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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op woensdag 25 januari 2017 
Gehouden in Café de Vergulde Kruik te Leiden. Opgesteld door Sander Huls.  

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Adri Wessel 

Annemieke Stolk 

Arthur Wesselink 

Bastiaan van Ganzen 

Bo Salomons 10 

Emmy Stevens 

Esther van Haren (tot 00.30 uur) 

Felix Huygen (vanaf 20.30 uur tot 22.38 uur) 

Freek van Vliet 

Gerard Spaans 15 

Jelmar Hugen 

Joris van de Riet 

Jurrian Meijerhof (tot 23.55 uur) 

Kees van Beest (vanaf 21.25 uur) 

Kristian Bakker 20 

Lars Roosenstein (tot 23.55 uur) 

Lotte Kokkedee (vanaf 22.49 uur) 

Miranda Lake (tot 21.50 uur) 

Naor Scheinowitz 

Niels Rood 25 

Pepijn Roos (vanaf 20.18 uur tot 23.55 uur) 

Robert van de Peppel (vanaf 20.30 uur tot 23.30 uur) 

Sander Huls 

Sanne Meier 

Sanne Wortman (vanaf 20.18 uur tot 21.50 uur) 30 

Steven Assenberg 

Vera Verkooijen 

Vivian Tomson (vanaf 20.39 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 35 

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

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

 

#1. Opening 
Emmy Stevens opent de Algemene Ledenvergadering om 20.13 uur. 40 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

Emmy leest de agenda voor, en zegt dat ze agendapunt 11 wil wijzigen naar ‘Installatie en 

decharge commissieleden’. Ze vraagt of er verder nog iemand is die wijzigingen voor 

wil stellen. Er komt geen reactie uit de zaal. 45 
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Emmy neemt de agenda met het aangepaste agendapunt aan. 

 

#3. Post m.b.t. de ALV 
Emmy geeft Sander Huls, de ab-actis, het woord voor de post.  

Sander vertelt dat er enkele machtigingen zijn binnengekomen. René Kamerich en Emily 50 

Klerks hebben Adri Wessel gemachtigd om voor hen te stemmen, Francine Maessen 

heeft Vera Verkooijen gemachtigd om voor haar te stemmen, Lotte Kokkedee heeft 

Kristian Bakker gemachtigd om voor haar te stemmen, en Schelte van Deventer heeft 

Bastiaan van Ganzen gemachtigd om voor hem te stemmen. Verder heeft René een 

bericht over Efeze ingestuurd; dit zal worden voorgelezen aan het begin van het 55 

agendapunt ‘Toneelgroep Efeze’. Sander zegt dat nu ook de gelegenheid is om andere 

stemmachtigingen bij de ab-actis in te leveren. 

 

Emmy kondigt aan verder te zullen gaan met de notulen van de vorige ALV. 

 60 

#4. Notulen vorige ALV 
Emmy zegt dat de notulen van de vorige ALV per mail aan alle leden gestuurd zijn. Ze 

vraagt of iemand vragen of opmerkingen heeft over deze notulen.  

Adri zegt dat ze vanaf regel 1084 vertelde over het archief en het feit dat het nog niet 

helemaal compleet is. Ze vraagt hoe het hier nu mee staat. 65 

Sander antwoordt dat het bij de vorige vergadering alleen ging over de ontbrekende notulen 

van bestuursvergaderingen, en dat Sanne deze nog altijd niet heeft afgerond of aan 

het archief toegevoegd. Na de eerste paar maanden als bestuurslid is hij er echter 

achter gekomen dat dat nog lang niet alles was, en dat er ook veel andere dingen uit 

het archief ontbreken die er wel in horen. Het gaat onder andere om bestanden van 70 

een groot deel van de commissies. Sander is intussen druk bezig met het aanvullen 

van het archief van vorig jaar, en heeft meerdere mensen al gemaild om naar de 

bestanden te vragen. 

Adri zegt dat Caspar in de W.v.t.t.k.1 zegt dat de installatie en decharge van gildepraesides 

niet per se op een ALV behandeld hoeft te worden, maar volgens het Huishoudelijk 75 

Reglement moet dat wel gebeuren. Er staat niet concreet in welke vorm dit dient te 

gebeuren, maar het moet in ieder geval wel. 

Steven Assenberg bevestigt dit, maar voegt toe dat hij bij de vorige ALV al op Caspars 

opmerking antwoordde dat het niet hoeft te gebeuren op de uitgebreide manier 

waarop het nu gebeurt. Het lijkt hem het beste als dit in de notulen wordt aangepast. 80 

In de toekomst zou er nagedacht kunnen worden over één hamerslag voor alle 

gilden. 

 

Emmy neemt de notulen van de vorige ALV met de voorgestelde wijziging bij hamerslag en 

per acclamatie aan. 85 

 

#5. Mededelingen  

                                                      

 
1 Wat verder ter tafel komt. 
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Emmy laat weten dat Bo groots heeft ingekocht, en er dus volop speculaas op de ALV 

aanwezig is. 

 90 

#6. Algemeen halfjaarverslag 
Emmy vertelt dat het algemeen halfjaarverslag niet zal worden voorgelezen, aangezien het al 

van tevoren aan alle leden is gestuurd. De Raad van Advies krijgt als eerste de 

gelegenheid om op het verslag te reageren, en daarna krijgen alle andere aanwezigen 

de kans om vragen te stellen. 95 

 

Sanne Wortman en Pepijn Roos komen om 20.18 uur de zaal binnen. 

  

Adri en Bastiaan komen naar voren. Adri vertelt dat de Raad van Advies gevraagd en 

ongevraagd advies geeft aan het bestuur. De Raad bestaat momenteel naast Adri en 100 

Bastiaan ook uit Esther van Haren, Annemieke Stolk, Steven Assenberg en Emily 

Klerks. 

Adri begint met het kopje Programma. Alle lezingen zijn goed bezocht door leden en 

externen; ze vraagt of er dan ook bij elke lezing externen aanwezig waren, en hoeveel 

mensen er gemiddeld aanwezig waren bij lezingen. Er zijn minder 105 

weekendactiviteiten georganiseerd omdat de lustrumcommissie en de 

dagjescommissie ook activiteiten in het weekend organiseren, en ze vraagt zich af hoe 

dat is bevallen en of het bestuur het vervelend vindt om minder te kunnen 

organiseren. Ook is er een of twee keer iets op een donderdag georganiseerd, en ze 

wil ook weten hoe dat is bevallen. Als laatste vraagt ze of er iets kan worden verteld 110 

over hoe het bestuur niet-universitaire sprekers benadert en waar ze die sprekers 

vinden. 

Adri gaat verder met het kopje Gilden. Ze complimenteert het bestuur ermee dat ze zo 

voortvarend met de gilden aan de slag zijn gegaan, en zegt dat er al veel daadkracht 

is getoond. Ze vraagt hoeveel gilden er zijn opgeheven. Ook vraagt ze hoe het bestuur 115 

promoot dat gilden op het maandprogramma kunnen worden gezet, behalve door 

middel van berichten in de weekmail, aangezien die niet door iedereen gelezen 

wordt. 

Bastiaan neemt het woord over en gaat verder met het kopje Commissies. Hij vraagt of er 

voor de activiteiten van de lustrumcommissie en de dagjescommissie extra geld 120 

beschikbaar wordt gesteld in maanden waarop het bestuur geen activiteit organiseert. 

Hij is ook benieuwd hoe het met de fotocommissie gaat, en hoe de nieuwe structuur 

bevalt. Als laatste vroeg de Raad van Advies zich af: waar is tante Pyros? 

Bastiaan gaat verder met het kopje Locaties. Er is gekozen voor andere locaties dan Café de 

Keyzer vanwege ruimtegebrek; hij vraagt waarom er dan toch lezingen in de 125 

themamaand februari zijn die wel in Café de Keyzer plaatsvinden. Ook wil hij weten 

wat leden eigenlijk vinden van de nieuwe locaties, en of borrels in Café de Keyzer 

goed bezocht worden na lezingen in het Lipsius. Als laatste vroeg hij zich af of het 

bestuur ook nog aan andere locaties denkt of gaat denken, zoals bijvoorbeeld Café 

Olivier. 130 

Bastiaan gaat verder met het kopje Ledenbinding. Hij is benieuwd of er nog speciale 

activiteiten voor eerstejaars georganiseerd worden, aangezien de opkomst en binding 

van eerstejaars wat minder is dan in voorgaande jaren. 
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Bastiaan gaat verder met het kopje CSVN.2 In het verslag staat dat vooral ViaKunst een 

gezamenlijke Facebookpagina niet zag zitten, en hij vraagt of het bestuur een ander 135 

initiatief voor naamsbekendheid wil opstarten. 

Adri neemt het woord over en gaat verder met het kopje Bestuursformatie. Ze vraagt hoe de 

open hokmiddag is bevallen. 

Adri gaat verder met het kopje Extra ALV. Ze vraagt of het bestuur van plan is de wissel-

ALV in tweeën te splitsen. 140 

Adri gaat verder met het kopje Statuten en Huishoudelijk reglement. Ze vraagt of het 

bestuur van plan is een commissie voor de wijziging in te stellen. 

Bastiaan neemt het woord over en gaat verder met het kopje Vrienden en Reünisten. Er zijn 

veel Vrienden en Reünisten naar de lezing van Herman Koch gekomen, en hij is 

benieuwd welke van de twee groepen hier vooral op af kwam. Ook wil hij weten hoe 145 

de lustrumdag, die binnenkort georganiseerd wordt, anders is dan een normale 

Vrienden- en Reünistendag. Verder vraagt hij wat het bestuur hoopt te halen uit de 

VVO3-week en wat hun doelen hieromtrent zijn. 

 

Emmy zegt de vragen per kopje te zullen beantwoorden, en af en toe het woord te zullen 150 

geven aan haar bestuursgenoten. 

Emmy begint bij het kopje Programma. Er waren bij veel lezingen externen, maar niet bij elke 

lezing; ze weet niet bij hoeveel lezingen dat wel zo was. In het begin waren er ook een 

aantal externen die zich gelijk hebben ingeschreven. Soms werd de lezing door de 

spreker zelf gepromoot, waardoor er mensen kwamen die niet in Prometheus 155 

geïnteresseerd zijn maar wel in de spreker. Bij lezingen waren meestal 40 à 50 mensen 

aanwezig, maar bij Herman Koch ruim 80 en bij Fresco Sam-Sin zelfs ruim 100. Alleen 

in december zijn er geen weekendactiviteiten door het bestuur georganiseerd; verder 

doen veel commissies in maart en april iets in het weekend, dus het bestuur 

organiseert dan minder omdat de maand ook al snel vol zit. Het bestuur kijkt selectief 160 

naar activiteiten die ze willen organiseren, zodat er gekozen wordt voor iets waar 

mensen echt heen willen. Wel kan er gekeken worden of er meer bij commissies 

gesponsord kan worden. Activiteiten op donderdag worden vrij goed bezocht; vooral 

bij de sinterklaasactiviteit kwamen veel mensen, maar de wandeling afgelopen 

donderdag was iets rustiger. De opkomst verschilt niet veel met dinsdagen, dus 165 

activiteiten kunnen op beide dagen gepland worden. Hoe niet-universitaire sprekers 

zijn benaderd verschilt per spreker; de spreker van vorige week hadden een aantal 

bestuursleden al eerder gehoord, de vader van Bo kende het bestuur via Bo, en 

Herman Koch was al door Nehalennia uitgenodigd. Het is wel makkelijker om 

sprekers via de universiteit te benaderen. 170 

Emmy gaat verder met het kopje Gilden. Ze vraagt Sander hoeveel gilden er opgeheven 

worden. 

Sander antwoordt dat dit er zes zijn. 

                                                      

 
2 Culturele Studentenverenigingen Nederland. 
3 Veelzijdige Verenigingen Overleg. 
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Emmy vertelt verder dat de oproep in de weekmail ineffectief bleek en het bestuur hiermee 

is gestopt, maar er kan wel na lezingen een mededeling gedaan worden, en misschien 175 

sturen mensen dan wel activiteiten in voor het maandprogramma. 

 

Robert van de Peppel en Felix Huygen komen om 20.30 uur de zaal binnen. 

 

Niels Rood gaat verder met het kopje Commissies. Hij zegt dat de dagjescommissie budget 180 

heeft gekregen op basis van wat er nodig leek te zijn, en dat het geld voor de 

lustrumcommissie al de afgelopen jaren bijeen is gespaard en het huidige bestuur 

daar dus relatief weinig aan toe zou kunnen voegen. Het is mogelijk dat er wat geld 

overblijft, maar dan zou er meer gesponsord kunnen worden, zoals bij het 

schaatsuitje zelfs volledig gebeurd is. Als er aan het eind van het jaar absurd veel over 185 

is, dan kan er gekeken worden of er volgend jaar meer naar de dagjescommissie kan. 

Met de fotocommissie gaat het goed; bij bijna elke activiteit is er iemand aanwezig, en 

ook bij deze ALV wordt er al druk gefotografeerd. De vernieuwde structuur is hier 

één reden voor, maar er is ook veel bijgedragen doordat er veel nieuwe mensen in de 

commissie zitten en er duidelijke afspraken zijn gemaakt. Als laatste zegt Niels dat 190 

niemand weet wie Tante Pyros is, en hij dus ook niet weet wat er gebeurd is. Het kan 

maar zo dat ze een spectaculaire comeback maakt in de volgende Pyros, maar Niels 

heeft haar in ieder geval niet weg gecensureerd. 

