar kosten heeft verhoogd en 445 

Prometheus nu een creditcard heeft bij de ING waar de vereniging € 37,50 voor 

betaalt. Vorig jaar was er een creditcard aangeschaft die alleen voor persoonlijk 

gebruik voor Bo bleek te zijn. Deze nieuwe zakelijke creditcard is nu overzetbaar voor 

zijn opvolgers. Het e-Boekhoudenabonnement valt juist goedkoper uit doordat het 

bestuur een ledenadministratiemodule heeft geschrapt en een banner op de website 450 

heeft geplaatst. Jurrian besluit met de post Testlocaties (53.). Doordat het bestuur tot 

nu toe alleen gratis nieuwe locaties heeft bezocht is deze post voor de rest van het jaar 

verlaagd. De begroting komt met deze veranderingen op een verlies van € 6,64. 

 

Leonie verlaat de zaal om 20.35 uur. 455 

 

Jurrian gaat verder met de balans. De balans bestaat uit activa aan de linkerkant en passiva 

aan de rechterkant. Activa zijn alle geldmiddelen en middelen die geld 

vertegenwoordigen, zoals merchandise en debiteuren. De passivakant van de balans 

geeft aan hoe het vermogen is onderverdeeld in een algemene kas, acquisitiekas en 460 

verschillende reserveringen. Onder Liquide middelen staat nog een kredietkaart, deze is 

van Bo en zal van de balans verdwijnen. Het geld dat er nog op staat zal Bo 

terugstorten. Bij Voorraad zal de post Truien en Vesten toenemen als de truien waar het 

bestuur mee bezig is daadwerkelijk zijn besteld. Jurrian gaat verder met de 

Debiteuren. Contributiedebiteuren zijn Sascha Luinenberg voor 2016-2017 en Zyon 465 

Kollen voor 2017-2018, Jurrian gaat proberen het geld nog te krijgen van hen. De 

schuld van Cas Teurlings, die vorig jaar is geroyeerd, heeft Jurrian als verlies 

genomen, evenals de schuld van Sonny Koopman uit 2016-2017. Sonny was door een 

misverstand buiten zijn schuld om niet uitgeschreven in dat jaar. Naast 

contributiedebiteuren bestaan de debiteuren uit bedrijven die advertenties hebben 470 

gekocht bij de acquisitiecommissie, maar daarvoor nog niet hebben betaald. Dit gaat 

om € 535. De post Algemene Kas aan de passiva-kant van de balans is het vrij 

besteedbaar geld. Het bedrag dat er nu staat is vastgesteld door Bo bij de wissel-ALV 

en kan worden beschouwd als de stand van de verenigingsreserve. Een deel van het 



 

 

 
12 

 

vastgestelde bedrag is naar de acquisitiekas verschoven. Onderaan de balans staat 475 

een saldo van € 9.466,60, dit is in principe de winst die de vereniging heeft gemaakt 

dit boekjaar en is terug te zien op de winst- en verliesrekening. Dit bedrag zou bij de 

algemene kas opgeteld kunnen worden. Aan het einde van het boekjaar zal hij dat 

daadwerkelijk doen. 

Jurrian gaat vervolgens naar de winst- en verliesrekening. De suppletoire begroting heeft 480 

geen resultaat, omdat het resultaat door het boekhoudprogramma als winst- en 

verliesrekening gepresenteerd wordt. De winst- en verliesrekening laat de huidige 

stand van zaken zien. Een aantal posten geven een vertekend beeld. Zo staat de BRC 

op winst, terwijl deze commissie op een saldo van nul moet uitkomen. Onderaan 

deze rekening vindt men de post Verrekeningen, deze post wordt gebruikt om dingen 485 

van de balans af te schrijven die niet op de begroting thuishoren. Deze post bestaat 

uit de afgeschreven debiteuren en een verschil in de hoeveelheid truien die op de 

balans stonden en daadwerkelijk in de kast lagen. De winst- en verliesrekening heeft 

ook een saldo, namelijk hetzelfde saldo als de balans, € 9.466,60. 

Jurrian nodigt de kascontrolecommissie uit om te reageren op het financieel halfjaarverslag. 490 

 

Gerard komt namens de kascontrolecommissie naar voren. Hij vertelt dat de 

kascontrolecommissie bestaat uit de twee meest recente verenigingsquaestoren, maar 

dat Bo er vandaag niet bij kan zijn. De kascontrole controleert de quaestor en voorziet 

hem van gevraagd en ongevraagd advies. Hij en Bo zijn heel tevreden over Jurrians 495 

werk. Ze hebben goed contact met hem en Jurrian vraagt hen veel. Bij de halfjaarlijkse 

kascontrole zag alles er heel goed uit. Ze hebben als kascontrolecommissie een aantal 

vragen, maar willen de zaal eerst gelegenheid geven om hun vragen te stellen. 

Mats merkt op dat de kosten voor de ING best hoog zijn en vraagt of het bestuur naar een 

andere bankrekening heeft gekeken. Jurrian antwoordt dat hij daar nog niet naar 500 

heeft gekeken, maar dat hij openstaat voor suggesties, ook met het oog op de rente. 

Mats geeft als suggestie dat er op Google gemakkelijk overzichten te vinden zijn met 

zakelijke rekeningen. Hij merkt dat andere verenigingen hun financiële stukken 

presenteren op PowerPoints, wat papier scheelt en de mogelijkheid biedt om alles aan 

te wijzen. Ook geeft hij als suggestie om op de balans onder andere de camera te 505 

zetten, voor de inzichtelijkheid en voor het geval de vereniging failliet gaat. Jurrian 

reageert dat de balans het bezit vanaf hele hoge bedragen uitdrukt, en dat dat niet 

opgaat voor de vereniging. Lennart Blok voegt toe dat wat je op de balans zet voor 

jezelf is, en de camera voor de vereniging een groot bedrag is. Jurrian bedankt hen 

beide voor hun opmerkingen. 510 

Eline vraagt waarom de Reservering zesde lustrum (48.) zo laag is. Jurrian antwoordt dat, 

omdat dit een begroting is, de tegenvallende contributie-inkomsten ergens 

gecompenseerd moesten worden. Eline vraagt of het bedrag van de reservering weer 

omhooggaat als de contributie-inkomsten weer goed gaan. Jurrian antwoordt van 

wel, maar dat ook de reservering voor de camera dan omhoog kan. 515 

Eline vraagt waarom er nog niets bij Reservering Labor Vincit (52.) staat. Jurrian antwoordt dat 

besturen gebruikmaken van Labor Vincit zonder dat in het boekjaar zelf daarvoor 

betaald moet worden. Daarom worden bedragen voor Labor Vincit gereserveerd. 

Parcival gaat nu pas, aan het begin van het kalenderjaar, gebruikmaken van Labor 
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Vincit zonder daar zelf voor te betalen. Een groot deel van het bedrag uit de post 520 

Promotiemateriaal (14.) wordt dan overgeheveld naar Reservering Labor Vincit. 

Emily vraagt hoeveel de korting bedraagt voor het plaatsen van de niet zo mooie banner op 

de website. Jurrian antwoordt dat de boekhouding nu, door de korting van de 

banner, € 9,50 per maand exclusief 6% BTW kost. De banner levert elk jaar twee 

tientjes op. Je moet wel naar beneden scrollen om de niet zo mooie banner te zien. 525 

Emily reageert dat een mooiere advertentie die meer binnenbrengt een betere optie is. 

Susanne vraagt waarom de post Doordeweekse activiteiten (22.) behoorlijk omlaag is gegaan. 

Jurrian antwoordt dat het bestuur tot nu toe gratis activiteiten heeft georganiseerd en 

aangezien er al een half jaar voorbij is, er een behoorlijk deel van de post af is gehaald. 

Niels ziet dat er € 4.500 op de betaalrekening staat en vraagt of het handiger is wat geld naar 530 

de spaarrekening te plaatsen. Jurrian antwoordt dat hij hier naar gaat kijken, maar dat 

dit bedrag er nog op moet staan omdat de betalingen gedaan met de creditcard, zoals 

de vliegtickets van de buitenlandreis, binnenkort afgeschreven gaan worden. 

Adri vraagt of het bestuur al weet of ze een grote uitgave uit de reserve willen doen. Jurrian 

antwoordt dat daar geen concrete plannen voor zijn, maar dat de vorige ALV was 535 

aangegeven dat dat een optie is. Veel mensen wisten namelijk niet van de reserve af. 

 

Gerard geeft aan dat wederom best wat van zijn vragen zijn gesteld door de zaal. Hij 

bedankt de zaal hiervoor. Hij merkt op dat er nog geen promotie is gemaakt voor de 

merchandise en dat er nog geen pennen te krijgen zijn. Jurrian reageert dat er nog 540 

geen truien te koop zijn, maar dat dit in de planning staat, en dat hij nog moet kijken 

hoeveel de pennen zouden kosten, aangezien deze om ze te verkopen wel moeten 

worden bijgekocht. 