Kristian gaat verder met het kopje Locaties. Hij vertelt dat het te kleine Café de Keyzer niet 

echt meer de voorkeur van het bestuur heeft voor lezingen, maar dat de 195 

themamaandcommissie februari hier wel twee keer zit omdat de VVD Café de 

Vergulde Kruik heel februari al had gereserveerd. In overleg met de commissie is er 

besloten om niet alleen maar in het Lipsius te gaan zitten. Uit de enquête van vorig 

jaar bleek dat veel mensen Café de Keyzer prefereren, maar wat nieuwe leden vinden 

van de locaties weet hij niet. Ook is het niet bekend hoeveel mensen er níet meegaan 200 

naar Café de Keyzer na een lezing in het Lipsius, maar het bestuur heeft niet gemerkt 

dat er meer eerstejaars weggaan dan normaal. Het bestuur overweegt momenteel 

geen andere locaties, maar ze houden hun ogen en oren open. 

Emmy gaat verder met het kopje Ledenbinding. Er is niet nagedacht over speciale 

activiteiten voor eerstejaars; dit zou het bestuur wel nog kunnen doen, maar aan de 205 

andere kant zijn er wel maar zo weinig actieve eerstejaars dat het niet echt loont. 

Bastiaan zegt dat hij iets als een lunchlezing bedoelde. 

Emmy zegt dat het bestuur inderdaad een lunchlezing wilde plannen, maar dat dit niet 

gelukt is omdat de maandprogramma’s al heel snel vol zitten met andere activiteiten 

van het bestuur en verschillende commissies. Wel kan er gekeken worden of er in de 210 

komende maanden iets extra toegankelijks gedaan kan worden. 

Niels gaat verder met het kopje Communicatie en promotie. Hij vertelt dat, zoals het er nu 

voor staat, de Facebookpagina er niet komt, maar in de toekomst kan daar 

verandering in komen. Er is momenteel niks dat hiervoor in de plaats komt, maar 

daar werd en wordt nog over gediscussieerd. Het contact met de zusterverenigingen 215 

verloopt niet altijd even makkelijk; de een wil alles via mailtjes doen, de ander wil als 

enige een boekje voor het CSVN-evenement maken, maar er is niks concreets 

duidelijk over wat er gaat gebeuren. Alleen de gedeelde activiteiten staan vast. 
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Emmy gaat verder met het kopje Bestuursformatie. Bij de open hokmiddag was maar één 

geïnteresseerde; dat was nogal teleurstellend, maar hopelijk denken mensen met 220 

bestuursinteresse er toch nog over na en komen ze met vragen bij ons. Bij een 

soortgelijke middag volgend jaar zou het misschien beter wat dichter bij de 

aanmelddeadline georganiseerd kunnen worden, en kan het op andere manieren 

gepromoot worden. Over het opdelen van de wissel-ALV in twee delen heeft het 

bestuur het niet uitvoerig gehad; die ALV is ook pas over acht maanden. Het zou wel 225 

handig kunnen zijn om hem op te delen. 

Bo Salomons gaat verder met het kopje Statuten en Huishoudelijk reglement. Hij vertelt dat 

hij met een aantal leden die verstand hebben van de Statuten en het HR contact heeft 

opgenomen om te vragen of ze er opmerkingen over hebben. Hij heeft specifiek die 

leden benaderd omdat hij het klein wilde houden om verbeterpunten te zoeken. Als 230 

er een commissie voor aangesteld zou worden, zou er natuurlijk ook om input van 

andere leden worden gevraagd. 

Emmy gaat verder met het kopje Vrienden en Reünisten. Ze weet niet of er bij de lezing van 

Herman Koch meer Vrienden of meer Reünisten waren, maar ze denkt dat er meer 

Vrienden waren, omdat een aantal mensen hun ouders meenamen. 235 

 

Vivian Tomson komt om 20.39 uur de zaal binnen. 

 

Emmy zegt dat de lustrumdag van een normale Vrienden- en Reünistendag verschilt door de 

merchandise en het lustrumboek die gepresenteerd zullen worden. Ook zijn alle oud-240 

leden en ouders van leden welkom, dus zal het groter worden dan een normale 

Vrienden- en Reünistendag. 

Kristian gaat verder met het kopje Extern. De VVO-week is een beetje een experiment dat 

vorig jaar in het VVO-cluster van de PKvV4 is bedacht; er zijn vier dagen lang 

activiteiten voor alle VVO’ers die geïnteresseerd zijn. Prometheus organiseert iets 245 

samen met Ichthus, en het gaat erg leuk worden. 

Emmy biedt alle leden de mogelijkheid om per kopje vragen te stellen, te beginnen bij het 

kopje Programma. 

Sanne Wortman vraagt of lustrumactiviteiten nou als extra activiteit bedoeld zijn of als 

vervanging voor een bestuursactiviteit, en hoe dit in vorige lustrumjaren gedaan is. 250 

Emmy antwoordt dat er maanden zijn waarin de dagjescommissie en de lustrumcommissie 

allebei wat doen; voor het bestuur wordt het dan lastig om ook nog iets te doen. 

Adri voegt toe dat er het vorige lustrumjaar aanzienlijk minder activiteiten waren dan 

tegenwoordig, dus het is sowieso niet echt vergelijkbaar. 

Sanne Wortman zegt dat er niet veel geld uitgegeven is aan uitjes, en wil weten of er zo niet 255 

heel veel aan één uitje uitgegeven wordt. 

Bo antwoordt dat dit een beetje aan de commissies ligt. Hij heeft ze gezegd dat ze met leuke 

ideeën naar het bestuur toe kunnen komen; als daar veel reacties op komen, gaat er 

minder geld naar bestuursactiviteiten en meer naar commissies. Wel wil het bestuur 

zoveel mogelijk bestuursactiviteiten sponsoren, want het alternatief is veel geld 260 

                                                      

 
4 Plaatselijke Kamer van Verenigingen. 



 

 

 
7 

 

overhouden. Qua verenigingsfinanciën is het beter om veel op te maken dan om veel 

over te houden. 

Vivian vindt het goed dat de vereniging geen geld overhoudt. Ze zegt dat ieder bestuur geld 

voor het lustrum heeft ingelegd, en wil weten of bestuur Yggdrasil daar ook aan heeft 

bijgedragen. 265 

Bo zegt dat het geld voor het lustrum een reservering is, die elk jaar aan het eind van het jaar 

gedaan wordt zodra er duidelijkheid is over de financiën van de vereniging. Dit 

bestuur heeft nu dus nog niks vastgelegd voor het volgende jaar. 

Vivian vraagt waarom Bo nu zegt geen geld in dit lustrum te steken, terwijl dit door 

sponsoring van activiteiten wel gedaan wordt. 270 

Bo corrigeert dit; de lustrumcommissie is nog niet naar het bestuur toegekomen dus ze 

hebben ook niks gekregen. Het bestuur spaart nu voor het zesde lustrum. 

Jelmar Hugen heeft een tip over niet-academische sprekers: er kan gedacht worden aan 

culturele instanties die wel gelinkt zijn aan de universiteit, zoals een curator van het 

RMO die een lezing zou kunnen geven over hoe je een museumopstelling maakt, of 275 

een dirigent. Deze mensen zijn makkelijker toegankelijk dan bijvoorbeeld iemand uit 

het zakenleven. 

Steven wil weten hoeveel er is uitgegeven aan het schaatsuitje. 

Bo antwoordt dat er 52 euro is uitgegeven. 

Steven vindt het niet duidelijk wat er bedoeld wordt met het subsidiëren van andere 280 

activiteiten in plaats van eigen activiteiten. Het begrote bedrag voor weekenduitjes 

verandert van 400 euro naar 350 euro, maar hij wil weten of er nog wat groots in de 

planning staat of dat het bestuur dit geld wil ombuigen naar commissie- of 

lustrumactiviteiten. 

Bo zegt dat dit bedrag gebruikt kan worden om commissies meer te subsidiëren, maar in 285 

beginsel is het bedoeld voor bestuursuitjes. Soms komen commissies toch met uitjes 

die leuk zijn om te subsidiëren. Hij houdt zijn oren open voor commissies met 

aanvragen. 

Emmy gaat verder met het kopje Gilden. 

Sanne Wortman zegt dat iemand op de vorige ALV verzuchtte dat er voor gilden lang werd 290 

gedaan over in- en uithameren, en wil weten of hierover is nagedacht en wat daaruit 

is gekomen. 

Emmy zegt dat het in- en uithameren nog in dezelfde vorm gedaan wordt, deels omdat het 

bestuur nu bezig is met de Statuten en het HR. Als die veranderd zijn, is het een goed 

moment om ook de praktijk erbij mee te veranderen. 295 

Emmy gaat verder met het kopje Quaestuur. 

Freek van Vliet vindt het leuk dat er bij andere punten al veel over quaestuur is gevraagd, 

want er zijn belangrijke dingen te bespreken, zoals het restitutiebeleid. Hij heeft 

hierover een boodschap van René: hij vindt het goed dat er beleid voor wordt 

opgesteld, maar is geen voorstander van het gekozen beleid. Hij vindt dit inefficiënt 300 

gebruik van verenigingsgeld en denkt niet dat er meer mensen naar activiteiten 

komen door de mogelijkheid dat er een restitutie van komt. Hij vraagt of het voor de 

verenigingsfinanciën wel effectief is om dit geld te restitueren. 

Bo zegt niet na te hebben gedacht over de mate waarin leden naar activiteiten komen, maar 

de gedachte achter het beleid heeft daar ook niks mee te maken. Het gaat erom wat 305 

eerlijk gebruik van het geld van leden zou zijn, niet om mensen te inspireren zich op 
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te geven. Hij zal overwegen of dit efficiënt gebruik is, maar het beleid is er nu op 

gestoeld dat men al voor de activiteit betaald heeft en het de bedoeling is dat zo min 

mogelijk mensen te veel moeten betalen. 

Freek vindt zelf ook wel dat er voor restitutie iets te zeggen valt; zo is dit vorig jaar voor het 310 

kamp en het gala ook gedaan, waar toch veel mensen mee geholpen waren. 

Gerard Spaans wil graag toevoegen dat hij vorig jaar met dezelfde vraag heeft geworsteld, 

vooral voor het gala. Hij kwam op hetzelfde uit als wat Bo zojuist gezegd heeft, en hij 

vindt dat Bo het goed geformuleerd heeft. 

Sanne Wortman vraagt of er ook nog een minimum is, of dat er bij een cent ook zal worden 315 

gerestitueerd. 

Bo zegt dat het bij een cent zeker niet zal gebeuren, maar dat er op het moment van uitkeren 

zal worden gekeken wat de laagste restitutie per persoon is. In beginsel gaat hij ervan 

uit dat er wordt gerestitueerd, tenzij het bedrag zo laag is dat het de moeite niet 

waard is. 320 

Sanne Wortman vindt het gek dat Bo sommige mensen wel geld geeft en anderen niet. 

Bo zegt dat dat niet het geval is; precies om die reden gaat hij in eerste instantie wel van 

restitutie uit, maar in kleine bedragen moet hij veel tijd steken en heeft het lid er 

weinig baat bij. 

Sanne Wortman vraagt waar de grens ligt. 325 

Bo zegt die momenteel niet te hebben. Het ligt aan de situatie op het moment dat er 

gerestitueerd wordt. Hij schat dat de grens ergens rond 10 à 20 cent zal liggen. 

Naor Scheinowitz stelt voor om een vast percentage te beslissen en daar een grens op vast te 

leggen. 

Bo zegt dat dat tot minder discussie zou leiden, maar dan leg je je vast aan een arbitraire 330 

grens. Hij wil naar eigen invulling de grens zo laag mogelijk houden zonder hem 

arbitrair te maken. Voor percentages valt iets te zeggen, maar het bestuur wil er zelf 

iets over te zeggen houden, en kijkt er dus per geval naar. 

Niels zegt dat in percentages werken gevaarlijk is; vijf procent van de buitenlandreisbijdrage 

van 500 euro is heel iets anders dan vijf procent van een weekenduitje van 2 euro. 335 

Naor zegt dat er ook een combinatie van een percentage en een ondergrens bedacht kan 

worden. Hij vindt het zonde om hier bij elke ALV op terug te komen als er een voor 

de hand liggende oplossing is. 

Bo zegt aan de ene kant niet te weten in hoeverre dit zijn tijd waard is, maar denkt ook dat 

het toch beter is er zeggenschap over te houden. Of hij nou een vast percentage of een 340 

arbitraire grens kiest, er zal over beide gediscussieerd moeten worden. 

Freek zegt dat Bo er ook rekening mee moet houden dat elke transactie op een zakelijke 

rekening geld kost. 

Emmy gaat verder met het kopje Commissies. 

Steven vraagt in hoeverre de structuur van de fotocommissie anders is dan in voorgaande 345 

jaren. 

Niels antwoordt dat er vroeger alleen een praeses was die een schema maakte van 

commissieleden die bij activiteiten foto’s moesten maken. Nu is er ook een ab-actis 

zodat het bestuur kan lezen wat er gebeurt, en een assessor pr die ook aanschuift bij 

pr-commissievergaderingen, omdat er nu ook meer foto’s zijn die voor promotie 350 

gebruikt kunnen worden. 
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Steven zegt dat de meeste mensen wel weten dat de organisatie vroeger erg stroef verliep, en 

geeft er zijn complimenten voor dat het nu duidelijk beter gaat. 

Emmy gaat verder met het kopje Locatie. 

Steven zegt dat er in het verslag twee locaties genoemd worden voor lezingen, Café de 355 

Vergulde Kruik en het Lipsius. Hij is benieuwd of het bestuur een voorkeur voor een 

van de twee heeft. 

Kristian antwoordt dat dit niet zo is; de cafésetting is wel fijn, maar banden met Café de 

Keyzer behouden is ook belangrijk. Voor lezingen is Café de Keyzer echter te klein. 

Vera vraagt of er al naar nieuwe locaties is gekeken. 360 

Kristian zegt dat het bestuur er niet veel mee bezig is geweest, maar dat ook niemand 

vernomen heeft dat er iets nieuws is bijgekomen sinds de locatiecommissie in Leiden 

heeft gezocht. 

Freek vraagt of er bij locaties voor lezingen ook gekeken wordt naar de grafiek van de 

locatiecommissie over de drukte bij lezingen. 365 

Kristian zegt dat dit inderdaad gebeurt. 

Sanne Wortman vindt de breuk een beetje rigoureus; tien jaar geleden werd er ook al gezegd 

dat het te krap was; ze vraagt waarom het bestuur dan toch nu al zo zeker weet dat er 

in januari geen lezingen in Café de Keyzer kunnen plaatsvinden. 

Kristian zegt dat het überhaupt niet mogelijk was, want de VVD had voor januari ook al Café 370 

de Keyzer gereserveerd. Het bestuur overweegt het wel nog voor rustigere maanden, 

maar in drukke maanden gaat de voorkeur uit naar Café de Vergulde Kruik of het 

Lipsius. 

Vera vraagt of het niet de bedoeling is om Café de Keyzer als thuisbasis te houden, in ieder 

geval voor de EL CID.5 375 

Kristian zegt dat noch het bestuur noch de EL CID-commissie het hier al over heeft gehad.  

Emmy gaat verder met het kopje Ledenbinding. 

Jelmar wil kwijt dat er erg weinig actieve eerstejaarsleden zijn ten opzichte van vorige jaren. 

Hij moedigt het bestuur en komende besturen aan om erop te blijven letten. 

Lezinglocaties en de Cultuursociëteit worden vaak besproken, maar daarbij werd 380 

ervan uit gegaan dat Prometheus een steeds grotere groei zou krijgen. Hij merkt bij 

Prometheus en bij het Duivelsei, maar ook bij andere verenigingen, dat absolute groei 

en actieve groei niet hetzelfde zijn, en een lezinglocatie hoef je niet op spookleden af 

te stemmen. Alleen vanwege het aantal ouderejaars is Prometheus momenteel te 

groot voor Café de Keyzer. Hij vraagt of het bestuur enig idee heeft waar de 385 

plotselinge afname aan ligt. 

Emmy zegt dat er minder inschrijvingen in de EL CID-week en de weken daarna waren. Bij 

de belronde kwamen wisselende redenen voor afwezigheid naar voren: mensen 

hadden het te druk met hun studie, waren vergeten dat ze lid waren geworden, of 

zaten in een bestuur of commissie van een andere vereniging. De afname kan ze niet 390 

goed verklaren, maar er zullen zeker in september speciale activiteiten georganiseerd 

worden die betrokkenheid bevorderen. 
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Jelmar denkt dat EbeP6 een goede manier is om mensen snel actief te maken aan het begin 

van het jaar. De correlatie tussen mensen die aan EbeP meedoen en actief zijn bij 

andere activiteiten is erg duidelijk. 395 

Niels merkt op dat, zoals Jelmar al opmerkte, er een soortgelijke trend bij andere 

verenigingen te zien is. Het zou dus ook door het leenstelsel kunnen komen, 

aangezien eerstejaars zonder kamer in Leiden eerder weggaan bij borrels. 

Jelmar hoopt dat het bestuur hier extra op zal letten, en dat de ALV er ook goed over 

nadenkt. Er is een commissie op zoek naar een locatie voor zes verenigingen, maar als 400 

de ledenaantallen en betrokkenheid verder dalen is dat de moeite niet waard. 

Sanne Wortman vraagt hoeveel eerstejaars er zijn. 

Sander antwoordt dat dit er 66 zijn. 

Adri vraagt waarom er in de statistieken maar twee uitjes staan, en of dit zo is omdat de 

lustrumactiviteiten er niet in zijn opgenomen. 405 

Emmy zegt dat de lustrumactiviteiten bij ‘anders’ staan, omdat het commissieactiviteiten 

zijn. Historisch MUN7 is ook niet als uitje geteld; hoewel het in het weekend 

plaatsvond leek het meer op een dinsdagactiviteit. 

Emmy gaat verder met het kopje Communicatie en promotie. 

Freek vraagt of het zo is dat het bestuur het Twitteraccount wil verwijderen en vervangen 410 

door een Instagramaccount. 

Niels zegt het nog niet te weten, maar het bestuur merkt wel dat Twitter niet zo veel helpt. 

Het zal niet gelijk opgeheven worden vanwege Instagram, maar als een 

Instagramaccount aanslaat kan het wel overwogen worden. De pr-commissie heeft 

geadviseerd om het Twitteraccount op te heffen wanneer er een Instagramaccount 415 

aangemaakt gaat worden. 

Freek vraagt of bekend is hoeveel leden Instagram hebben. 

Niels zegt het niet te weten. 

Sanne Wortman vraagt wat er bedoeld wordt met een laag aantal likes op de 

Facebookpagina. 420 

Niels zegt dat Viakunst er ruim 500 heeft, en Particolarte 250, terwijl ze allebei minder leden 

hebben dan wij. Ze gebruiken deze pagina echter wel zowel voor leden als voor 

externen; Prometheus heeft 200 likes op de externe pagina, maar wel nog een aparte 

interne groep. 

Sanne Wortman vraagt of het bestuur dit erg vindt, en of ze er iets aan willen doen. 425 

Niels vindt het jammer en wil dat veel mensen het zien. Waarschijnlijk maakt het echter niet 

veel uit, hoewel er wel bij lezingen een oproep zou kunnen worden gedaan om de 

pagina te liken. Voor verdere promotie moet je Facebook echter gaan betalen, en dat 

heeft hij er niet voor over. Voor meer promotie moet er dus mondeling over de 

pagina verteld worden. 430 

Freek zegt dat het wel omslachtiger is om op Instagram links te plaatsen dan op Twitter. 

Niels vertelt dat Instagram en Twitter ook verschillende doelen hebben; op Instagram staan 

alleen foto’s en kan er tentoongesteld worden wat Prometheus doet, maar op Twitter 
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kan je beter dingen aankondigen. Daar gebruikt het bestuur het ook vooral voor, 

maar nauwelijks voor promotie. 435 

Esther merkt op dat je op Twitter wel weer door kan linken naar Instagram. 

Niels zegt dat hij Twitter nu ook niet aan Facebook heeft gelinkt; het kostte hem niet veel 

extra tijd om een extra bericht te schrijven. Instagram zal door de fotocommissie 

worden beheerd, dus dan zouden er ook dingen op Facebook komen waarvan het 

bestuur niet weet wat het is en vice versa. 440 

Emmy gaat verder met het kopje Bestuursformatie. Er zijn geen vragen. 

Emmy gaat verder met het kopje Extra ALV. 

Vera vraagt of de ALV in juni puur een instemmings-ALV is, of dat er meer dingen worden 

besproken. 

Emmy zegt dat er in ieder geval kandidaten worden ingestemd, maar ook de voortgang van 445 

de VVO-locatiewerkgroep moet worden besproken. Misschien komt er nog meer bij, 

maar dit is in ieder geval de basis. 

Emmy gaat verder met het kopje Statuten en Huishoudelijk reglement. 

Steven wil iets opmerken dat ook deels over gilden gaat. Uit lid 3 en 4 van artikel 25 van het 

Huishoudelijk reglement blijkt dat installatie en decharge van gilden op een ALV 450 

dient te gebeuren, maar niet dat alles één voor één in- en uitgehamerd moet worden. 

Het is een idee om de relevante gilden in de vergaderstukken op te nemen, en dan 

alle genoemde gildepraesides in één keer te installeren en dechargeren. 

Bo zegt dat als dat via het HR mogelijk is, dat een goede optie zou zijn. Hierover is 

nagedacht, maar omdat het bestuur nog overweegt het HR te vernieuwen is het voor 455 

deze ALV zo gelaten als het al was. Los van Stevens punt wil hij zeggen dat hij een 

aantal mensen heeft benaderd die kennis hebben van het onderwerp. Als leden echter 

ook iets over het onderwerp te melden hebben, kunnen ze altijd naar het bestuur 

mailen. Het bestuur hoort graag alle meningen, en Bo hoopt dat men zich niet af laat 

schrikken door het feit dat er nu maar een paar mensen zijn benaderd. 460 

Emmy gaat verder met het kopje Vrienden en Reünisten. 

Gerard zegt dat er ruim 700 oud-leden zijn, en hij wil weten hoe die ooit allemaal 

uitgenodigd zijn voor de lustrumdag. 

Emmy zegt dat Sander de lijst heeft opgesteld van alle oud-leden, en daar mensen vanaf 

heeft gehaald die niet benaderd willen worden of al eerder niet meer bereikt konden 465 

worden. In totaal waren dit er bijna 500, waarvan er nog eens 100 een verouderd 

adres bleken te hebben. 

Gerard zegt dat er het beste bij oud-leden op de website gezet zou kunnen worden dat de 

gegevens verouderd zijn. 

Emmy zegt dat het bestuur dit zal gaan doen. 470 

Vivian vraagt zich af of de lustrumdag behalve voor Vrienden en Reünisten ook voor leden 

bedoeld is. 

Emmy zegt dat dit klopt; de lustrumdag vervangt de Vrienden- en Reünistendag, maar alle 

leden hebben ook al een uitnodiging ontvangen en zijn dus ook welkom. 

Vivian vraagt of er verschil wordt gemaakt tussen Vrienden van Prometheus en ouders van 475 

leden. 

Emmy antwoordt dat er met ouders van leden niks gedaan wordt, behalve dat ze nu via de 

leden uitgenodigd kunnen worden voor de lustrumdag. Vrienden zijn vaak ouders, 

maar het blijven twee verschillende dingen. 
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Vivian wil weten of het klopt dat er op de vorige Vrienden- en Reünistendag meerdere 480 

ouders Vriend zijn geworden. 

Gerard antwoordt dat er vijf ouders Vriend zijn geworden. Als verschil benoemt hij ook dat 

Vrienden een bijdrage geven, maar ouders die geen Vriend zijn natuurlijk niet. 

Emmy voegt toe dat ouders en oud-leden zich ook dit jaar weer als Vriend of Reünist in 

kunnen schrijven. 485 

Vera zegt dat het voor de lustrumcommissie misschien een idee is om Pyrossen ter inzage 

neer te leggen tijdens de high tea, en eventueel een soort goodiebag te maken als 

aandenken voor mensen die langskomen. 

Emmy zegt dat er merchandise zal zijn, maar dat die wordt verkocht en niet meegegeven; 

dat kan de vereniging zich niet veroorloven. Wel zullen er Pyrossen ter inzage zijn. 490 

 

Kees van Beest komt om 21.25 de zaal binnen. 

 

Jelmar vraagt wat Vrienden en Reünisten precies terugkrijgen voor hun bijdrage. 

Emmy antwoordt dat ze jaarlijks drie brieven en Pyrossen krijgen, uitgenodigd worden voor 495 

speciale lezingen zoals die van Herman Koch, en een uitnodiging krijgen voor de 

jaarlijkse Vrienden- en Reünistendag. 

Robert stelt voor dat er nog gekeken kan worden naar de 100 mensen wiens e-mailadres niet 

meer up-to-date is; misschien zitten daar nog recente uitschrijvingen tussen. 

Emmy gaat verder met het kopje Extern. 500 

Vera wil iets namens zichzelf en Francine Maessen zeggen; Francine is er niet, maar heeft een 

brief geschreven. Vera leest deze brief voor.8  

Vera vraagt of hier al iets mee gedaan is. 

Kristian zegt dat de LKvV9-website doorverwijst naar de PKvV, waar Prometheus wel 

vermeld staat. Hij heeft overwogen om er via het VVO-overleg of in een PV10 van de 505 

PKvV iets van te zeggen, maar heeft dit niet gedaan omdat Prometheus primair 

belang heeft bij de VVO en de PKvV. Het leek hem lokaal beter voor de reputatie van 

de vereniging om hier geen groot punt van te maken, en hij weet ook niet hoe vaak 

het voorkomt dat andere verenigingen hierover beginnen. Daarnaast vraagt hij zich af 

hoe bekend de LKvV buiten het studentenleven is; hij vermoedt dat vrijwel niemand 510 

het kent. Hij zag dus geen noodzaak om verdere actie te ondernemen. 

Vera wil Kristian vragen dit toch te doen. Prometheus betaalt contributie aan de LKvV, dus 

heeft de vereniging op zijn allerminst recht op vertegenwoordiging op de website; het 

gaat ook niet alleen Prometheus aan, maar ook alle andere kleine verenigingen.  

Kristian zegt dat de contributie eigenlijk aan de PKvV betaald wordt en niet aan de LKvV; 515 

het is niet duidelijk dat Prometheus hierdoor ook volwaardig lid is van de LKvV. De 

LKvV is bovendien een orgaan dat landelijk voor studentenverenigingen opkomt. 

Vera zegt dat ze alleen voor grote verenigingen opkomen, niet voor kleinere. Dit blijkt uit 

haar eigen onderzoek op de site en uit onderzoek van Francine. Prometheus wordt 
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niet vertegenwoordigd terwijl dat wel zou moeten. Als de LKvV studentenbelangen 520 

behartigt, hoort Prometheus daar ook bij. 

Kristian vindt dat er ook andere vormen van belangenbehartiging zijn. Binnen Leiden wordt 

de vereniging voldoende gerepresenteerd door de PKvV, en als hij hiertegen zou 

ageren dan komt Prometheus in een rijtje van corporale verenigingen te staan, wat 

ook raar overkomt. Verder vindt hij het voor de LKvV wel een goed idee om kleine 525 

verenigingen te vertegenwoordigen in plaats van alleen de grootste verenigingen, 

maar hij voelt echter niet de noodzaak om ze daarop te wijzen. 