Gerard vraagt of Jurrian kan uitleggen waarom de Overige uitgaven (15.) nu al best hoog zijn. 

Jurrian legt uit dat het bestuur geprobeerd heeft een nieuwe externe harde schijf aan 545 

te schaffen als tweede back-up. De harde schijf die nu dient als back-up voor het 

archief en de foto’s is best oud en kan falen. Er was echter een fout gemaakt bij de 

post, waardoor het bedrag van de harde schijf is teruggeboekt. Dit bedrag heeft hij bij 

Overige inkomsten (7.) neergezet. 

Gerard merkt op dat op de balans bij voorraad theeglazen, mokken en stropdassen een 550 

bedrag staat dat niet een veelvoud van de verkoopprijs is. Hij vraagt waar dit verschil 

is ontstaan, of dit een positief of negatief verschil is, en wat Jurrian hiermee wil doen. 

Jurrian antwoordt dat het een positief verschil is, dat ontstaan is omdat hij de glazen 

en mokken naar boven heeft afgerond naar het dichtstbijzijnde ronde bedrag, omdat 

de gekochte batches niet eens op hele centen zijn afgerond. Het gaat steeds om niet 555 

meer dan € 0,10 per glas of mok. Deze centen winst komen bij Inkomsten merchandise 

(6.) terecht. 

 

Lotte kondigt aan verder te zullen gaan met de begroting van de acquisitiecommissie. Ze 

geeft hiervoor het woord aan Steven. 560 

Steven zegt dat er best veel geld is, zelfs zonder de debiteuren mee te rekenen. Hij hoopt dat 

de openstaande bedragen van debiteuren binnenkort geïnd kunnen worden. Hij wil 

de leden die bij Bol.com wat gaan kopen wijzen op de Bol.com-link die onder ‘Leden’ 

op de website te vinden is. Hier is dit verenigingsjaar al € 50 mee verdiend. Hopelijk 

komt er weer een galadeal met Suitable: wanneer je daar meer dan € 100 besteedt, dan 565 
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krijgt de vereniging € 10. Hij wil bij leden en commissies onder de aandacht brengen 

dat aanvragen bij de acquisitiecommissie op tijd moeten worden ingediend, omdat er 

anders niet aan de criteria wordt voldaan. De acquisitiecommissie vindt het namelijk 

belangrijk dat er voor een activiteit geadverteerd wordt met de prijsverlaging, zodat 

er daadwerkelijk door de lagere prijs meer leden meegaan naar de activiteit. Hij vindt 570 

het fijn dat de lezing met Sophie Labelle zo succesvol was. 

Mats vraagt te heroverwegen om achteraf geld toe te kennen. Gilden met gratis activiteiten 

plannen namelijk niet lang van tevoren hun activiteiten. Vervolgens moet er materiaal 

gekocht worden en dan is het nog afwachten hoeveel mensen op komen dagen; 

afhankelijk daarvan kan er nog materiaal teruggebracht worden. Wanneer er achteraf 575 

geld wordt gegeven is het duidelijk hoeveel er precies is uitgegeven. Het gaat meestal 

om niet meer dan tien, twintig euro. Steven reageert dat hier verschillende ideeën 

binnen de commissie over bestaan. Het komende half jaar zal de commissie aan de 

slag gaan om het makkelijker te maken geld toegezegd te krijgen. 

Emily geeft aan dat CoolBlue eenzelfde soort banner heeft als Bol.com. Wellicht kan deze 580 

banner ook op de site. 

 

Riccardo Tosellini komt om 21.34 uur de zaal binnen. 

 

Susanne zegt dat de dagjescommissie meer gekregen heeft dan aangevraagd en ze vraagt of 585 

dit vaker gebeurt. Steven antwoordt dat de dagjescommissie veel meer leden 

verwachtte dan de aanvraag bedroeg. De acquisitiecommissie kijkt goed naar de 

begroting en kent vervolgens geld toe dat past bij die begroting, zeker bij commissies 

waarbij het de traditie is dat zij gesteund worden door de acquisitiecommissie, zoals 

reisjes, dagjes en weekendjes. Er was het beeld bij andere commissies ontstaan dat je 590 

altijd acquisitie kon krijgen; de commissie probeert dit beeld nu aan te passen door 

alleen speciale activiteiten te sponsoren. 

Lotte neemt het financieel halfjaarverslag aan. 

 

#8. Suppletoire begroting 595 

Lotte zegt dat de suppletoire begroting bij het vorige agendapunt besproken is, en dat ze 

deze begroting aan zal nemen als er geen verdere vragen over zijn. Lotte neemt de 

suppletoire begroting aan. 

Lotte schorst de vergadering om 21.36 uur. 

 600 

Sanne en Susan van den Dool verlaten de zaal. 

 

#9. Bespreking artikelen I-XV van het wijzigingsvoorstel op het HR 
Lotte heropent de vergadering om 21.54 uur. 

Lotte zegt dat de HR-commissie dit jaar hard heeft gewerkt aan een wijzigingsvoorstel voor 605 

het HR. Ze bedankt de commissie voor hun harde werk. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de artikelen I-XV. 

 

#10. Stemming inzake artikel I-XV van het wijzigingsvoorstel voor het HR 
Lotte leest het stemmingsvoorstel voor: ‘De artikelen I-XV van het wijzigingsvoorstel op het 610 

Huishoudelijke Reglement zoals bijgevoegd in het ALV-boekje worden aangenomen.’ 
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Er zijn geen vragen over de formulering van het stemmingsvoorstel en er is geen 

bezwaar tegen een stemming per acclamatie. Lotte neemt het stemmingsvoorstel aan. 

 

#11. Bespreking artikel XVI van het wijzigingsvoorstel op het HR 615 

Lotte legt uit dat, omdat er discussie op de HR-informatieavond was over dit artikel, dit 

artikel apart wordt behandeld. 

Steven legt uit dat de discussie ging over de vraag of je de voorzitter een dwingend systeem 

bij het uitdelen van sancties moet voorschrijven of niet. Niels merkt op dat het artikel 

niet per se dwingend hoeft te zijn; je komt vrij snel naar het tweede punt en naar het 620 

derde punt in de praktijk. Lotte reageert dat dat klopt. 

 

#12. Stemming inzake artikel XVI van het wijzigingsvoorstel voor het HR 
Lotte leest het stemmingsvoorstel voor: ‘Het artikel XVI van het wijzigingsvoorstel op het 

Huishoudelijke Reglement zoals bijgevoegd in het ALV-boekje worden aangenomen’. 625 

Er zijn geen vragen over de formulering van het stemmingsvoorstel en er is geen 

bezwaar tegen een stemming per acclamatie. Lotte neemt het stemmingsvoorstel aan. 

 

#13. Bespreking artikelen XVII–XIX van het wijzigingsvoorstel op het HR 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze artikelen. 630 

 

#14. Stemming inzake artikelen XVII-XIX van het wijzigingsvoorstel voor 

het HR 
Lotte leest het stemmingsvoorstel voor: ‘De artikelen XVII-XIX van het wijzigingsvoorstel op 

het Huishoudelijke Reglement zoals bijgevoegd in het ALV-boekje worden 635 

aangenomen.’ Er zijn geen vragen over de formulering van het stemmingsvoorstel en 

er is geen bezwaar tegen een stemming per acclamatie. Lotte neemt het 

stemmingsvoorstel aan. 

 

#15. Bespreking artikelen XX-XXIV van het wijzigingsvoorstel op het HR 640 

Lotte legt uit dat deze artikelen gaan over de wijze van instemming van een nieuw bestuur. 

Over dit onderwerp was veel discussie op de HR-informatieavond. Een deel van de 

HR-commissie heeft daarom een amendement op het wijzigingsvoorstel geschreven. 

Het amendement luidt samengevat dat men op de instemmings-ALV zal besluiten 

over een kandidaats f.t.- bestuur als geheel en niet over afzonderlijke leden. 645 

Adri leest de toelichting op het amendement voor (zie bijlage 1). 

Lotte zegt dat leden de mogelijkheid hebben gekregen om schriftelijk te reageren op dit 

amendement. Maartje, de ab-actis, leest deze reacties van Francine Maessen, Bastiaan 

van Ganzen en Sander Huls voor (zie bijlage 2). 

 650 

Joris van de Riet komt om 22.16 uur de zaal binnen. 

Leonie en Eddie Skinner komen om 22.22 uur de zaal binnen. 