Jelmar is van mening dat Prometheus’ belangen bij de PKvV voldoende worden behartigd, 

en heeft geen idee voor wie de LKvV bedoeld is, maar merkt wel op dat er simpelweg 

onwaarheden op de website staan; het aantal verenigingen klopt niet, en de beelden 530 

die er staan vertegenwoordigen Prometheus niet, waardoor de vereniging onder een 

label geplaatst worden dat niet representatief is. Het kan zeker geen kwaad om dit 

aan te kaarten. Dit hoeft niet per se vanuit Prometheus te gebeuren, maar in de kleine 

verenigingen is een groot percentage van studenten vertegenwoordigd, en dat moet 

ook getoond worden. Wij hoeven ons niet te schamen voor wie we zijn, en hebben 535 

materiaal dat getoond kan worden, dus is het nu hun taak. Als aankomend student 

zie je alleen de grote vijf op de LKvV-website; daar zouden mensen toch wel iets over 

Prometheus op moeten kunnen zien. 

Kristian zegt dat Prometheus nu op de PKvV-website als culturele vereniging staat 

aangemerkt. Als eerstejaars kijk je volgens hem niet op de website van de LKvV, 540 

maar op die van de EL CID-week of hooguit op die van de PKvV. De LKvV-website is 

het afgelopen jaar vooral voor de pers handig geweest, en niet voor studenten zelf. 

Jelmar zegt in zijn jaar ook rondgekeken te hebben en kwam toen op de Wikipediapagina uit, 

waar alleen de grote vijf op stonden. Als iemand geïnteresseerd is in Leidse 

verenigingen google je dat en kom je op die pagina uit. 545 

Bastiaan vindt dat tijd en moeite geen rol zouden moeten spelen. De LKvV kent Prometheus 

niet, dus daar kan de vereniging ook geen gezichtsverlies lijden, en de PKvV kent 

Prometheus goed en snapt dus waar het probleem zit. 

Kristian heeft zelf ook onderzoek gedaan naar wat voor verenigingen er zijn, en wist toen 

niet van het bestaan van de PKvV af, laat staan van de LKvV. Op Bastiaans 550 

opmerking reageert hij dat Prometheus via de PKvV op de LKvV-website staat, en 

dat vindt hij voldoende representatie. Wat hij met reputatieverlies bedoelt is dat hij 

over een pietepeuterig detail zou vallen, waarmee de kostbare tijd van de PV verspild 

wordt. 

Gerard heeft in zijn ervaring met de PKvV gemerkt dat het een belangenvereniging hoort te 555 

zijn, en Prometheus er op dit moment op goede voet mee staat, maar in zijn 

bestuursjaar hadden ze niet zo veel aan de PKvV. Er waren wel goede gesprekken bij 

de rondjes verenigingen en constitutieborrels, maar daarbuiten merkte hij weinig van 

wat de PKvV zoal deed. Prometheus betaalt jaarlijks 185 euro, maar het is hem 

tegengevallen hoeveel daarvoor teruggedaan wordt. Hij denkt dan ook niet dat 560 

Kristian op een verkeerd punt staat als hij dit aankaart. Dat kan ook prima bij een 

rondje in plaats van bij een PV, of door gewoon een keer aan te kloppen. 

Vera vindt het kwalijk dat Kristian dit verwoordt als een pietepeuterig detail. Het maakt 

helemaal niet uit wie er op die pagina komen, dat kunnen ook de pers, ouders, en 

mensen die wél al studeren zijn. Het probleem is niet alleen dat Prometheus niet 565 
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genoemd wordt, maar ook dat de website een eenduidig beeld geeft van mensen die 

alleen maar zuipen. Hier is vorig jaar ook naar gevraagd, en Vera heeft ze materiaal 

gegeven, maar hier is niks mee gedaan. Als de PKvV alleen bij de LKvV zit voor de 

grote vijf is dat maar zo, maar ze wil dat Kristian het tenminste navraagt. 

Kristian zegt met pietepeuterig te bedoelen dat je er óf alle kleine verenigingen op krijgt, óf 570 

het zal blijven zoals het is. Als alleen Prometheus erbij komt, lijkt het alsof het ook een 

corporale vereniging is. 

Felix zegt dat het bestuur er duidelijk geen zin in heeft, maar dat je als individueel lid ook 

gewoon de PKvV kan bellen. 

Vera zegt dat ze niet namens Prometheus mag spreken. 575 

Vivian zegt dat ze wel als student kan spreken. 

Sanne Meier vindt dat het ook problematisch is om dit alléén via Prometheus te doen, 

misschien is het ook een idee om met alle kleine verenigingen van Leiden te 

bespreken of zij dit een probleem vinden, en dan met zijn allen naar de PKvV en 

eventueel de LKvV te gaan. Zo zet je niet alleen Prometheus op de kaart, maar ook 580 

alle verenigingen, en zo kunnen ze ook het studentenleven van alle lidverenigingen 

vertegenwoordigen. 

Vivian wil ook nog iets vragen over de VVO-week; op het maandprogramma staat nu dat er 

bij Prometheus Eén tegen 100 gespeeld gaat worden, en ze wil weten of er ook nog 

een programma van de hele week komt. 585 

Kristian zegt dat er binnenkort een poster komt, dat de week op het maandprogramma komt 

te staan, en dat alle details later nog bekend worden gemaakt. 

Vivian vraagt zich af of ze als Prometheaan kan meedoen met alle activiteiten in de week. 

Kristian bevestigt dit. 

Esther vraagt in hoeverre het bestuur de week voor ledenwerving wil gebruiken. 590 

Kristian antwoordt dat het niet het idee is om een tweede EL CID-week te organiseren, maar 

vooral dat mensen van verenigingen elkaar leren kennen. De primaire insteek is niet 

het werven van leden. 

Gerard vraagt of er ook nog andere samenwerkingen met verenigingen gepland staan. 

Kristian verwacht nog een mail van het Duivelsei en van Pleyte, en is nog in overleg met 595 

T.W.I.S.T. 

Vivian vraagt of er nog een symposium met Catena komt. 

Kristian antwoordt dat dit niet in de planning staat. 

Emmy vraagt of er nog andere vragen zijn die besproken zouden moeten worden, en er komt 

geen reactie uit de zaal. 600 

Emmy neemt het halfjaarverslag bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 

Emmy schorst de vergadering om 21.50 uur. 

 

Sanne Wortman en Miranda Lake verlaten de zaal. 605 

 

#7. Toneelgroep Efeze 
Emmy heropent de vergadering om 22.05 uur. 

Sander zegt dat Sanne Wortman een machtiging heeft ingeleverd; Pepijn Roos is gemachtigd 

om namens haar te stemmen. 610 
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Emmy zegt dat Sander het bij de post al had over een bericht van René over Efeze, en leest 

dit bericht voor.11 

Emmy vertelt verder dat er een verslag aan iedereen gestuurd is met daarin informatie over 

de toneelgroep Efeze. Het document is opgesteld vanwege de vele vragen tijdens de 

vorige ALV over het beleid van het bestuur om Efeze een proefcommissie te maken. 615 

In het verslag staat waarom Efeze bestuur Yggdrasil heeft gevraagd om een 

commissie te worden, en waarom het bestuur heeft besloten er een proefcommissie 

van te maken. Tevens is alle informatie te vinden over de vorige twee toneelstukken 

die Efeze als onderdeel van het Toneelgilde heeft gemaakt. Het bestuur wil alle 

aanwezigen de kans geven hun mening over het beleid te uiten, en heeft een 620 

stemming aangekondigd waarmee de vereniging kan laten weten of dit beleid voort 

kan worden gezet, of moet worden gewijzigd. Eerst is er nu de mogelijkheid om 

vragen over het verslag te stellen; deze vragen zullen worden beantwoord door Niels, 

die als assessor intern het meeste met Efeze te maken heeft. Als eerste geeft ze het 

woord aan de Raad van Advies. 625 

Steven bedankt Emmy voor het opstellen van het verslag. Hij heeft het met plezier 

doorgenomen, maar heeft wel een aantal vragen. Bij de beweegredenen gaat het 

vooral om het financiële risico, en hij wil weten of dit jaar het risico volledig of slechts 

gedeeltelijk wordt ondervangen. Ook vraagt hij zich af waarom er geen begroting 

voor de komende voorstelling is bijgevoegd, en of het zo is dat er geen sluitende 630 

begroting kan worden gemaakt zonder subsidie van het LUF12 en een bijdrage van de 

acquisitiecommissie. Verder wil hij weten of het volgens het bestuur belangrijk is dat 

Efeze blijft voortbestaan als het bestuur geen praesides zou kunnen vinden, en 

waarom het noodzakelijk is om van het gilde een commissie te maken. Als laatste 

vraagt hij in hoeverre het bestuur het bestaan van Efeze aangrijpt om Prometheus te 635 

promoten. 

Niels zegt dat het financiële risico voor een groot gedeelte wordt weggenomen, maar dat het 

geheel wegnemen niet mogelijk is. Tot 100 euro neemt het bestuur het risico weg, 

maar bij meer verlies dan 100 euro gaat het nog steeds op rekening van de praesides. 

Het gehele risico wegnemen zou ook vragen opwerpen, omdat het dan mogelijk zou 640 

zijn om zoveel mogelijk uitgaven te doen omdat het bestuur toch alles vergoedt. De 

begroting voor de aanstaande voorstelling is er nog niet, en die kan hij dus nog niet 

toevoegen; het verslag was ook vooral bedoeld om te laten zien waarom het bestuur 

Efeze afgelopen zomer een proefcommissie wilde maken en om deze keuze toe te 

lichten. Toen was het toneelstuk van dit jaar nog niet begonnen, laat staan dat er een 645 

begroting van was gemaakt. De begroting van dit jaar zal natuurlijk meegenomen 

worden bij een volgende ALV, wanneer de ALV weer stemt over het stoppen of 

voortzetten van Efeze als commissie. Vorig jaar kreeg Efeze CASSA13-subsidie, maar 

geen acquisitie, en toen was er ook geen sluitende begroting. Met de eigen reserves 

van Efeze was het echter wel sluitend. Het jaar daarvoor kreeg Efeze geen van beide, 650 

maar had toen wel een sluitende begroting. 

                                                      

 
11 Zie bijlage B. 
12 Leids Universiteits Fonds. 
13 Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten. 



 

 

 
16 

 

Steven vindt het erop lijken dat er zonder die twee vormen van subsidie geen sluitende 

begroting gemaakt kan worden. 

Niels antwoordt dat dat zeker mogelijk is, er kunnen ook nog inkomsten ergens anders 

vandaan gehaald worden. 655 

Vera voegt toe dat bij de vorige begroting ook de generale repetitie meegerekend is. Dit jaar 

vindt die echter op dezelfde dag plaats als de voorstelling, dus hoeft er 150 euro 

minder betaald te worden. Ook kan de toegangsprijs verhoogd worden als er geen 

CASSA-subsidie binnenkomt, dus de begroting blijft ook dan sluitend. 

Niels gaat verder met het beantwoorden van Stevens vragen, en zegt dat er ook zonder de 660 

100 euro van het bestuur een sluitende begroting gemaakt kan worden. Als Efeze ooit 

geen praesides meer zou hebben, dan zou dat een probleem zijn, maar daarin 

verschilt het echter niet van de Pyrosredactie of de acquisitiecommissie. Als niemand 

daar meer interesse in zou hebben, kan er ook geen Pyros gemaakt worden en kan er 

ook niks met acquisitie gedaan worden. Als er over tien jaar geen behoefte meer aan 665 

Efeze zou zijn, dan kan het op dat moment alsnog opgeheven worden; nu is er echter 

voldoende interesse. 

Steven zegt dat de Pyrosredactie en de acquisitiecommissie in de Statuten verplicht gesteld 

zijn. Hij wilde alleen verduidelijking, omdat het bestuur niks had duidelijk gemaakt 

over die mogelijke situatie. 670 

Niels zegt dat Efeze ook altijd naar het bestuur toe zou kunnen komen als ze er moeite mee 

hebben om een praeses te vinden, en dan zou het bestuur ze daarbij helpen. Dat geldt 

niet alleen voor Efeze, maar ook voor andere commissies; Efeze weet echter wel zelf 

beter wie erbij zou kunnen passen dan het bestuur, net zoals de Pyrosredactie beter in 

kan schatten wie er goed kan schrijven dan Niels zelf. Over de noodzakelijkheid om 675 

van Efeze een commissie te maken zegt Niels dat het bestuur dit een passende keuze 

vindt. De definitieve beslissing om er een commissie van te maken zal echter niet 

meer onder bestuur Yggdrasil plaatsvinden. Het bestuur wilde dit wel graag 

opzetten, net zoals bestuur Nehalennia met de dagjescommissie is begonnen. Het is 

dus ook mogelijk dat het volgende bestuur er niks in ziet; dit bestuur vindt het echter 680 

een leuke aanvulling die goed binnen Prometheus past en waar de vereniging zeker 

genoeg geld voor heeft. Noodzakelijkheid is hier moeilijk te definiëren, maar het is in 

ieder geval een zeer goede kans om Prometheus te promoten. Bij de vorige 

voorstelling kwamen dertig externen, en er zijn ook eerstejaars geweest die door 

Efeze beter bij Prometheus zijn betrokken. 685 

Steven zegt dat de Senaat nog wilde voorstellen dat er voor en na de voorstelling benadrukt 

is wat Prometheus is en wat de vereniging doet. 

Niels zegt dat de voorstelling in eerste instantie iets van Efeze is, maar dat het ook zeker bij 

Prometheus hoort. De vereniging bepaalt niet alles, maar er zal wel bij komen te staan 

dat het van Prometheus uit komt, en er zal ongetwijfeld verteld worden wat 690 

Prometheus is en doet. 

Emmy zegt dat daarmee alle vragen van de Senaat beantwoord zijn, en kondigt aan dat nu 

ook de rest van de ALV vragen mag stellen. 

Adri vindt Efeze een goed initiatief en is er een voorstander van dat het bestuur Efeze 

ondersteunt, maar wil de motie in tweeën opdelen omdat ze Efeze als commissie niet 695 

nodig vindt. De twee moties zouden gaan over de garantie van 100 euro die aan Efeze 

wordt toegezegd en het voortzetten als proefcommissie. Verder vindt ze dat het niet 
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de taak van het bestuur moet zijn om in de opvolging van Efeze te voorzien. Als er 

later weer meer behoefte aan is kunnen mensen het altijd heroprichten. 

Niels zegt dat Efeze nu in een leegte zit; het is deel van het Toneelgilde maar zelf geen gilde. 700 

Om het toch ergens in te delen wil het bestuur het graag een commissie kunnen 

noemen. 

Adri vindt dit geen goed argument, omdat het bestuur dan voor de opvolging 

verantwoordelijk zou worden. 

Bo legt uit dat het vanuit het quaestoriaat wenselijker is om Efeze een proefcommissie te 705 

maken, omdat het bestuur dan ook op officiële manier controle kan uitoefenen op de 

financiën, en bijvoorbeeld notulen ontvangt en nauw contact onderhoudt om op de 

hoogte gehouden te worden. Hij vindt dat er best gediscussieerd moet kunnen 

worden over de opvolging van de praesides, maar dan zou hij eerder aankaarten dat 

de opvolging losgekoppeld wordt van de stemming om Efeze een commissie te 710 

maken dan dat de financiële garantie daarvan wordt losgekoppeld. 

Jelmar wil een argument vóór Efeze als commissie aandragen: de manier waarop Efeze van 

gilden verschilt is dat Efeze ook iets doet voor mensen van buiten de vereniging, net 

zoals de EL CID-commissie dat bijvoorbeeld doet. Gilden, zoals zijn eigen 

Disneygilde, doen dat echter niet; het Disneygilde kan daardoor ook van alles doen 715 

zonder dat het bestuur er iets over te zeggen heeft. Met Efeze als commissie heeft het 

bestuur bovendien meer invloed en zicht op de manier waarop de vereniging 

gepromoot wordt. 

Adri zegt dat Efeze voor geld toch elk jaar een nieuw plan in zal moeten dienen, en ze denkt 

dat dat al genoeg controle is. 720 

Jelmar zegt dat het bestuur hem niet kan dwingen met het Disneygilde iets raars te 

organiseren als hij dat niet wil, maar dat mogen ze wel tegen de EL CID-commissie 

zeggen en moeten ze ook tegen Efeze kunnen zeggen, wat alleen als commissie kan. 

Niels zegt dat er met Adri’s voorstel een speciale categorie gemaakt moet worden voor iets 

waar het bestuur wel geld aan geeft, maar geen inspraak bij heeft op de opvolging. 725 

Dat kan als commissie prima zolang er duidelijke afspraken gemaakt worden, maar 

in de vereniging is er geen categorie voor iets met een aparte status dat wel iets groots 

doet voor de vereniging. 

Gerard zegt dat het grootste probleem nu is hoe je quaestoriaal gezien een groep die iets voor 

leden en externen organiseert geld geeft zonder er een naam aan te geven. Dit klinkt 730 

echter heel erg als een commissie, en hij vindt het voor zich spreken dat je er dan ook 

een commissie van maakt. Ook raadt hij aan een paar Vriendenformulieren naar de 

voorstelling mee te nemen. 

Niels sluit zich op beide punten bij Gerard aan. 

Steven zegt dat het ook als de ALV geen commissie van Efeze wil maken mogelijk is om een 735 

garantiestelling te geven met als voorwaarde dat iedereen plaats kan krijgen in Efeze. 

Het lijkt hem hier vooral om principiële bezwaren te gaan over wat wel en niet een 

commissie mag heten. Hij vindt dat men een beetje vertrouwen moet hebben in de 

mensen die dit hebben gedaan, en moet denken aan het ruime begrotingsoverschot 

van Prometheus in plaats van gelijk overal wanbeleid in te zien. 740 

Vivian vraagt of er bij duurdere kaartjes, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van de 

CASSA-subsidie, ook verschil gemaakt zal worden tussen de entreeprijs voor leden 

en niet-leden, en tussen voorverkoop en verkoop aan de deur. 
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Niels antwoordt dat er vorig jaar geen onderscheid tussen leden en niet-leden werd gemaakt, 

maar dat er wel een goedkopere voorverkoop was. Hier gaat het nu echter niet over, 745 

alleen over de garantstelling. 

Vivian zegt dat de acquisitiecommissie vorig jaar acquisitie aan Efeze heeft toegekend, maar 

niet heeft hoeven uitkeren vanwege de overweldigende kaartverkoop. 

Vera zegt dat dit twee jaar geleden echter niet zo was, en vorig jaar gebeurde het alleen 

onder de voorwaarde dat eerst Efeze’s eigen buffer opgemaakt zou worden. 750 

Vivian zegt dat de acquisitie toen ook dus als extra buffer diende. Ze vraagt of het klopt dat 

Efeze een tweekoppige commissie zou worden. 

Niels bevestigt dit; er zijn twee praesides, en ieder jaar wisselt er nu een uit. Hij vindt het zo 

prima geregeld, maar als commissie moet hij natuurlijk wel notulen en een begroting 

ontvangen. Omdat de praesides nu al vrij veel doen is er iets te zeggen voor een 755 

derde persoon die over de communicatie gaat. De deelnemers zijn gewoon acteurs en 

zitten niet in de commissie; praesides zijn verantwoording schuldig aan het bestuur, 

de acteurs niet. 

Bo vindt het vergelijkbaar met de leden van het promoteam van de EL CID; ze zijn geen 

commissieleden, maar helpen wel in de EL CID-week. 760 

Jurrian Meijerhof vraagt wat er momenteel aan communicatie plaatsvindt, aangezien het een 

proefcommissie is en geen commissie. 

Niels zegt dat ze nog over de precieze invulling in gesprek zijn; de twee praesides kunnen 

hem nu goed op de hoogte houden met begrotingen, maar als commissie gaan ook 

notulen nodig zijn en moet er überhaupt over meer gecommuniceerd worden. 765 

 

Felix verlaat de zaal om 22.38 uur. 

 

Jurrian vraagt waarom er niet nu al met notulen en begrotingen gewerkt wordt, aangezien 

het doel van een proefcommissie is om te kijken of het als commissie ook werkt. 770 

Niels krijgt nu al notulen en begrotingen, en dat zou verder verdiept moeten worden; hij wil 

niet dat er straks tijd in zit zonder dat het nodig is. Of dat zo is zal na de stemming 

blijken. Ook met een derde commissielid kan beter gewacht worden tot het echt een 

commissie is; het zou zonde zijn als er iemand praeses wordt die dan niks meer te 

doen heeft als het geen commissie wordt. 775 

Annemieke vindt dat het ook mogelijk moet zijn om notulen en begrotingen als voorwaarde 

te stellen voor de garantie van 100 euro zonder dat het een commissie is. 

Niels zegt dat dat als commissie sowieso al moet. Nu kan hij ze nergens toe dwingen, 

behalve door de geldkraan dicht te gooien. 

Esther ziet dit als een mogelijkheid om een extra categorie te maken, een soort ‘gilde plus’; 780 

daarvoor zou het dan mogelijk zijn om subsidie aan te vragen, in dit geval voor Efeze, 

maar later ook bijvoorbeeld voor een filmclub die in een soortgelijke situatie terecht 

komt. 

Niels zegt dat dat nu ook al mogelijk is in commissievorm, wat iets is wat binnen 

Prometheus goed bekend is. Als er een andere optie bij zou kunnen zijn, dan zal het 785 

bestuur naar dat initiatief kijken, maar er is nog geen concreet voorstel gekomen. 

Vera vindt dat het ook veel ingewikkelder gemaakt wordt door ieder jaar een nieuwe 

subsidieaanvraag in te moeten dienen, waarbij het bestuur ook nog eens minder 
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controle heeft dan bij een commissie, terwijl Efeze exact hetzelfde is en doet als een 

commissie. 790 

Esther vraagt of er al bekend is wat Efeze de komende tien jaar gaat doen. 

Vera zegt dat ze in ieder geval niet buiten hun budget kunnen gaan, maar dat blijft ook als 

commissie zo. 

Niels zegt niet te weten of er over twee of tien jaar nog behoefte aan Efeze is, want hij kan 

niet in de toekomst kijken. Efeze is de afgelopen jaar wel steeds verder uitgebreid, en 795 

er zijn veel nieuwe leden bijgekomen die er enthousiast over zijn. Bij Efeze spelen nu 

bijvoorbeeld drie eerstejaars mee, wat meer is dan het aantal eerstejaars bij sommige 

weekenduitjes van het bestuur. 

Esther vraagt of die mensen alleen bij Efeze of ook bij de rest van de vereniging actief zijn. 

Niels antwoordt dat ze bijna allemaal bij Prometheus als geheel actief zijn. 800 

Jurrian denkt dat het wel een goed punt is om te vragen hoe relevant Efeze over tien jaar is; 

nu zijn er mensen enthousiast over en dat verdient ondersteuning, maar als er over 

een paar jaar minder leden in geïnteresseerd zijn in actief aan toneel meedoen, moet je 

je afvragen of je Efeze wel als commissie wil hebben. 

Niels herhaalt dat hij niet in de toekomst kan kijken. Wel kan hij zeggen dat een commissie 805 

best opgeheven kan worden als er geen animo voor is, maar op dit moment is dat er 

wel. 

Jurrian vindt dat het opheffen van een commissie iets groters is dan steun opzeggen. 

Niels denkt dat naarmate Efeze meer ingeburgerd raakt binnen Prometheus er ook meer 

mensen zullen zijn die meedoen. Als er aan het eind van het jaar geen goed plan zou 810 

zijn om Efeze voort te zetten moet daar op dat moment over nagedacht worden, maar 

voor nu is een commissie de makkelijkste vorm om voor te kiezen. 

Gerard vindt de opvolgingskwestie helemaal niet belangrijk; er moet worden gekeken waar 

nu behoefte aan is. Efeze functioneert als commissie maar heet niet zo, en zeker 

aangezien ze al notulen en begrotingen moeten sturen klinkt dat heel omslachtig. Het 815 

een commissie noemen zou weinig veranderen. Mocht er over een aantal jaar toch 

geen behoefte meer zijn aan Efeze als commissie, dan is het geen probleem om die 

status weer op te heffen, dus er zou nu alleen gekeken moeten worden naar waar nu 

behoefte aan is. 

Niels zegt dat in een studentenvereniging sowieso alles op korte termijn gaat. Hoe de 820 

opvolging over vijf jaar zit weet hij niet, en dat kan niemand ook weten. Op dit 

moment wegen de baten ruim op tegen de mogelijke onzekerheid over vijf jaar. 

 

Lotte Kokkedee komt om 22.49 uur de zaal binnen. 

 825 

Gerard zegt dat het ook best kan dat er een jaar is waarin Efeze als commissie niks doet 

omdat er te weinig mensen zijn, maar zelfs dan kan het na een jaar gewoon weer 

geprobeerd worden. Het is mooi als er elk jaar iets gebeurt, maar geen ramp als dat 

niet zo is. 

Jelmar is het met Gerard eens. Commissies beantwoorden aan de behoefte van een 830 

vereniging op dat moment; zo zijn er veel verenigingen die geen almanak hoeven te 

hebben en dus geen almanakcommissie hebben. Het bestuur en de ALV zijn ervoor 

om te kijken of die behoefte er nu is. 
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Vivian zegt als reactie op Gerards opmerking dat ze het geen goed idee vindt om commissies 

een jaar lang niks te laten doen. Gilden worden ook na een jaar inactiviteit 835 

opgeheven. 

Gerard zegt dat er als er een jaar geen mensen in de buitenlandreiscommissie willen het ook 

na een jaar opnieuw geprobeerd zou worden, en dat geldt ook voor meer commissies. 

Niels voegt toe dat het bestuur Efeze nu wel een commissie wil maken in de veronderstelling 

dat er jaarlijks een voorstelling georganiseerd wordt. 840 

Vera wil als overweging meegeven dat Efeze bij de vorige ALV als proefcommissie 

gepresenteerd is, maar dat het er nu over gaat of het iets anders wordt. Het grootste 

probleem dat mensen hebben is dat het al bestaat, maar ze zou liever hebben dat het 

behandeld wordt alsof het bestuur er spontaan mee gekomen is. Dan had het 

iedereen heel leuk geleken. 845 

Naor vindt dat mensen in herhaling vallen en veel doemscenario’s bedenken. Het gaat er 

echter over of leden de mogelijkheden willen bekijken en willen zien wat dit 

experiment op kan leveren. De stemming gaat er ook alleen over of mensen willen 

zien waar dit heen gaat of niet. Vrijwel alles wat nu genoemd wordt ligt buiten de 

invloed van het bestuur en de ALV, zoals bijvoorbeeld het enthousiasme van leden 850 

over tien jaar.  

Robert denkt dat het wel goed werkt zoals het is: een gilde dat elk jaar een plan indient voor 

subsidie. Hij denkt dat vrijwel niemand de 100 euro niet aan Efeze gunt, maar vindt 

het alsnog beter om de stemming, zoals Adri voorstelde, in tweeën te splitsen en 

Efeze dus mogelijk een gilde te laten blijven. 855 

Niels zegt dat Efeze geen gilde is, maar iets tussen een gilde en een commissie. Dat is juist 

het hele probleem. Hij wil geen precedent zetten dat er 100 euro aan gilden en 

gildeonderdelen gegeven wordt, want dan heeft iedereen met een goed plan straks 

recht op 100 euro. 

Robert vindt dat eveneens een doemscenario. 860 

Adri zegt dat het grote verschil het bereik van Efeze is; vorige keer zijn er 140 mensen naar 

het toneelstuk gekomen, terwijl gildeactiviteiten vaak niet verder dan tien mensen 

komen. 

Vera zegt dat ze dat ook voor de vereniging doen, en juist daarom een commissie willen 

worden. 865 

Niels zegt dat we beter kunnen gaan stemmen. Er zal weinig nieuws meer ingebracht 

worden. 