 

Lotte zegt dat de meeste argumenten nu zijn gehoord en vraagt de zaal of zij nog een korte 

toevoeging of een nieuw argument voor of tegen het amendement willen inbrengen. 655 
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Niels zegt dat hij als f.t. en als h.t. aan beide kanten heeft gestaan. Als f.t.’er is hij zonder 

tegenstemmen ingestemd in juni en dat ging goed. Het afgelopen jaar waren er meer 

tegenstemmen op de wissel-ALV en dit werd als vervelend ervaren. Er was geen 

dreiging om niet ingestemd te worden, wat niet wegneemt dat het vervelend was 

voor de personen in kwestie. Aan de ene kant van de discussie heb je het perspectief 660 

dat het om iets zakelijks gaat en aan de andere kant het perspectief dat het om een 

gezelligheidsvereniging gaat waar mensen vrijwillig hun tijd opofferen en daarmee 

uitlopen met hun studie, en dat allemaal overhebben voor deze vereniging, en dat als 

je dat ervoor over hebt, je het eigenlijk al goed hebt gedaan. Dat betekent niet per se 

dat je voor een heel bestuur moet stemmen. In de argumentatie komt de focus vooral 665 

te liggen op het tijdselement. In oktober, november en december was hijzelf vaak niet 

aanwezig omdat hij stage had, wat hij niet had kunnen doen als hij door moest gaan 

als bestuur. Daarom is het eigenlijk alleen goed om het individueel instemmen te 

doen in juni. Ten eerste heeft het f.t. dan nog niet al te veel plannen gemaakt. Ten 

tweede heeft het bestuur anders geen idee of ze nog door moeten, en is er nog tijd om 670 

een extra persoon te vinden mocht iemand worden uitgestemd. Het gaat hoe dan ook 

om een potentieel ongewenste situatie. Als je deze situatie in juni ondervangt, dan 

zijn veel van de negatieve gevolgen van tegenstemmen vermeden. Dus eventueel, hij 

weet niet of dat kan, zou hij dit willen voorstellen. 

Lotte vraagt of hij zijn voorstel als amendement zou willen indienen. 675 

Niels zegt dat het het h.t. en de Senaat vorig jaar niet is gelukt om in juni een f.t. gevormd te 

hebben, dus hij weet niet of het mogelijk is dit voorstel mogelijkheid te geven, want je 

geeft het h.t. en de Senaat wel een druk om op tijd een f.t. af te leveren. 

Vera sluit zich aan bij Niels. Er wordt veel ingegaan op het laatste moment, maar als je zorgt 

dat er niet op het laatste moment op individuele personen kan worden gestemd, maar 680 

ten minste twee maanden ervoor, dan heb je nog speelruimte. Het kan zijn dat je dan 

een ALV rond de EL CID hebt, dus niet per se in juni. 

Mats vindt de kwestie een duivels dilemma. Aan de ene kant zou hij in de situatie dat je een 

vereniging moet besturen, terwijl je weet dat je tegenstemmen hebt gekregen, alle 

motivatie verliezen om de vereniging te besturen. Als je zoals hij zou reageren, dan 685 

zou dat grote problemen voor de vereniging opleveren; aan de andere kant zou je wel 

op capaciteiten van afzonderlijke leden willen stemmen. Maar het is niet zo dat een 

bestuur uit de lucht komt vallen. Bestuursleden worden zorgvuldig geselecteerd, er 

wordt gekeken of ze geschikt zijn voor bepaalde functies. Dit doen zowel het f.t., het 

h.t. als de Senaat, dus als je puur op capaciteit wil oordelen dan valt er individueel 690 

niet heel veel te stemmen, omdat de kandidaten al op basis van capaciteit onder de 

loep genomen zijn en capabel zijn bevonden. Het individueel stemmen op basis van 

capaciteiten is dus eigenlijk meer een formaliteit. Hij neigt er daarom naar om voor 

het amendement te stemmen. Dan verlies je, zoals Francine zei, een deel 

democratisering, wat zeker een groot goed is in een democratie van een land. Maar 695 

we zijn een verenigingetje. Het bestuurbaar houden van deze vereniging en het idee 

dat je als bestuur kan besturen staat voor hem hoger. 

Loes wil hierop inhaken. Ze vertelt dat een f.t. gevormd wordt door veel gesprekken waarna 

een paar mensen gekozen worden die vervolgens samen weer anderen kiezen. Deze 

keuzes geschieden niet zomaar, iedereen denkt hier echt over na. Ook denkt ze dat als 700 

je hier zit, je hebt er zin in om bestuur te worden, stel, laten we de eerste rij hier 
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nemen: Annemieke zit samen met deze mensen in het f.t., maar de ALV zegt: ‘Nee, 

we willen Joris in het f.t.’, dan moeten deze mensen en afscheid nemen van iemand 

met wie ze willen samenwerken, en iemand erbij nemen die ze misschien wel 

helemaal niet vinden passen in hun groep. De mensen worden echt niet zomaar 705 

gekozen. Het is misschien voor mensen die hier van buitenaf naar kijken iets 

zakelijks, maar voor de mensen die erin betrokken zijn is het best wel emotioneel, het 

is niet zo zakelijk. Dan is het niet fijn om gedwongen te worden om met iemand 

samen te werken. Het is ook niet fijn, omdat je als f.t. al ideeën hebt en beleid, en als 

daar iemand bijkomt die in eerste instantie niet gekozen is, dan denkt ze dat dat veel 710 

wrijving binnen het bestuur zelf zal opleveren. We zijn allemaal mensen met emoties, 

het gaat om mensen, niet om CEO’s om zo af te danken. Ze vindt het ondankbaar om 

zo te kijken naar mensen die tijd en veel moeite in de vereniging willen steken. 

Joris reageert op Mats’ opmerking dat het belangrijk is om een band te voelen met de 

vereniging en het daarom een slecht idee is om tegenstemmen te krijgen, omdat je je 715 

dan ongewenst voelt. Stel, zegt hij, dat er een lid van het f.t. niet de steun van de ALV 

heeft maar omdat er alleen op een heel bestuur wordt gestemd het hele bestuur 

doorgaat. Dan zit er iemand in het bestuur die de ALV eigenlijk niet wil hebben, en 

dan is dat een heel jaar ongemakkelijk en is de band met de vereniging niet goed. 

Emily reageert dat in die situatie, dat wanneer je er niet mee eens bent dat er een aankomend 720 

bestuurslid in het nieuwe bestuur komt, je dan geen rancune kan hebben, maar dat je 

dan moet zeggen dat je die persoon niet in het bestuur wil. Pas dan kan een nieuw 

bestuur voorgesteld worden. Het gaat bovendien vooral om het aangeven waarom 

iemand niet geschikt is voor het bestuur. Ze reageert op het argument dat individueel 

stemmen meer openheid creëert. Als je kijkt naar de situatie afgelopen jaar dan was er 725 

geen openheid; er moest per se anoniem gestemd worden en er werd niets gezegd. 

Dus als er individueel zou moeten worden gestemd, dan mag dat eigenlijk niet meer 

anoniem. Er zou dus de garantie moeten zijn om met handopsteking te stemmen. 

Joris en Adri reageren dat dit statutair niet mogelijk is. 

Mats reageert op Joris dat hij het daarom een duivels dilemma noemt. Hij begrijpt Joris heel 730 

goed. Het liefste zou hij de mogelijkheid houden om op bepaalde kandidaten tegen te 

stemmen en dat zou je als vereniging ook graag hebben. Maar, Joris zegt dat het zorgt 

voor spanningen als een bestuur doorgaat wanneer de ALV het niet eens is met een 

persoon. Dat is zo, maar het gaat er uiteindelijk om dat het bestuur onderling goed 

kan samenwerken. Bovendien kan een nieuw persoon binnen het bestuur voor meer 735 

wrijving zorgen, terwijl dat bestuur de vereniging draaiende moet houden. De 

eenheid en werkbaarheid binnen het bestuur valt te verkiezen in deze situatie. 

Loes wil ingaan op Joris’ opmerking. Ze zegt dat het bestuur functioneert als een bestuur, het 

zijn niet vijf of zes mensen die los van elkaar de vereniging draaiende houden. Ze 

moeten samen kunnen functioneren. Wanneer je geen vertrouwen hebt in een 740 

bestuurslid, dan zou je moeten kijken of het bestuur als geheel wel kan worden 

gehouden. Je zou dus minder moeten kijken naar het individu, maar moeten afwegen 

of al deze mensen samen geschikt zijn om het bestuur te vormen. Mocht je denken dat 

er een persoon dusdanig incapabel is dat diegene het hele bestuur naar beneden haalt 

zodat ze niet meer kunnen functioneren, dan kan je tegenstemmen. Je moet kijken 745 

naar het totale plaatje, kunnen zij functioneren als geheel. Iedereen heeft zo zijn 

zwakke punten en mensen kunnen elkaars zwakke punten aanvullen en opvangen. 
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Vera zegt dat de argumenten om voor het amendement te stemmen ervan uitgaan dat een f.t. 

al heel lang samen is. Maar als je in een vroeg stadium de instemming doet, dan heb 

je die problemen niet. Ze vraagt daarom of het mogelijk is om een officieel 750 

amendement toe te voegen. Het lijkt haar een goed compromis en ze hoopt dat meer 

mensen dat zullen vinden. 