Emmy vindt het beter om het stemmingsvoorstel in tweeën te splitsen. Ze gaat verder met 

het volgende agendapunt. 

 870 

#8. Stemming inzake toneelgroep Efeze 
Emmy leest de eerste stelling voor: “Toneelgroep Efeze behoudt dit jaar het recht op de 

garantstelling van 100 euro indien ze niet uit de kosten komen.” Ze kondigt aan dat er 

nu gestemd kan worden over dit voorstel; eerst stemmen degenen die bij deze ALV 

aanwezig zijn, daarna kunnen mensen die door iemand anders gemachtigd zijn 875 

stemmen. 

Er zijn negenentwintig stemmen voor, geen stemmen tegen en één onthouding. Het voorstel 

wordt aangenomen. 
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Emmy leest de tweede stelling voor: “Toneelgroep Efeze behoudt dit jaar de status van 880 

proefcommissie.” Er zal op dezelfde manier gestemd worden. 

Er zijn negentien stemmen voor, acht stemmen tegen en twee onthoudingen. Het voorstel 

wordt aangenomen. 

 

Niels wil iedereen op het hart drukken dat het bestuur Efeze hiermee niet garandeert dat ze 885 

volgend jaar een commissie zullen worden; alles gaat in overleg. 

 

#9. Financieel halfjaarverslag 
Emmy kondigt aan dat het financieel halfjaarverslag door Bo, de quaestor, besproken zal 

worden. 890 

 

Vivian verlaat de zaal om 23.10 uur. 

 

Bo zegt dat hij snel door het verslag heen zal gaan omdat niet alles uitleg behoeft. Als hij te 

snel gaat of als er vragen zijn kunnen mensen hun hand opsteken, maar hij verzoekt 895 

iedereen om inhoudelijke vragen tot het laatst te bewaren. 

 

Vivian komt om 23.11 uur de zaal binnen. 

  

Bo licht toe dat op de begroting het resultaat van Andromeda en Nehalennia te zien is, met 900 

daarnaast de begroting van Yggdrasil uit september, gevolgd door de suppletoire 

begroting en als laatste het resultaat zoals het op dit moment staat. Hij begint bij de 

inkomsten. 

 

1. Contributies De verwachte inkomsten uit ledencontributie zijn 905 

ietwat verlaagd, omdat Bo niet denkt dat er 

genoeg nieuwe inschrijvingen komen om de 

eerdere schatting waar te maken. 

2. Vrienden en 3. Reünisten De inkomsten van Vrienden en Reünisten zijn over 

het algemeen goed te voorspellen door je te 910 

houden aan het aantal Vrienden en Reünisten; dit 

aantal is onveranderd. 

4. Subsidies/sponsoring en 5. Rente De sponsoring van het LUF en de rente zijn 

inmiddels binnen. De leden die een LUF-bijdrage 

doen, kunnen deze bijdrage omzetten naar een 915 

donatie voor Prometheus, mochten zij dit 

verlangen; dat komt dan hier op de begroting te 

staan. De rente is momenteel 0,1%, hetgeen niet zo 

veel is. 

7. Overige inkomsten De overige inkomsten van dit jaar bestaan volledig 920 

uit een donatie van vier cent door Kees van Beest. 

Hij heeft met een muntje van vijf cent de schuld 

van een debiteur af doen betalen, waarna het 

restant een donatie werd. 

 925 
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Bo gaat verder met de uitgaven, te beginnen bij het kopje Ab-actiaat. 

12. Postzegels Qua uitgaven is er in het ab-actiaat niet zo veel 

veranderd. De post ‘postzegels’ is wel groter 

geworden, om rekening te houden met het 

activeren van de gekochte postzegels. De reden 930 

dat ons huidig resultaat het resultaat van 

Nehalennia reeds overstijgt, is dat zij de gekochte 

postzegels als een soort ‘inkomsten’ konden 

rekenen, waardoor het uiteindelijke bedrag lager 

uitkwam. 935 

14. Promotiemateriaal De post promotiemateriaal is veranderd, om 

rekening te houden met ons veranderd 

posterbeleid, en het feit dat Labor Vincit de 

posterkosten pas aan het eind van elk kalenderjaar 

afrekent. Hiervoor zullen we een reservering doen; 940 

dit is dit jaar nog niet gebeurd. 

 

Bo gaat verder met het kopje Vereniging. Hij vertelt dat de meeste posten verlaagd zijn om 

rekening te houden met het verwachte uitgavepatroon van het bestuur. Posten die 

verlaagd zijn, zijn dat grotendeels omdat er inmiddels een aantal maanden 945 

gepasseerd zijn. 

26. Subsidie EL CID De subsidie voor de EL CID-week is verhoogd, 

mede omdat het bestuur aan het begin van het jaar 

gebruik heeft gemaakt van EL CID-folders, die dit 

jaar echter ook nog gebruikt hadden kunnen 950 

worden. Zo wordt de commissie niet 

achtergesteld. 

27. Subsidie Pyros De Pyrossubsidie is gestegen omdat er op dit 

moment nog een kleine onduidelijkheid is over de 

precieze kosten van de A4-Pyros. Om het zekere 955 

voor het onzekere te nemen heeft Bo hier 50 euro 

extra begroot. Mocht dit niet nodig blijken, dan zal 

het bedrag elders worden besteed. 

34. Subsidie Februari en 35. Subsidie Mei De februari- en meimaandcommissies hebben 

meer geld gekregen, omdat Bo door het harde 960 

werk van de februaricommissie overtuigd is dat 

het geld zeer goed besteed kan worden. Hij roept 

alle commissies op om met leuke ideeën te blijven 

komen, en naar het bestuur te komen indien de 

begroting niet helemaal uitkomt; dan kan er 965 

wellicht het een en ander geregeld worden. 

 

Bo gaat verder met het kopje Overig. 

44. Constitutie De constitutie is iets over haar begroting 

heengegaan, omdat met dit geld ook de nieuwe 970 

pedelstaf is betaald. Deze pedelstaf zal langer 
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blijven bestaan, en wordt hopelijk nog vele jaren 

door de vereniging gebruikt. 

 

Bo voegt toe dat er op dit moment geen reserveringen zijn gedaan; die worden gebruikelijk 975 

aan het eind van het jaar vastgezet omdat dat de kennis over het financiële jaar zo 

goed als compleet is. Hij kondigt aan verder te gaan met de balans, en legt uit dat de 

balans een momentopname is van de bezittingen van de vereniging. De activa 

beschrijven inkomsten die de vereniging heeft, zoals geldmiddelen, bezittingen van 

waarde, en debiteuren. De passiva zijn de kosten waaraan deze zijn besteed, zoals het 980 

vullen van de algemene kas, het voorzien van reserveringen, en, waar nodig, het 

betalen van crediteuren. Zolang de passiva aan de activa gelijk zijn, klopt de balans; 

dat is hier het geval. De liquide middelen zijn alle losse geldmiddelen waar direct 

beschikking over is. Bo vraagt of er nog informatieve vragen over de balans zijn; er 

komt geen reactie uit de zaal. 985 

Bo gaat door naar de liquiditeitsrekening. Hij licht toe dat de liquiditeit de ‘poortwachter’ is 

die bij de deur staat om te kijken wat de vereniging allemaal inkomt en verlaat. Dit 

zijn dus de reële uitgaven zoals ze zijn gedaan, zonder alle ‘fictieve’ overmakingen. 

Als hij bijvoorbeeld geld overmaakt van de reservering voor fotoboeken naar het 

potje van de fotocommissie, is dat een fictieve betaling. Het betalen van het 990 

fototoestel was echter een daadwerkelijke betaling en staat hier wel in, ook al was er 

een reservering voor vastgelegd. Op het resultaat lijkt het alsof er nog geen geld is 

uitgegeven aan onvoorzien, maar hier kan je zien dat dat feitelijk wel is gebeurd. Als 

je Prometheus voor je ziet als een groot huis met inhoud, dan zou een verandering in 

bezittingen overeen moeten komen met wat de poortwachter heeft zien binnenkomen 995 

en verdwijnen. Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven op de liquiditeit 

moet dus overeenkomen met de verandering op de balans; dit is hier inderdaad het 

geval. Bo vraagt of er nog informatieve vragen over de liquiditeit zijn. 

Bastiaan merkt op dat de ‘poortwachter’ alleen geld naar binnen en buiten ziet gaan, maar de 

postzegels niet ziet omdat ze als het ware via de achterdeur gaan. 1000 

Bo zegt dat dat inderdaad niet zo is bij de postzegels die geactiveerd worden, maar dat het 

wel zo is bij degenen waaraan we daadwerkelijk geld hebben uitgegeven. 

Steven vraagt waar het fototoestel op de balans staat. 

Bo antwoordt dat het toestel bij onvoorzien staat, voor 319 euro. Hij heeft hem daar nu 

neergezet, maar zal er volgende keer een apart puntje van maken. Die staat er dan 1005 

volgend jaar niet meer op, tenzij er natuurlijk nog een toestel gekocht zou worden. 

Bo zegt dat als er geen verdere informatieve vragen zijn, hij het woord aan de 

kascontrolecommissie zal geven. 

Gerard en Freek komen naar voren. 

Gerard vertelt dat de kascontrolecommissie uit de twee meest recente verenigingsquaestoren 1010 

bestaat, maar dat René er vandaag niet kan zijn. Met goedkeuring van het bestuur 

neemt Freek vandaag de taak van René waar. Gerard merkt op, ook namens René, dat 

alles er heel goed uitziet. 

Gerard zegt dat de bonnetjes vrijwel perfect zijn bijgehouden, wat in voorgaande jaren niet 

altijd het geval was. 1015 

Freek voegt toe dat dat inhoudt dat ze wel allemaal aanwezig waren, maar niet allemaal 

uitgeprint. 
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Gerard begint met vragen stellen over de begroting, en vraagt of het bestuur nog verwacht 

nieuwe Vrienden en Reünisten erbij te krijgen op de lustrumdag. Ook wil hij weten of 

er nog nieuwe betalingen zijn binnengekomen van Vrienden en Reünisten van vorig 1020 

jaar, aangezien toen niet iedereen betaald heeft. Hij vindt dat er veel LUF-sponsoring 

binnen is gekomen, en geeft zijn complimenten aan alle leden die aan het LUF hebben 

laten weten deze bijdrage aan Prometheus te willen schenken. Sinds de kascontrole 

zijn de printkosten van 25 naar 100 euro gestegen, en voor een ALV is deze stijging 

best hoog. Hij wil het bestuur vragen om na te denken over hoe deze kosten gedrukt 1025 

kunnen worden. Verder zijn er dit jaar veel postzegels bijgekocht terwijl er nog veel 

over waren, en hij vraagt waarom dat is gebeurd en of dat iets met een prijsstijging te 

maken heeft. Over promotiemateriaal vraagt Gerard waar op de begroting het 

drukken van de verjaardags- en kerstkaarten verantwoord wordt. Ook is hij blij dat 

Labor Vincit weer eens een factuur gestuurd heeft, en hij vraagt of Bo van plan is een 1030 

reservering voor het volgende bestuur zal maken, aangezien de volgende rekening 

waarschijnlijk pas over een jaar komt. 

Freek neemt het woord en gaat verder met het kopje Vereniging. Hij zegt dat er maar 3,75 

aan sprekersdrankjes is uitgegeven terwijl het bestuur vast vaker drankjes heeft 

aangeboden aan sprekers; hij moedigt het bestuur aan de drankjes consequenter te 1035 

declareren. Hij vraagt wat de gevolgen van een A4-Pyros zijn voor de kosten, en of hij 

even dik blijft met de huidige subsidie. Verder vraagt hij of de garantstelling voor 

Efeze hier wel moet staan, of dat het een reservering op de balans moet zijn omdat het 

geen directe uitgave is zoals bij de commissiesubsidies. De dagjescommissie staat nu 

op 0 euro, en Freek wil weten waar het dagje Antwerpen gebleven is. De subsidie van 1040 

de themamaanden loopt snel op, en hij vraagt of hier ook een grens aan zal komen. 

Over de PKvV vraagt hij of de LOW-dag weer gratis is, of dat er weer 20 euro per 

persoon wordt gerekend. Verder vraagt hij of het bestuur een reservering gaat maken 

voor de beamer. 

Freek gaat verder met de balans en de liquiditeit; als neerlandicus is hij blij met het gebruik 1045 

van het woord kredietkaart in plaats van creditcard. Hij wil vragen hoe de voor het 

lustrum gemaakte kosten op de balans te herkennen zijn. Hij vindt Bo’s omschrijving 

van de liquiditeit als een poortwachter erg mooi, en geeft aan dat al zijn vragen 

hierover al beantwoord zijn. 

Bo bedankt Gerard en Freek, en zegt de vragen een voor een door te zullen lopen. 1050 

 

Robert verlaat de zaal om 23.30 uur. 

 

Bo zegt wel een aantal nieuwe Vrienden en Reünisten bij de lustrumdag te verwachten, maar 

heeft hij de inkomsten op de begroting niet verhoogd zodat het alleen maar mee kan 1055 

vallen. 

 

Esther verlaat de zaal om 23.31 uur. 

 

Bo zegt pas van een persoon een bijdrage van vorig jaar te hebben gekregen van 15 euro. De 1060 

print- en kopieerkosten zijn zo hoog omdat er meer op de printkaart is gezet dan 

nodig was voor de ALV; er was 43 euro nodig. Ook zijn intussen de boekjes voor 

weekendje I geprint. 
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Niels merkt op dat er ook wat meer is geprint dan bij de meeste ALV’s, bijvoorbeeld over 

Efeze en de acquisitiecommissie. 1065 

Bo vult aan dat het bestuur alsnog zal proberen de kosten te drukken. 

 

Esther komt de zaal om 23.32 binnen. 

 

Bo zegt dat er nieuwe postzegels zijn gekocht, omdat de zegels die van vorig jaar over waren 1070 

verstopt zaten in de kas en er nieuwe bijgekocht zijn toen dit nog niet bekend was. 

Sander voegt toe dat hij ook decemberzegels heeft gekocht omdat die goedkoper waren. 

Gerard zegt dat het bestuur had kunnen weten dat de postzegels bestonden omdat ze in de 

balans staan.  

 1075 

Annemieke verlaat de zaal om 23.35 uur. 

 

Bo vertelt dat de verjaardags- en kerstkaartjes onder presentjes interen vallen; hij wilde er 

echter een apart kopje van maken, ook al heeft Labor Vincit ze nog niet in rekening 

gebracht. Zo blijkt ook duidelijker hoeveel ze precies kostten. De reservering voor 1080 

Labor Vincit zal op dezelfde manier gebeuren als vorig jaar. Over de 3,75 euro aan 

sprekersdrankjes zegt Bo dat er inderdaad meer drankjes zijn aangeboden, maar die 

gedeclareerd hadden moeten worden. Hij zal voortaan zorgen dat dit beter gebeurt.  

 

Annemieke komt om 23.37 uur de zaal binnen. 1085 

 

Bo zegt dat de gevolgen van een A4-Pyros onder andere zijn dat mensen er dolenthousiast 

over waren en veel mensen hem ook weer op papier hebben aangevraagd. De 

Pyrossen zijn in twee delen gedrukt omdat er verkeerd is ingeschat hoeveel er nodig 

waren, dus normaal kost het iets minder. 1090 

Vivian vraagt of er bij de lustrumdag toch nog een goodiebag komt. 

Bo zegt dat dit niet zo is; er was eerst een tekort en er moesten Pyrossen bij worden gedrukt. 

Er is dus ook niet veel over. Wel verwacht hij dat de Pyros 32 bladzijden dik kan 

blijven met het huidige budget. Over de garantstelling voor Efeze zegt hij dat er 

feitelijk geen verschil is waar het staat. Als Efeze zo doorgaat zonder het nodig te 1095 

hebben, kan het gewoon als reservering gelden aan het eind van het jaar, en dan hoeft 

er voortaan niet steeds opnieuw geld voor gebruikt te worden. Het dagje Antwerpen 

staat inderdaad niet op het resultaat, omdat Bo nog geld intern moet wijzigen van de 

algemene kas naar het kopje commissies dagjes; hij verwijst mensen door naar de 

liquiditeitsrekening, waar staat wat commissies reëel hebben uitgegeven. Bij de 1100 

dagjes is te zien dat er 57,40 euro is uitgegeven aan het dagje Antwerpen, en dit moet 

inderdaad nog in het resultaat verwerkt worden. Bo denkt dat de subsidies voor de 

themamaanden nu wel rond een maximum zitten; de themamaandcommissie 

februari kan dit geld goed gebruiken voor het volle programma, maar meer lijkt hem 

onnodig. Voor de vraag over de LOW-dag geeft hij Kristian het woord. 1105 

Kristian zegt dat de PKvV niet direct om geld heeft gevraagd, maar bij hun wissel-ALV 

stond er in de begroting wel dat ze geld uitgeven aan de LOW-dag. 

Vivian vraagt wat de LOW-dag is. 
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Bo antwoordt dat besturen elkaar kunnen ontmoeten, workshops krijgen en handige 

aspecten van het bestuur zijn geleerd krijgen. Ook heeft het bestuur hier Rens Heruer 1110 

leren kennen, die laatst een lezing heeft gegeven. Het bestuur zal inderdaad weer een 

reservering voor de beamer maken, maar de kosten hiervoor worden door de jaren 

heen opgespaard. Wel overwegen ze om de opbrengsten van de veiling van gisteren 

aan de reservering voor de beamer te wijden.  

Bo gaat verder met de balans. De lustrumkas lijkt nu gevuld, maar er moet nog geld intern 1115 

verplaatst worden. In werkelijkheid heeft de lustrumcommissie 888,60 euro 

uitgegeven. Voor de fotocamera is een betere plaats te vinden dan onder onvoorzien, 

en die plaats zal Bo nog creëren. Hij vraagt of er nog vragen of opmerkingen uit de 

zaal zijn, te beginnen bij de suppletoire begroting. 

Niels vraagt of het kopje ‘uitgaven dinsdagavonden’ weg kan, omdat die de afgelopen jaren 1120 

leeg is gebleven. 

Bo bevestigt dit. 

Bastiaan vraagt waar de vier euro voor sprekerspresentjes vandaan komen. 

Bo antwoordt dat het om inpakpapier en linten voor de cadeautjes gaat. 

Bastiaan raadt aan om de theeglazen ook bij dit punt te zetten in plaats van op de balans. 1125 

Steven vraagt zich af of het bestuur nog een factuur heeft ontvangen voor het gebruik van de 

interne postservice van Plexus door bestuur Nehalennia, en of bestuur Yggdrasil van 

de postservice gebruik heeft gemaakt. 

Bo zegt dat er geen factuur is ontvangen, en vraagt Sander of hij de postservice gebruikt 

heeft. 1130 

Gerard vraagt of Bo al weet wat hij met het gereserveerde geld gaat doen als er geen factuur 

komt. 

Bo zegt dat het makkelijk uit de reservering kan worden gehaald en ergens anders voor kan 

worden gebruikt, maar dat dat niet de bedoeling van bestuur Nehalennia is geweest. 

Hij gaat nog kijken wat hiermee kan gebeuren. 1135 

 

Vera verlaat de zaal om 23.49 uur. 

 

Gerard vraagt of Bo een leuke formule heeft bedacht voor de contributie van mensen die 

later in het jaar lid worden. 1140 

Bo heeft een mooie verdeling bedacht; er is een verdeelsleutel waardoor je elke maand dat je 

later lid wordt minder betaalt, zodat leden niet te veel betalen voor een korter jaar. 

Gerard zegt dat er net gestemd is voor een garantstelling voor Efeze van 100 euro, maar er 

staat op de begroting 172 euro. 

Bo zegt dat er onder overige inkomsten geld uit de Efezekas is binnengekomen. Efeze is een 1145 

proefcommissie, dus wilde het bestuur hun financiën door de vereniging heen laten 

gaan zodat er goed naar kan worden gekeken wat ze uitgeven. De garantie is 100 

euro, de rest is de kas van Efeze. 

 

Vera komt om 23.52 uur de zaal binnen. 1150 

 

Bo kondigt aan dat, als er geen verdere vragen over de suppletoire begroting zijn, er nu 

vragen over de balans gesteld kunnen worden. 
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Bastiaan vraagt hoe het komt dat de totale toename op de balans, ongeveer 9000 euro, hoger 

is dan de 8000 euro die op de suppletoire begroting staat. 1155 

Bo zegt goed te zullen kijken wat er aan de hand is, maar hij denkt dat het klopt zoals het er 

staat. Hij vraagt of er nog meer vragen over de balans zijn; die zijn er niet, dus hij 

biedt mensen de mogelijkheid om vragen over de liquiditeitsrekening te stellen. Die 

zijn er ook niet, dus is daarmee het financieel halfjaarverslag van de vereniging 

afgerond. 1160 

Emmy zegt dat er nog twee dingen moeten worden besproken: de begroting van de 

lustrumcommissie en het beleidsplan van de acquisitiecommissie. 

 

Emmy schorst de vergadering om 23.55 uur. 

 1165 

Pepijn Roos, Jurrian Meijerhof en Lars Roosenstein verlaten de zaal. 

 

Emmy heropent de vergadering om 00.05 uur. 

 

Emmy geeft het woord aan Adri, de quaestor van de lustrumcommissie. 1170 

Adri vertelt dat de lustrumbegroting in de ALV-boekjes staat, maar dat hij soms wat 

verouderd is. Ze begint de inkomsten toe te lichten. De bestuursbijdrage is 1350 euro, 

en er is 400 euro aan inkomsten uit merchandise begroot; aan merchandise wordt 

echter ook hetzelfde bedrag uitgegeven. Bij het lustrumfeest is 170 euro begroot, maar 

het resultaat was 122 euro. Het totaal aan inkomsten is hiermee 1920 euro. Ze gaat 1175 

verder met de uitgaven. Het lustrumboek kost 389,30 euro; er zullen 100 exemplaren 

worden aangeschaft, en hopelijk komt er nog een CASSA-subsidie. Het boek kost 5 

euro per stuk, en het is de bedoeling ze allemaal te verkopen. De lustrumdag kost 

voor de lustrumcommissie niks, omdat het bestuur deze kosten zal dragen; de 

lustrumdag vervangt namelijk de Vrienden- en Reünistendag. Bij het lustrumfeest 1180 

zijn de uitgaven van 101,22 euro al gerealiseerd, de uitgaven voor activiteiten zijn bij 

elkaar 969,50 euro, en hier komen ook nog deelnemersbijdragen bij. De printkosten en 

uitgaven aan postzegels zullen waarschijnlijk niet veel meer veranderen, en de 

onvoorziene kosten staan op 200 euro. Het tekort is nu 212,82 euro en dus bijna gelijk 

aan de onvoorziene kosten. Hopelijk komt het uiteindelijk dus uit, maar dat is nog 1185 

niet zeker. Adri vraagt of er nog vragen zijn. 

Gerard vraagt of alle merchandise tegen de kostprijs verkocht wordt, of dat er ook is bedacht 

dat een deel het archief ingaat en de merchandise dus iets duurder dan de kostprijs is. 

Adri antwoordt dat alles tegen de kostprijs verkocht wordt. 

Vera vraagt waarom het lustrumboek al in maart wordt gepresenteerd in plaats van aan het 1190 

eind van het lustrumjaar. 

Adri zegt dat de lustrumcommissie het boek al wilde presenteren op de lustrumdag, zodat 

veel Vrienden en Reünisten het boek gelijk kunnen kopen en meenemen. De focus 

van het boek ligt meer op de afgelopen vijf jaar dan op dit jaar. 

Vivian vraagt of dat betekent dat mensen al van tevoren aan hebben gegeven of ze het boek 1195 

wel of niet willen hebben. 

Adri antwoordt dat dat niet zo is en dat er een inschatting gemaakt is. 

Vivian vraagt zich of af er dan niet mogelijk te weinig lustrumboeken zijn. 
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Adri denkt dat het ingeschatte aantal wel klopt; de lustrumcommissie heeft hierover ook 

advies gekregen van de kascontrolecommissie. 1200 

Steven wil weten welk bedrag de lustrumcommissie bij CASSA heeft aangevraagd, en aan 

welke voorwaarden moet worden voldaan voor dat geld. 

Adri zegt dat er voor het lustrumboek 600 euro is aangevraagd; de voorwaarde van CASSA 

is dat het om een unieke of speciale activiteit gaat die niet jaarlijks plaatsvindt; het 

lustrum voldoet daaraan omdat het slechts één keer per vijf jaar plaatsvindt. 1205 

Steven is benieuwd of daar nog een begrenzing aan zit, en of je bijvoorbeeld ook 2000 euro 

aan kan vragen voor een gala. 

Adri zegt dat CASSA ook een substantiële bijdrage vraagt van het bestuur of de leden van 

een verenging aan de activiteit waarvoor de subsidie aangevraagd wordt. Ze zullen 

dus nooit de volledige kosten van een activiteit subsidiëren. 1210 

Steven vraagt of de lustrumcommissie verwacht dat de subsidie wordt toegekend. 

Adri antwoordt dat CASSA meer informatie over het hele lustrum wilde hebben; tot nu toe 

ging het alleen over het lustrumboek, maar ze hebben nu de gevraagde informatie 

gegeven en moeten vervolgens afwachten. Wel staan ze er positief tegenover. 

Steven vraagt waarom de merchandise op de begroting staat en het lustrumboek niet, 1215 

hoewel ook daar een ledenbijdrage voor wordt gevraagd. 

Adri zegt dat dit haar keuze was, maar dat de merchandise er ook af had gekund. Het is zo 

alleen duidelijker zichtbaar dat er überhaupt merchandise is. 

Steven vraagt of het realistisch is dat er 0 euro voor een van de activiteiten uitgetrokken is. 

Adri antwoordt dat de lustrumcommissie in die activiteit geen geld steekt vanwege het 1220 

begrotingstekort, en de commissie nog niet zeker weet of ze hem überhaupt door 

laten gaan; als de activiteit echter doorgaat, zal het volledig met ledenbijdragen 

betaald worden. 

Vivian zegt dat er op de liquiditeitsrekening een lunch in Amsterdam voor 30 euro staat. 

Bo vertelt dat het om mensen gaat die ondanks zijn herhaalde mailtjes nog niet hebben 1225 

betaald voor hun lunch tijdens het uitje in Amsterdam. Het was makkelijk om het hier 

neer te zetten, omdat het anders zou lijken alsof de commissie meer uit had gegeven 

dan ze eigenlijk hadden. Aan het eind van het jaar zouden deze mensen debiteuren 

van de vereniging worden. 

Vera zegt dat de commissie verlies draait, en dat er bij alle weekendactiviteiten hoge 1230 

bedragen staan; ze lijken echter op bestuursactiviteiten, waar niet meer dan 80 euro 

voor nodig zou moeten zijn. 

Adri antwoordt dat zij een foute inschatting heeft gemaakt; toen de uitjes naar de Space Expo 

en het Paleis op de Dam plaatsvonden was de hele begroting nog niet duidelijk en 

was het verstandig geweest om daar minder geld aan te geven. Het geld was wel 1235 

goed besteed, want bij beide activiteiten waren er twintig mensen. 

Niels voegt toe dat het bestuur ook heeft gemerkt dat zaterdagactiviteiten van de 

dagjescommissie en de lustrumcommissie beter bezocht worden op zaterdagen dan 

bestuursactiviteiten. 