Lotte vraagt wat er bij dit amendement moet worden gezet als de formatie nog niet klaar is 

binnen de twee maanden periode. 

Niels zegt dat je ‘redelijkerwijs mogelijk’ toe zou kunnen voegen. Je kan, als de twee 755 

maanden periode al ingaat, ervoor kiezen om een bestuur als geheel en per acclamatie 

in te stemmen. 

Francine wil hierbij haar steun uitspreken voor het amendementsvoorstel van Vera en Niels. 

Sander sluit zich hierbij aan. 

Joris merkt op dat deze optie misbruik mogelijk maakt. Het bestuur kan de formatie zo ver 760 

rekken dat er dan niet meer individueel wordt gestemd. 

Niels reageert dat je ervan uit mag gaan dat het bestuur vertrouwen heeft in de kandidaten 

die ze aandraagt voor bestuur. 

Steven vindt het fijn dat er nagedacht wordt over het amendement. Hij merkt op dat de twee 

maanden periode het mogelijk maakt om een instemmings-ALV te hebben in 765 

augustus ten tijde van de EL CID en de vakantie, wat onhandig is, en vraagt of de 

termijn van twee maanden wellicht kan worden opgerekt. 

Vera vindt dit prima. 

Robert merkt op dat het ook iets is om rekening mee te houden wat nu vaak voorkomt. Hij 

geeft zijn complimenten aan Francine en Sander voor hun duidelijke toelichting. Het 770 

laat zien dat het er in de discussie op aan komt aan welke waarden je nu meer belang 

hecht: directe democratie of stabiliteit.  In de discussie wordt steeds de nadruk gelegd 

op het feit dat het erger zou zijn als een heel bestuur eruit wordt gestemd dan als 

slechts een lid uit wordt gestemd. Hoewel hij het daar in principe mee eens is, vindt 

hij het belangrijk om ook stil te staan bij hoe vaak de situaties ten opzichte van elkaar 775 

voorkomen. Onder de huidige regeling zal de situatie dat een individueel bestuurslid 

enkele tegenstemmen krijgt, maar geen meerderheid, veel vaker voorkomen dan dat 

een onwenselijk bestuurslid terecht wordt geweerd. Dat laatste is ook praktisch 

onwaarschijnlijk aangezien h.t., f.t. en Senaat samen tot deze voordracht zijn gekomen 

en van zichzelf al een numeriek belangrijk deel van de ALV vertegenwoordigen. 780 

Jurrian wil zijn beweegredenen duidelijk maken. Hij had de kwestie aangekaart op de HR-

informatieavond, omdat hij de mogelijkheid wil om een echt inhoudelijke stem op het 

bestuur uit te kunnen brengen. Met wat voorbereidingstijd kan het f.t. al wat korte 

beleidsplannen laten horen. Zo kan je als lid veel inhoudelijker stemmen en kan je 

beter stemmen op hoe een heel bestuur samenwerkt en functioneert en niet op een 785 

kandidaat afzonderlijk, want dat is eigenlijk niet relevant. Het gaat voor de 

vereniging om het bestuur als geheel en hoe dat samen functioneert. 

Mats is het met Jurrian eens, er kan dan inhoudelijker gestemd worden. Hij vraagt met 

betrekking tot het amendementsvoorstel van Vera en Niels of het klopt dat het in 

principe al de bedoeling is om in juni het f.t. in te stemmen. 790 

Vera antwoordt dat dat klopt. Het was de vorige ALV heel naar dat die zo laat was. 

 

Lotte schorst de vergadering om 22.54 uur. 
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Vivian Tomson komt de zaal binnen. 795 

 

#16. Stemming inzake artikel XX-XXIX van het wijzigingsvoorstel voor het 

HR 
Lotte heropent de vergadering om 23.06 uur. 

Lotte leest het stemmingsvoorstel voor: ‘De artikelen XX-XXIX van het wijzigingsvoorstel op 800 

het Huishoudelijke Reglement zoals bijgevoegd in het ALV-boekje worden 

aangenomen.’ Er zijn geen vragen over de formulering van het stemmingsvoorstel en 

geen bezwaar tegen een stemming per acclamatie. Lotte neemt het stemmingsvoorstel 

aan. 

Lotte leest het stemmingsvoorstel voor: ‘Het amendement op het wijzigingsvoorstel wordt 805 

aangenomen of de strekking van het amendement van Vera en Niels wordt 

aangenomen.’ Er wordt per handopsteking gestemd. 

Er zijn vijfentwintig stemmen voor het eerste amendement, drieëntwintig stemmen voor het 

tweede amendement, één stem tegen en één onthouding. Het eerste amendement 

wordt aangenomen. 810 

 

#17. Bespreking artikelen XXX-LIII van het wijzigingsvoorstel op het HR 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over deze artikelen. 

 

#18. Stemming inzake artikelen XXX-LIII van het wijzigingsvoorstel voor 815 

het HR 
Lotte leest het stemmingsvoorstel voor: ‘De artikelen XXIX-LIII van het wijzigingsvoorstel op 

het Huishoudelijke Reglement zoals bijgevoegd in het ALV-boekje worden 

aangenomen.’ Er zijn geen vragen over de formulering van het stemmingsvoorstel en 

geen bezwaar tegen een stemming per acclamatie. Lotte neemt het stemmingsvoorstel 820 

aan. 

 

#19. Bespreking artikel LIV van het wijzigingsvoorstel op het HR 
Lotte legt uit dat, omdat er discussie op de HR-informatieavond was over dit artikel, dit 

artikel apart wordt behandeld. Ze legt uit dat dit artikel gaat over de financiële 825 

aansprakelijkheid van het bestuur. 

 

Eddie, Emily en Cornieke van den Broek verlaten de zaal om 23.17 uur. 

 

Jurrian wil als quaestor hier toelichting op geven. Het wijzigingsvoorstel is een versoepeling 830 

ten opzichte van het HR, waarin bij een menselijke fout het bestuur direct financieel 

aansprakelijk zou zijn. De wijziging is dus sowieso goed. Er wordt in het 

wijzigingsvoorstel specifiek gerefereerd aan begrotingsposten. De begroting heeft een 

grootte van € 12.500. De 5% grens gaat om de begroting, maar niet om het totale geld 

dat omgaat in de vereniging, wat ongeveer het achtvoudige is van de begroting. 835 

Bovendien zijn er posten die niet voorkomen op de begroting, zoals weekendjes en de 

buitenlandreis. Mocht er op zo’n post een fout gemaakt zijn, dan kom je vanaf de € 0 

op de begroting al heel snel aan die 5%. Het gaat dus om een hele goede wijziging, 
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maar er kunnen dus nog bepaalde situaties zijn waarin het bestuur aansprakelijk 

gesteld kan worden zonder dat hen grove nalatigheid verweten kan worden. Hij wil 840 

de ALV daarom op het hart drukken om, mocht ooit deze ongelukkige situatie zich 

voordoen, specifiek te kijken naar de situatie waarin de overschrijving plaatsvindt. 

Joris wil zich aansluiten bij Jurrian. Het kan niet genoeg worden benadrukt, zegt hij, dat bij 

aansprakelijkheid door de ALV kritisch naar de omstandigheden gekeken moet 

worden. 845 

 

#20. Stemming inzake artikel LIV van het wijzigingsvoorstel voor het HR 
Lotte leest het stemmingsvoorstel voor: ‘Het artikel LIV van het wijzigingsvoorstel op het 

Huishoudelijke Reglement zoals bijgevoegd in het ALV-boekje worden aangenomen.’ 

Er zijn geen vragen over de formulering van het stemmingsvoorstel en geen bezwaar 850 

tegen een stemming per acclamatie. Lotte neemt het stemmingsvoorstel aan. 

 

#21 . Bespreking artikelen LV-LXIV van het wijzigingsvoorstel op het HR 
Niels vraagt waarom het nieuwe HR op 1 maart 2018 ingaat. Joris antwoordt dat er de kans 

bestond dat de discussie tot na middernacht bezig was, waardoor 1 februari niet 855 

mogelijk was. Nu is dit echter wel mogelijk. Lotte stelt voor om een amendement te 

maken om van ‘1 maart’ ‘1 februari’ te maken. Hier is geen bezwaar tegen. 

Steven merkt op dat er vanavond een flinke discussie was die ook in de commissie gaande 

was, en vindt dat er een erg mooi resultaat is bereikt. Hij wil zijn commissiegenoten 

bedanken en in het bijzonder Joris voor zijn uitgebreide notulen, zijn scherpte in het 860 

aanpassen van het HR, het schrijven van een heel groot deel van de toelichting en 

voor zijn uitgebreide documentatie. 

 

#22. Stemming inzake artikelen LV-LXIV van het wijzigingsvoorstel voor 

het HR 865 

Lotte leest het stemmingsvoorstel voor: ‘De artikelen LIV-LXIV van het wijzigingsvoorstel op 

het Huishoudelijke Reglement zoals bijgevoegd in het ALV-boekje worden met de 

voorgestelde wijziging aangenomen.’ Er zijn geen vragen over de formulering van het 

stemmingsvoorstel en geen bezwaar tegen een stemming per acclamatie. Lotte neemt 

het stemmingsvoorstel aan. 870 

 

#23. Installatie & decharge commissieleden 
Lotte installeert de volgende personen in de volgende commissies: 

Eline Berkhout en Tonda van Manen in de acquisitiecommissie. 

Leyan Li in de buitenlandreiscommissie. 875 

Esmée van ’t Hof in de kampcommissie. 

Riccardo Tosellini in de themamaandcommissie mei. 

Lianne de Rijk in de weekendje II-commissie. 

 

Francine en Lennart verlaten de zaal om 23.27 uur. 880 

 

Lotte dechargeert de volgende personen uit de volgende commissies: 

Cornieke van den Broek en Francine Maessen uit de fotocommissie. 
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Arthur Wesselink, Cid Swanenvleugel, Dominique Mulder, Jurrian Meijerhof, Lisette

 Neeleman en Sander Huls uit de integratiecommissie. 885 

Vera Verkooijen uit de kampcommissie. 

Susanne Belonje uit de weekendje II-commissie. 

 

#24. Installatie & decharge gildepraesides 
Er zijn geen opmerkingen over de installatie en decharge van gildepraesides. 890 

Lotte installeert met de genoemde wijzigingen alle gildepraesides die in het ALV-boekje 

genoemd zijn (zie bijlage 3). 

Lotte dechargeert met de genoemde wijzigingen alle gildepraesides die in het ALV-boekje 

genoemd zijn (zie bijlage 3). 

 895 

#25. W.v.t.t.k.10 
Lotte deelt mede dat gezien de lengte van het ALV-boekje van 38 pagina’s, de volgende ALV 

het boekje eerder per mail zal worden opgestuurd. Leden kunnen vervolgens 

aangeven dat ze het boekje op hun mobiel of tablet meenemen naar de ALV, zodat 

het bestuur minder ALV-boekjes hoeft te printen. 900 

 

#26. Rondvraag 
Riccardo, Leonie en Susanne hebben geen opmerking. 

Niels vond het een positieve en constructieve ALV. Hij bedankt het bestuur voor het 

afgelopen halfjaar. Hij was weinig aanwezig en hij zal zijn best doen vaker te komen. 905 

Floris vond het een succesvolle ALV. De ALV is nog voor 00.00 uur klaar. 

Vera sluit zich hierbij aan. 

Lisette Neeleman wenst het bestuur succes met het aankomende halfjaar. 

Eline is helemaal tevreden, want ze heeft vier speculaasjes op. Ze bedankt het bestuur voor 

de speculaas. 910 

Marlise van der Veen is blij dat het niet zo lang duurde en dat de wijzigingen zijn ingestemd. 

Sander zegt dat er een vrij felle discussie was met twee kanten die uitgebreide en gevarieerde 

argumenten aandroegen, en hij is blij dat dit zo kon worden uitgesproken. Hij vindt 

het erg teleurstellend dat een kant van de discussie met een compromis akkoord is 

gegaan, terwijl een andere kant niet van hun eerste punt afgeweken is. Hij vindt het 915 

erg jammer dat de vertegenwoordiging bepaald wordt door een bepaalde kant van de 

vereniging, het bestuur en de Senaat, dat een blok vormt dat niet representatief is. Hij 

vindt dat Niels en Vera een uitstekend voorstel hebben dat er niet door is gekomen. 

Dominique vond de sfeer relaxed en beter, en ze vond het een leuk half jaar. 

Gerard zegt dat hij erg tevreden is over het bestuur, hij kijkt uit naar de volgende maanden 920 

en hij is blij dat het bestuur aan de bomen denkt. 

Vivian roept iedereen op om op 9 maart naar het gala te komen. Ze verwacht dat iedereen uit 

de zaal er is, want als goede actieve Prometheaan kom je naar het gala. 

Mats was bang voor een nare sfeer, maar hij vond de sfeer fijn en vond het fijn dat de ALV zo 

goed kon discussiëren. Hij geeft zijn complimenten aan het bestuur, ze hebben het 925 

goed gedaan het afgelopen half jaar. In reactie op Sander zegt hij dat hij het gevoel 

                                                      

 
10 Wat verder ter tafel komt. 
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heeft dat er dingen hoog zitten bij een deel van de vereniging en dat het misschien 

een idee is voor het bestuur en de Senaat om hier wat aan te doen, om te zorgen dat 

alle stemmen gehoord worden. 

Loes is tevreden met het resultaat. Ze zegt dat bij een stemming de meerderheid wint 930 

waardoor dus altijd een groep mensen teleurgesteld wordt. Ze begrijpt dat het 

bestuur en de Senaat een blok vormen die vaak inspraak hebben in dingen, en dat 

haar mening nu toevallig daarbij paste, en je best wel wat leden moet hebben om 

inspraak te hebben. 

Marike zegt: ‘goede ALV, goed half jaar, top.’ 935 

Adri sluit zich aan bij iedereen dat deze discussie zeer inhoudelijk was en dat ze blij is met 

de wijze waarop de discussie is gegaan. Ze roept leden op om, als je iets kwijt wil, 

vooral met de Raad van Advies in gesprek te gaan. De Raad van Advies is er niet 

alleen voor het bestuur maar ook voor de leden, en is geen verborgen orgaan of iets 

dergelijks. Ieders mening wordt serieus meegenomen. Ze bedankt het bestuur voor 940 

de afgelopen paar maanden. 

Steven wil de ALV bedanken voor de constructieve discussie. Hij zegt dat niet alles altijd op 

een stemming hoeft uit te komen, maar dat de komende periode een goede 

gelegenheid is om vooral bezwaren bekend te maken. Er zullen altijd verschillen zijn 

en hij hoopt dat er een constructief overleg plaats kan vinden. 945 

Annemieke zegt dat ze er het afgelopen halfjaar niet veel is geweest, maar dat ze op het 

maandprogramma veel leuke diverse activiteiten heeft gezien. Ze kijkt uit naar het 

komende half jaar en heeft veel vertrouwen in het bestuur. 

Joris is blij dat de ALV voor de wijzigingen voor het nieuwe HR heeft gestemd, en spreekt 

zijn waardering uit voor Adri’s correcte gebruik van de term Raad van Advies. 950 

Eveline zegt dat ze het top vond en leuk dat de mensen er waren op de ALV en dit half jaar. 

Maartje sluit zich aan bij Steven om vooral je bezwaren aan te geven. Ze zegt dat ze gevoelig 

is voor sfeer en daarom zenuwachtig was voor deze ALV, maar dat ze heel blij is met 

hoe de sfeer was. Ze bedankt de ALV daarvoor. Ze begrijpt Sander goed en vindt het 

wel lastig om als blok te worden gezien, omdat ze en iedereen uiteindelijk allemaal 955 

maar mensen zijn met eigen meningen. Ze kijkt uit naar het komende half jaar en 

vindt Prometheus heel leuk en hoopt dat het heel gezellig wordt. 

Jurrian is heel opgelucht en vond de vergadering erg fijn. Hij zat in zijn hoofd met 

emotionele ALV’s die tot 04.00 uur door zouden gaan, maar dat is niet gebeurd, 

waarvoor hulde aan de ALV. Hij is blij met zijn vier hele gezellige bestuursleden. De 960 

bestuursvergaderingen zijn heel gezellig, en daardoor soms wat minder productief, 

maar hij hoopt dat ze dit en een cultureel, divers, Prometheaans programma voort 

kunnen zetten. 

Arthur sluit zich daarbij aan en dat het veel beter ging dan verwacht, wat heel fijn is, en 

hoopt dat deze trend voortgezet kan worden. Hij kijkt terug op een prettige ALV. 965 

Lotte kan zich alleen maar aansluiten bij iedereen, bij Steven en bij Sander, en dat, ook al lijkt 

het bestuur een blok, het vooral bestaat uit mensen. Ze vond het heel fijn dat de 

discussie zo redelijk en open is verlopen en dat de emoties niet te hoog opliepen. Ze 

bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de bijdrage aan de discussie. 

 970 

#27. Sluiting 
Lotte sluit de vergadering om 23.46 uur. 
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Bijlage 1: toelichting op de nieuwe stemmingsprocedure bij het 

instemmen van een nieuw bestuur 
 975 

Binnen de commissie bestond geen gemeenschappelijke zienswijze over de mogelijke 

wijziging van de stemmingsprocedure bij de installatie van een nieuw bestuur en daarom 

was besloten dit artikel ongewijzigd te laten. Op de discussieavond is echter sterk naar voren 

gekomen dat een wens om het instemmen te wijzigen ook bij een deel van de vereniging 

leeft. Anderzijds wordt de mening dat het artikel ongewijzigd zou moeten blijven ook sterk 980 

ondersteund. Momenteel wordt over elke kandidaatsstelling afzonderlijk besloten, maar 

eigenlijk past dat systeem niet binnen de huidige verenigingspraktijk. In dit stuk worden de 

potentiële problemen van het huidige instemmingsproces geschetst en wordt een alternatief 

toegelicht. 

 985 

De afgelopen jaren wordt met de formatieprocedure aangevangen rond januari. In de eerste 

periode vinden interessegesprekken plaats, rond februari/maart worden vervolgens één à 

twee geschikte kandidaten geselecteerd om een bestuur mee te vormen. In de opvolgende 

fase worden in overleg met de reeds gekozen kandidaten de overige kandidaten 

geselecteerd. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de vraag met welke 990 

kandidaat de reeds geselecteerde kandidaten het beste kunnen samenwerken. Het 

formatieproces wordt geleid door het bestuur waarbij zij worden ondersteund door leden 

van de Raad van Advies. Het voorgedragen kandidaatsbestuur is vaak uiterlijk eind juni 

bekend. Sinds enkele jaren worden de kandidaten ingestemd rond diezelfde periode zodat 

zij ook daadwerkelijk zekerheid hebben over de periode die zij zullen moeten reserveren 995 

voor het bestuurswerk en dat zij democratisch draagvlak hebben binnen de vereniging. Het 

huidige HR regelt in art. 12 (1) dat over iedere kandidaat afzonderlijk wordt beslist. Daarin 

zou men enkele waarborgen kunnen lezen: de ingestemde kandidaten moeten democratisch 

draagvlak hebben, een ongeschikt bestuurslid zou geweigerd moeten kunnen worden en de 

mogelijkheid bestaat dat de ledenvergadering in het geval van de aanmelding van een 1000 

tegenkandidaat liever op die kandidaat zou willen stemmen. Tijdens de afgelopen wissel-

ALV is er gestemd over het f.t.-bestuur, terwijl er op dat moment geen alternatief 

voorhanden was voor het geval dat (een gedeelte van) het f.t.-bestuur niet zou worden 

ingestemd. Inherent aan een verkiezing is dat er iets te kiezen is: je moet een keuze kunnen 

maken tussen twee of meer alternatieven. Bij de verkiezing van een Prometheusbestuur is 1005 

dat nooit het geval, aangezien er gedurende de afgelopen jaren naast het door het h.t.-

bestuur voorgedragen kandidaatsbestuur nooit een tegenkandidaat of tegenbestuur zich 

gemeld heeft. 

 

Onderstaand is gepoogd de problemen van de huidige wijze van instemming te 1010 

inventariseren: 

1) De motivatie van de bestuursleden om hun taak uit te voeren is voor een groot deel 

afhankelijk van de persoonlijke binding die zij met de vereniging voelen. Op deze manier 

halen zij voldoening uit het vrijwillige werk dat zij voor de vereniging verrichten. Het is 

goed voor te stellen dat er schade kan worden toegebracht aan de persoonlijke binding die 1015 

het kandidaatsbestuurslid ervaart met de vereniging indien er een substantieel deel (maar 

geen meerderheid) van de leden geen vertrouwen heeft in het bestuurslid. Dit levert schade 

op aan de vereniging; zowel indien het bestuurslid hierdoor besluit zijn kandidatuur 
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vrijwillig neer te leggen of indien deze besluit aan te blijven met mogelijke schade aan de 

motivatie voor het bestuurswerk als gevolg. 1020 

 

2) Zowel het huidige bestuur als veel o.t.-bestuursleden met hen hebben aangegeven niet 

plaats te willen nemen in een bestuur waarin enkele voorgedragen kandidaten niet worden 

ingestemd, om het spreekwoordelijk te zeggen: het is samen uit, samen thuis. De onderlinge 

verbondenheid tussen de kandidaats f.t.-bestuursleden kan er verder voor zorgen dat indien 1025 

een kandidaats f.t.-bestuurslid opstapt naar aanleiding van de resultaten van een stemming - 

als bijvoorbeeld 40% van de ledenvergadering tegenstemt - de rest van de f.t.’ers ook 

besluiten om afstand te doen van kandidaatstelling. 

 

3) Er melden zich in de praktijk geen tegenkandidaten aan waardoor het moeilijk is om op 1030 

korte termijn een nieuw bestuur te formeren. Tevens worden de h.t.- bestuursleden met de 

functies waarvoor zich geen tegenkandidaten aanmelden gedwongen hun functie twee 

maanden langer waar te nemen (zie statuten), dit kan verstrekkende consequenties hebben 

voor hun verdere studieplannen voor het opvolgende jaar. 

 1035 

4) Als er tegenkandidaten zijn zullen zij worden ingestemd in een bestuur dat bestaat uit 

bestuursleden die mogelijk niet met elkaar willen samenwerken. Verder zal er opnieuw 

overeenstemming moeten worden gevonden over het te voeren beleid, als die 

overeenstemming niet wordt gevonden wordt het vullen van een nieuw bestuur mogelijk 

nog moeilijker. 1040 

 

5) Het relatief late stadium waarin de stemming plaats kan vinden levert een probleem op. 

Met name indien de instemming op dezelfde A.L.V. geschiedt als de installatie van het 

bestuur (of binnen zeer korte termijn) is het onwenselijk dat een bestuurslid niet kan worden 

geïnstalleerd. Er is op dat moment immers al zeer veel werk verricht door het beoogd 1045 

bestuurslid ter voorbereiding van het aanstaande bestuursjaar. Daarnaast moeten de 

kandidaats f.t.- bestuursleden vaak al concessies doen binnen het privéleven, zoals het wel of 

niet beginnen aan scriptie, vakken of overige activiteiten. Meestal kan dit niet meer 

teruggedraaid worden. 

 1050 

De bovenstaande problemen zijn te ondervangen door niet over individuele bestuursleden te 

stemmen, maar door te stemmen over een bestuur (of een eventueel tegenbestuur) als geheel. 

Bovendien zouden leden dan eerder geneigd zijn te stemmen over wat kandidaten 

(gecombineerd in een bestuur) daadwerkelijk voor de vereniging kunnen betekenen, dan 

hun persoonlijke bezwaren tegen een individuele kandidaat in hun overweging te betrekken. 1055 

Zoals beschreven is het moeilijk om op het laatste moment alternatieve kandidaten voor het 

bestuur te vinden. Door tegen een kandidaatsbestuur te stemmen zullen leden zich er ook 

beter van bewust zijn wat de daadwerkelijke consequentie daarvan zal zijn. De consequentie 

is namelijk dat de vereniging dan geen (nieuw) bestuur zal hebben, omdat de praktijk nu 

eenmaal uitwijst dat er zich op de ALV geen tegenkandidaten aanmelden én het erg moeilijk 1060 

is om op het laatste moment een alternatief bestuur te formeren. Indien de ledenvergadering 

tegen een kandidaatsbestuur zou willen stemmen zonder dat zich een tegenbestuur heeft 

aangemeld, zullen zij zich beseffen dat er een verenigingscrisis zal ontstaan. Dit dwingt hen 

na te denken over deze consequentie en zich eventueel te verenigingen als tegenbestuur. 
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Bijlage 2: ingezonden reacties op het voorgestelde amendement op de 1065 

artikelen XX-XXIV van het wijzigingsvoorstel van het HR 
 

Reactie van Francine Maessen: 

“Ten eerste mijn complimenten voor het harde werk van de HR-commissie, en ook 

voor hun toelichting op het voorstel dat er nu ligt. Ik heb begrip voor de sentimenten 1070 

die achter hun motivatie liggen, maar desalniettemin ben ik het er niet mee eens. 

Mijn voornaamste bezwaar is dat de argumenten die nu worden aangedragen 

eigenlijk allemaal argumenten zijn om überhaupt niet tegen te stemmen, in plaats van 

argumenten over de discussie of er over een bestuur als geheel of per kandidaat 

gestemd moet worden. 1075 

 

Voor hun eerste argument, dat het de motivatie van een bestuur(slid) kan schaden, 

heb ik nog het meeste begrip. Het is ook een nare (hypothetische) situatie. 

Desondanks ben ik niet van mening dat zulke sentimentele bezwaren een zakelijke 

beslissing als de verkiezing van een nieuw bestuur in de weg zouden moeten staan. 1080 

 

Bij hun volgende argumenten zie ik telkens geen oplossing voor het gepresenteerde 

probleem in het dan maar gaan stemmen over het bestuur als geheel. Dat er 

meerdere bestuursleden zullen opstappen als er één wordt weggestemd wordt niet 

opgelost met de mogelijkheid dan maar het bestuur als geheel weg te stemmen. In 1085 

beide gevallen is het vervelendste scenario dat er geen bestuur is. Ook de 

argumenten dat het moeilijk zou zijn een vervanger te vinden, dat o.t. niet bereid zou 

zijn functies waar te nemen en dat mensen al voorbereidingen hebben getroffen over 

hoe hun jaar er uit gaan zien los je niet op met stemmen over een bestuur als geheel 

in plaats van per kandidaat. Sterker nog, die problemen worden alleen maar groter. 1090 

Als één f.t.-lid wordt weggestemd, moet één o.t.-lid een functie waarnemen, en zijn er 

maar een paar mensen wiens jaar er anders uit gaat zien. Wanneer een bestuur als 

geheel wordt weggestemd, is die chaos vele malen groter. 

 

De enige manier waarop deze verandering een oplossing zou bieden, is door de 1095 

insinuatie dat de ALV nooit over zal gaan tot het wegstemmen van een bestuur als 

geheel omdat dat onverantwoord zou zijn, maar dat wel zou durven bij een 

bestuurslid persoonlijk. In dat geval zal deze wijziging dus eigenlijk een gijzeling van 

de ALV betekenen, door het onmogelijk te maken om bij twijfel over de capaciteit van 

één bestuurslid in te grijpen. Daarom is in mijn ogen dit voorstel een schending van 1100 

de democratische rechten van de ALV, en roep ik op om alléén voor te stemmen 

voor een HR dat de mogelijkheid biedt om op bestuursleden afzonderlijk te stemmen.” 

 

Reactie van Bastiaan van Ganzen: 

"Ik ben blij met dit voorstel om het bestuur voortaan in zijn geheel in te stemmen. De 1105 

argumenten in de toelichting zijn duidelijk en spreken voor zich, waarvoor mijn 

complimenten. Ik zal niet verder ingaan op wat er al in de toelichting staat, maar wil wel 

mijn hoop uitspreken dat het gezamenlijk instemmen van een bestuur in de toekomst heel 

veel narigheid zal voorkomen. En dat terwijl de democratie van de vereniging erdoor niet in 

gevaar komt. 1110 
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Een vereniging is namelijk al van rechtswege een democratisch orgaan. Het HR is op veel 

punten een onnodige aanvulling op wat al in de wet en de statuten is geregeld. De ALV kan 

een bestuur op ieder moment met gekwalificeerde meerderheid wegstemmen, en kan het 

bestuur ook dwingen om een bepaald beleid uit te voeren, onder dreiging van ontslag. Ook 1115 

individuele bestuursleden kunnen op grond van de statuten op ieder moment worden 

weggestemd. De kennelijke angst voor een ondemocratisch stelsel is dan ook ongegrond.  

 

Maar als het weinig invloed heeft hoe je bestuursleden instemt, waarom dan toch per se 

gezamenlijk? 1120 

 

Het individueel instemmen van bestuursleden is onder bestuur Nehalennia ingevoerd met 

als één van de redenen om de democratie (die de vereniging dus altijd al heeft gehad) 

duidelijker zichtbaar te maken, en om het f.t. duidelijkheid te geven dat ze draagvlak hadden 

onder de leden. Bij de instemming van bestuur Yggdrasil ging dat goed. Tijdens de 1125 

afgelopen ALV hebben leden echter geprobeerd om individuele f.t.'ers uit het bestuur te 

stemmen. Ik vond de stemming zeer problematisch, om veel redenen. 

 

1. De stemming vond plaats zonder enig alternatief; van een democratische verkiezing 

was dus geen sprake. 1130 

2. Als de tegenstemmers een meerderheid hadden behaald, dan hadden we een serieus 

probleem gehad met de bestuursopvolging. Dat had veel schade kunnen aanrichten 

aan de vereniging. 

3. Uit het feit dat geen enkel inhoudelijk argument tijdens en na de ALV naar voren is 

gebracht waarom bepaalde mensen geen bestuurslid hadden mogen worden, 1135 

concludeer ik dat veel tegenstemmen op persoonlijke gronden zijn uitgebracht. Niet 

alleen is het buitengewoon kwetsend voor bestuursleden wanneer mensen hen 

proberen weg te stemmen, maar voor de tegenstemmen bestond ook geen enkele 

inhoudelijke reden. Als ik het functioneren van de twee bestuursleden die de meeste 

tegenstemmen hebben gekregen na vier maanden beschouw, zie ik goed 1140 

functionerende bestuursleden die hun zaakjes uitstekend op orde hebben. Waarvoor 

hulde. 

 

Wat er in september is gebeurd, was twee jaar geleden absoluut niet de opzet van het 

goedbedoelde initiatief om instemmingen te houden. Dit had voorkomen kunnen worden als 1145 

er: 

(a) zoals vroeger, niet was gestemd, of  

(b) zoals het wijzigingsvoorstel luidt, het bestuur in zijn geheel zou zijn ingestemd. 

Immers, voor individuele vooroordelen over bestuursleden is bij een gezamenlijke stemming 

geen plaats meer. 1150 

 

Mijn voorkeur gaat uit naar het weglaten van stemmingen uit het HR, maar als er een 

compromis moet worden gevonden, dan maar een stemming over het bestuur als 

geheel. Zoals ik net al heb betoogd, vermindert dat de democratie van een vereniging niet. 

Lees de wet en de statuten er maar op na. 1155 
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Maar stel dat we gezamenlijk stemmen invoeren, wat moeten we dan met mensen die toch 

bezwaren hebben tegen individuele bestuursleden? Ik citeer een argument uit het verslag 

van de HR-infoavond. Begin citaat. Juist door het stemmen over een heel bestuur krijg 

je bestuurlijke chaos: als je het niet eens bent met één voorgesteld bestuurslid, ga je tegen het 1160 

hele bestuur stemmen waardoor er überhaupt geen nieuw bestuur komt. Einde citaat.  

 

Ik hoop dat mensen, die zich genoodzaakt zien om een heel bestuur weg te stemmen 

wanneer ze twijfels hebben over een kandidaat, zich beseffen dat we ons bevinden in een 

studentengezelligheidsvereniging.  1165 

 

De ALV is geen parlement dat een minister laat struikelen over een motie van 

wantrouwen. De ALV is geen oppositiefractie die een regering naar huis stuurt om nieuwe 

verkiezingen uit te lokken. De ALV is geen plek om wraak te nemen op mensen die je niet 

aardig vindt. 1170 

 

Behoudens zeer extreme gevallen zou het niet eens in je op moeten komen om mensen weg 

te stemmen. En al helemaal niet voordat die mensen zich hebben kunnen bewijzen als 

bestuurslid. 

 1175 

Een studentengezelligheidsvereniging is namelijk meer dan een democratisch orgaan. Het 

is vooral gewoon een studentengezelligheidsvereniging. Het is een plaats waar studenten 

plezier hebben, en met elkaar leuke dingen organiseren. Het bestuur heeft als taak om 

daartoe het initiatief te nemen, en om administratief werk te verrichten om de vereniging 

draaiend te houden. Dit doen bestuursleden vrijwillig en uit liefde voor de vereniging. 1180 

 

Het nieuwe voorstel belichaamt de verenigingsdemocratie zoals deze bedoeld is: een 

echt slecht bestuur kan worden weggestemd, en een goed bestuur gaat gewoon met z'n allen 

samen aan de slag. Samen staan we sterk en kunnen we meer. Stem dus voor het gewijzigde 

voorstel." 1185 

 

Reactie van Sander Huls: 

“De vereniging heeft zich bij de vorige ALV uitgesproken over de bestuursleden van bestuur 

Parcival, en heeft laten zien dat ze sterk wisselende meningen hebben over de bestuursleden. 

In het positiefste geval stemde 94% voor een bestuurslid, in het negatiefste geval 58% - een 1190 

aanzienlijk verschil. Hieruit blijkt duidelijk dat mensen de mogelijkheid op prijs stellen om 

verschillende stemmen op verschillende bestuursleden uit te brengen, maar het 

wijzigingsvoorstel zou hen dwingen deze keuzevrijheid op te geven. Deze keuzevrijheid is 

essentieel; de meeste actieve Prometheanen kennen elkaar vrij goed, en zijn uitstekend in 

staat om van hun verenigingsgenoten in te schatten of ze geschikt zijn als bestuurslid, wat 1195 

niet erkend lijkt te worden door degenen die dit wijzigingsvoorstel in hebben gediend. In de 

toelichting op het voorstel worden vijf argumenten genoemd, die in de twee weken sinds de 

HR-informatieavond door voorstanders van het voorstel zijn verzameld. 

 

Het eerste argument is dat de band van bestuursleden met Prometheus verminderd zou 1200 

worden als er tegen hun bestuursgenoten gestemd wordt. Hoewel stemmen tegen een 

bestuursgenoot begrijpelijk als een schok kunnen worden ervaren, is het onlogisch om dit de 
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vereniging kwalijk te nemen. Er kan vanuit worden gegaan dat degenen die deze stemmen 

uitbrachten hier goede redenen voor hadden, en dat ze uitstekend over deze individuele 

stem hebben nagedacht. Als er in het f.t.-bestuur ontevredenheid is over deze tegenstemmen, 1205 

dan zou het het beste zijn om in discussie te gaan met ontevreden Prometheanen, deze goede 

redenen te achterhalen, en aan de hand daarvan inhoudelijke aanpassingen te maken. Door 

mensen collectief te laten stemmen, kom je er als f.t.-bestuur niet achter wat de bezwaren 

tegen specifieke bestuursleden zijn, en kunnen er géén aanpassingen gemaakt worden. Dit 

zou de spanning tussen het bestuur en de vereniging alleen maar verhogen, en voor een 1210 

geheel bestuur stemmen leidt dus niet tot een betere maar juist een slechtere band van 

bestuursleden met Prometheus. 

 

Het tweede argument luidt dat sommige bestuursleden die wél ingestemd zijn, alsnog geen 

plaats zouden willen nemen in het bestuur zonder hun níet ingestemde bestuursgenoten. Dit 1215 

is begrijpelijk, en is inderdaad door een aantal oud-bestuursleden aangegeven. Er zijn echter 

ook oud-bestuursleden én bestuursgeïnteresseerden die het hier niet mee eens zijn. Met dit 

voorstel wordt niet alleen de keuzevrijheid van de leden ontnomen, maar ook van deze 

bestuursleden en potentiële bestuursleden met een andere mening. Als een bestuurslid 

immers wél door wil gaan zonder de uitgestemde bestuursgenoot, moeten ze die 1220 

mogelijkheid hebben, en met dit voorstel is die mogelijkheid er niet. Als bestuur ben je er 

voor de vereniging, en heb je Prometheus tijdens dat jaar op één staan. Als de ALV een 

weldoordachte beslissing maakt om een bestuurslid eruit te stemmen, kan er worden 

aangenomen dat dat niet zonder reden is, en dat het beter voor Prometheus is als die persoon 

niet in het bestuur komt. Als je Prometheus op de eerste plaats hebt staan, is het beter om die 1225 

beslissing van Prometheanen te accepteren en er alsnog een goed jaar van te maken. Dat kan 

wél zonder de voorgestelde wijziging, en niet met. 

 

Het derde argument is dat er zich nooit tegenkandidaten aanbieden, wat het formeren van 

een bestuur moeilijk zou maken. Tussen de instemmings-ALV in juni en de wissel-ALV in 1230 

september zitten echter 3 maanden waarin er naar vervanging van een enkel bestuurslid 

gezocht kan worden, vergeleken met ongeveer 4 maanden voor het formeren van het hele 

bestuur vanaf het moment dat de eerste f.t.-er door het bestuur gevraagd wordt. Als er in 4 

maanden een volledig 5- of 6-koppig bestuur gevonden kan worden, dan is een vervanging 

voor één bestuurslid in drie maanden vinden ook zeker mogelijk. Ook zou de uitgestemde 1235 

f.t.-er als alternatief in die 3 maanden met de leden kunnen bespreken waar hun stem op 

gebaseerd is, en zichzelf op dit gebied verbeteren om een latere instemming eventueel wél 

mogelijk te maken. Daarentegen zou het uitstemmen van een volledig bestuur wél betekenen 

dat er een volledig nieuw bestuur gezocht moet worden, óf dat er eerst nog onderzocht moet 

worden welk specifiek bestuurslid de reden is dat mensen tegengestemd hebben; in die 1240 

situatie zou het waarschijnlijk wél onmogelijk worden om nog op tijd een nieuw bestuur te 

formeren. Ook zouden de huidige bestuursleden dan tot twee maanden hun functie voort 

moeten zetten, terwijl dit waarschijnlijk júist hun plannen voor dat studiejaar in de weg zit. 

Dit kan worden voorkomen door individueel te stemmen, zodat áls er iemand wordt 

uitgestemd het duidelijker is wie dat is, en diegene er beter achter kan komen waarom dat 1245 

gebeurd is. 
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Het vierde argument gaat ervan uit dat er juist wel tegenkandidaten zijn aangemeld en voor 

een deel zijn ingestemd; volgens voorstanders van de wijziging zou dit de samenwerking 

lastig maken op persoonlijk gebied en qua beleid. Vanzelfsprekend is de dynamiek in elk 1250 

bestuur anders, maar op het moment van de instemmings-ALV is het f.t. pas net compleet en 

is er nog weinig besproken over beleid; hier zijn echter nog de 3 maanden tussen de 

instemmings-ALV en de wissel-ALV voor, wat ruim voldoende is om tot overeenstemming 

te komen als er inderdaad een tegenkandidaat in het voorgedragen f.t. terecht komt. 

Bovendien zullen mensen ook hier een goede reden hebben gehad om te stemmen zoals ze 1255 

hebben gestemd; waarschijnlijk is het bestuur op dat moment juist de best mogelijke 

afspiegeling van de vereniging, waarin verschillende meningen goed vertegenwoordigd zijn. 

Als mensen gedwongen worden voor een volledig bestuur te stemmen, bestaat de 

mogelijkheid dat ze voor een bestuur moeten stemmen waarin maar een deel van de 

bestuursleden geschikt is. 1260 

 

Het vijfde argument gaat over een late instemming, namelijk op de wissel-ALV of kort 

daarvoor, wat problemen op zou leveren voor individuele kandidaten; zij zouden 

bijvoorbeeld al concessies hebben gedaan zoals wel of niet beginnen aan scripties. Dit geldt 

echter ook voor bestuursleden in een bestuur dat als geheel ingestemd is; in dat geval hebben 1265 

5 of 6 bestuursleden die concessies gedaan. Als zij allemaal uitgestemd zouden worden, dan 

heeft dat voor hen allen negatieve gevolgen in plaats van alleen voor de enkeling waar de 

ALV zich graag individueel over had uit willen spreken. Eén ongeschikte kandidaat kan zo 

een heel bestuur met zich meesleuren, en de situatie juist erger maken voor hen allemaal. Er 

is bij een late instemming bovendien al veel werk verricht, maar dit gaat allemaal teniet als 1270 

het gehele bestuur uitgestemd wordt. Als er slechts één persoon wordt uitgestemd is dit niet 

het geval, en kan dit werk voortgezet worden door de rest van het bestuur. 

 

De toelichting op het voorstel sluit af door te beweren dat voor een geheel bestuur stemmen 

leden beter doet nadenken over de consequenties van hun stem, namelijk dat er geen bestuur 1275 

zal zijn. Ten eerste suggereert dit dat Prometheanen normaal gesproken níet goed nadenken 

over deze consequenties, wat erg denigrerend overkomt op mensen die een weloverwogen 

keuze hebben gemaakt. Ten tweede klopt het simpelweg niet; als er individueel voor 

bestuursleden gestemd kan worden, is er wél een bestuur, eventueel min 1 of 2 leden waar 

de vereniging zich in meerderheid tegen heeft uitgesproken. Dit is een lastige situatie, maar 1280 

wel een situatie die op te lossen is, in tegenstelling tot volledig zonder bestuur zitten. De 

consequentie dat er geen bestuur zou zijn, wordt door voorstanders van dit voorstel aan de 

leden opgelegd, aangezien dit alleen kan gebeuren wanneer er geen andere keus is dan het 

volledige bestuur uitstemmen. Het is dan ook vele malen logischer om mensen voor 

individuele bestuursleden te laten blijven stemmen, zodat de vereniging niet zonder een 1285 

bestuur komt te zitten.” 
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Bijlage 3: installatie en decharge gildepraesides 

 

Installatie gildepraesides 1290 

 

Nieuwe gilden: 

Artikel 269 Sv: Bo Salomons en Eline Berkhout 

Cabaretgilde: Thomas van Santen 

Eurovisiegilde: Antsje Alma 1295 

Moeilijkemuziekgilde: Floris Meertens 

Het Proeflokaal: Berk van der Zwaan 

Sportgilde: Sanne Wortman en Schelte van Deventer 

 

Bestaande gilden: 1300 

Over de Datum?-gilde: Berk van der Zwaan 

Psychologiegilde: Riccardo Tosellini 

Schrijversgilde: Bo Salomons en Suzanne Ruhof 

Wandelgilde: Cid Swanenvleugel 

Weerwolvengilde: Dominique Mulder 1305 

 

Decharge gildepraesides 
 

Gilden die voort blijven bestaan: 

Bioscoopgilde: Rik van Leeuwen 1310 

Psychologiegilde: Rik van Leeuwen 

Schrijversgilde: Eva de Jonge 

 

Gilde dat opgeheven wordt: 

Gilde ter Ontmoediging van Bekokstoverij en Aanmoediging van Mannelijke 1315 

Activiteit: Steven Assenberg 