Bo geeft als voorbeeld het lustrumuitje naar de Messiah; het leek erop dat er meer 1240 

aanmeldingen zouden zijn dan er was voorzien. Hij heeft toen gezegd dat de activiteit 

niet onder zijn eigen succes moet lijden, en dat er aan het eind van het jaar zal worden 

gekeken of het bestuur, indien nodig, nog iets meer bij kan dragen. 
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Freek voegt toe dat subsidie van tevoren vastgesteld moet worden, maar dat het lastig is om 

in te schatten hoeveel mensen daar gebruik van gaan maken. 1245 

Vera zegt dat de commissie altijd nog verlies lijdt, en vraagt of ze dat het komende halfjaar 

nog weg willen werken of dat ze ervan uitgaan dat het bestuur wel bijspringt. 

Adri zegt dat er nog slechts een tekort van 12 euro is als de onvoorziene kosten worden 

gebruikt, en dat er al dingen van de begroting zijn gehaald om het tekort terug te 

dringen. De commissie is er nu dus wat minder mee bezig om dit verder te verlagen. 1250 

Bo vertelt dat de commissie ook zeer tijdig bij hem aan de bel heeft getrokken om naar deze 

begroting te kijken en hem meer sluitend te maken; daaruit blijkt de goede wil van de 

commissie. 

Sanne Meier vraagt hoe de commissie slechts 94 euro voor het Archeon wil uitgeven; dit is 

geen goedkoop uitje. 1255 

Adri antwoordt dat er rekening is gehouden met 15 mensen zonder Museumjaarkaart en 7 

met, voor ongeveer 10 euro per persoon. Bovendien is dit de laatste activiteit, dus kan 

er altijd nog worden gekeken hoeveel geld er overblijft. 

Vivian vraagt zich af waarom er niet iets als een symposium is georganiseerd; daarvoor zou 

veel LUF-subsidie kunnen worden gevraagd. 1260 

Adri antwoordt dat er voor LUF-subsidie ook veel kosten moeten worden gemaakt; je kan 

niet zomaar veel aanvragen en daar alles mee betalen. 

Vivian vraagt waarom er niet iets meer cultureels is georganiseerd zoals lezingen; het zijn nu 

allemaal uitjes waar bijvoorbeeld rondleidingen gegeven worden. 

Adri zegt dat er op de lustrumdag al een lezing is, en de commissie heeft gekozen niet nog 1265 

meer lezingen te organiseren omdat het bestuur dat al doet. 

Niels wil daaraan toevoegen dat het hier over de begroting van de lustrumcommissie gaat en 

niet over het programma. 

Steven zegt dat in het halfjaarverslag staat dat het bestuur mogelijk meer geld beschikbaar 

stelt, en wil weten hoeveel dit zou kunnen zijn. 1270 

Bo heeft geen idee om wat voor bedragen het gaat; dit is afhankelijk van wat er wordt 

georganiseerd. 

Steven vraagt of het om meer dan 200 euro zal gaan. 

Bo zegt dat dat niet het geval is, waarschijnlijk wordt het rond de 100 à 150 euro. 

Lotte vraagt waarom er een post acquisitie op de begroting staat, terwijl er niet met de 1275 

acquisitiecommissie is overlegd. 

Adri zegt dat dit eruit had gemoeten. Ze had niet de indruk dat de acquisitiecommissie daar 

open voor staat, en de lustrumcommissie heeft besloten geen acquisitie aan te vragen. 

Misschien komt hier later nog verandering in. 

Steven benadrukt dat de acquisitiecommissie iedere aanvraagt verwelkomt. 1280 

 

Emmy kondigt aan verder te zullen gaan met de begroting en het beleidsplan van de 

acquisitiecommissie. Ze geeft hiervoor het woord aan Vivian. 

Vivian vertelt dat de begroting niet helemaal klopt. Er is geen restant meer van het jaar 2015-

2016, en de nog te ontvangen advertentie-inkomsten zijn geen 380 maar 320 euro. De 1285 

acquisitiekas staat op 353 euro, en de inkomsten die dit jaar al zijn binnengehaald 

bedragen 260 euro. Van bol.com-advertenties hebben ze 77,97 binnengekregen, en 

Vivian raadt iedereen aan om via de link op de website meer te bestellen. De uitkomst 

moet dus 1011 euro zijn. Bij de uitgaven zijn de kopjes gilden, commissies, 
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printkosten en overig te vinden. Op dit moment staan alle commissies die wat hebben 1290 

aangevraagd erop, behalve de themamaandcommissie februari, die 75 euro heeft 

aangevraagd en toegekend gekregen. Het totaal aan verwachte aanvragen is geen 186 

euro maar 120 euro, en de commissie wil 200 euro als buffer in kas houden. Op dit 

moment hebben alleen de themamaandcommissie februari en de weekendje I-

commissie iets aangevraagd en toegekend gekregen; het mogelijke uitkeermoment 1295 

komt later pas. Vivian wil ook nog toevoegen dat er een soortgelijke constructie als bij 

de bol.com-advertentie is afgesproken met La Bordelaise, een wijngigant in Leiden; 

als mensen daarheen gaan en zeggen dat ze bij Prometheus horen, krijgt Prometheus 

aan het eind een percentage terug als men bonnetjes bij Bo in heeft geleverd. 

 1300 

Esther verlaat de zaal om 00.30 uur. 

 

Vivian zegt alles uitgelegd te hebben, en vraagt of er nog vragen zijn. 

Arthur Wesselink vraagt waarop de verwachte aanvragen gebaseerd zijn. 

Vivian antwoordt dat deze gebaseerd zijn op aanvragen van voorgaande jaren. Er is 1305 

bijvoorbeeld vorig jaar een proefdruk aangevraagd door de almanakcommissie, die 

overigens nooit in rekening is gebracht. De EL CID-commissie, kampcommissie en 

themamaandcommissie mei zijn allemaal op basis van vorig jaar begroot, en voor 

Efeze staat er nu nog 80 euro op de begroting. Over de printkosten zegt ze dat de 

folders nu door de commissie zelf worden gedrukt. 1310 

Vivian wil verder met het beleid van de acquisitiecommissie, en licht dit toe. Het nieuwe 

beleid is opgezet omdat er zeven leden in de commissie zitten van wie drie dit jaar 

nieuw zijn. Daarom vroegen ze zich af of hun ideeën nog wel overeenkwamen met 

eerdere jaren. Het primaire doel van de commissie is geld uitgeven, het secundaire 

doel is geld binnenkrijgen. Er gaat voortaan minder subsidie naar commissies die al 1315 

geld krijgen van het bestuur en een structureel tekort hebben terwijl het bestuur een 

structureel overschot heeft. In de praktijk zijn dit de almanakcommissie en de EL 

CID-commissie. De acquisitiecommissie wil dus dat het bestuur meer aan deze 

commissies geeft zodat de acquisitiecommissie niet jaarlijks dezelfde uitgave hoeft te 

doen. Ten tweede gaat het erom dat dat er meer geld kan worden uitgegeven als er 1320 

geld overblijft; overige aanvragen kunnen dan dus veel hoger zijn, bijvoorbeeld vijf 

euro per persoon in plaats van 2 euro; als er meer wordt gesponsord gaan er hopelijk 

ook meer mensen naartoe. Ook heeft de commissie bedacht dat er meer subsidie naar 

gilden moet; gilden hebben geen budget, en moeten dus extra aangemoedigd worden 

om bijvoorbeeld als Muziekgilde gesubsidieerd naar een concert te gaan, of als 1325 

Disneygilde naar een leuke film. Ook met het oog op wildgroei wil de commissie 

activiteiten sponsoren die niet door commissies of gilden georganiseerd worden, 

maar door leden. Je hoeft niet met het gilde te gaan maar kan ook gewoon 

gezamenlijk iets doen, en daarvoor wordt nu geld beschikbaar gesteld. De commissie 

wil iedereen aanraden om subsidie aan te vragen, want ze hebben veel in kas en het 1330 

primaire doel is geld uitgeven. 

Steven vult hierop aan dat de acquisitiecommissie sinds kort een nieuw tabblad op de 

website heeft, waarop het nieuwe beleid te vinden is over het aanmoedigen van 

gilden om aanvragen te doen. 

Lotte voegt toe dat er zelfs een formulier op de website komt voor aanvragen. 1335 
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Vera wil een paar dingen opmerken. Bij het eerste punt geldt voor de twee genoemde 

commissies dat ze jaarlijks meer geld van het bestuur krijgen, ook dit jaar weer; dat er 

nóg meer verenigingsgeld naartoe zou moeten gaan vindt ze een slecht argument. De 

acquisitiecommissie dringt zo ook aan het bestuur iets op wat niet nodig en misschien 

niet mogelijk is. Ze vraagt waarom de acquisitiecommissie weigert deze twee 1340 

commissies iets te geven terwijl ze juist meer uit willen geven. 

Vivian zegt aanvragen welkom te heten, maar de almanakcommissie wil ieder jaar opnieuw 

dat er een proefdruk wordt gesubsidieerd. Er zijn vier criteria waaraan aanvragen 

getoetst worden: culturele meerwaarde, drempelverlaging, ledenbinding en pseudo-

originaliteit; dat laatste punt houdt bijvoorbeeld in dat het Tekengilde niet iedere 1345 

maand houtskool mag kopen met subsidie van de acquisitiecommissie, maar dat het 

beter zou zijn als ze af en toe ook aquarelpapier zouden kopen. 

Vera zegt dat niet elke commissie aan al die voorwaarden kan voldoen, laat staan elk gilde. 

Vivian zegt dat een gilde of commissie alsnog wel subsidie kan krijgen als ze aan twee 

criteria niet voldoen; de acquisitiecommissie stemt over iedere aanvraag. 1350 

Steven voegt toe dat dit beleid als doel heeft dat acquisitiegeld wordt gebruikt voor zeer 

culturele activiteiten. De commissie is van mening dat het niet hun taak is om jaarlijks 

iets aan de almanak of de EL CID bij te dragen, maar dat er beter iets cultureels met 

dit geld kan worden gedaan. Het bestuur kan dergelijke tekorten opvangen, en dan 

kan de acquisitiecommissie juist andere activiteiten met culturele waarde subsidiëren, 1355 

zoals weekendjes of uitjes naar musea. 

Vera vraagt waarom je de twee commissies die de meeste mensen bereiken zou uitsluiten als 

de acquisitiecommissie voor de hele vereniging bedoeld is. Er worden ongeveer 110 

almanakken per jaar gedrukt, en subsidie voor de EL CID-commissie helpt het 

promoteam en bereikt honderden mensen die aan de EL CID-week meedoen. 1360 

Adri vraagt of het dan soms de taak van de acquisitiecommissie is om dit jaarlijks te doen. 

Als er een jaar geld kan worden besteed om iets in kleur in plaats van zwart-wit te 

printen is het prima, maar als dat ieder jaar zo is moet het anders. 

Bo zegt dat alles in goed overleg met het bestuur is gegaan en wil liever dat commissies die 

te weinig geld hebben in eerste instantie naar hem toe komen. De acquisitiecommissie 1365 

is er niet voor om dit soort tekorten op te vangen, en als die er structureel zijn moet 

het bestuur een ander financieel beleid voeren. Het is niet zo dat deze commissies 

geen acquisitie meer mogen aanvragen, maar het is beter als ze eerst naar het bestuur 

komen om te vragen of er mogelijkheden voor een hoger budget zijn. Als dat niet zo 

is, kan deze commissie alsnog door naar de acquisitiecommissie. 1370 

Gerard vindt ook dat de acquisitiecommissie er is om speciale nieuwe dingen en 

veelzijdigheid te promoten, terwijl deze aanvragen steeds op elkaar lijken, zelfs vaak 

voor hetzelfde bedrag. Zeker omdat de EL CID-week aan het eind van het jaar is kan 

het bestuur prima inschatten hoeveel geld er hiervoor overblijft. 

Kristian vraagt of er ook andere criteria voor gilden gelden dan voor commissies; gilden 1375 

worden voor één categorie activiteiten opgericht, dus zouden ze sowieso niet aan het 

criterium van pseudo-originaliteit voldoen. Hij wil weten of de acquisitiecommissie 

niet denkt dat zo maar door een beperkt aantal gilden iets aan zal worden gevraagd. 

Vivian zegt dat ze sowieso niet willen dat er geld achterblijft. Het moet nog blijken of veel 

gilden iets aanvragen. 1380 
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Kristian vraagt of de commissie denkt dat er andere criteria voor gilden moeten worden 

gehanteerd, omdat de huidige criteria veroorzaken dat gilden geen geld krijgen. 

Steven zegt dat de criteria vooral bedoeld zijn om te zorgen dat gilden niet iedere keer 

hetzelfde indienen; het Klassieke Muziekgilde zou best iets aan kunnen vragen voor 

een concert, maar dat kan geen vijf keer omdat dan de kas leeg is. 1385 

Vera heeft als verzoek dat het eerste punt wordt aangepast om de specifieke commissies niet 

te noemen, maar het te verwoorden als ‘commissies met een structureel tekort’. Ook 

vraagt ze of gildeaanvragen niet beter met terugwerkende kracht kunnen worden 

gedaan; gilden besluiten vaak twee weken van tevoren pas om iets te doen. Het is 

veel moeite om iets aan te vragen, en je weet zo niet eens of je het op tijd binnenkrijgt. 1390 

Vivian zegt hier nog niet over na te hebben gedacht. Gilden kunnen wel op de website kijken 

wanneer de commissie vergadert. Ook behandelt de commissie veel aanvragen via 

mail; toen er in de vakantie vier commissieleden in het buitenland waren hebben ze 

zo ook een aanvraag binnen twee dagen beantwoord. Op Vera’s verzoek antwoordt 

ze dat de commissie lang heeft nagedacht, maar dat het alleen over die twee 1395 

commissies bleek te gaan. 

Bastiaan voegt toe dat aanvragen met terugwerkende kracht goedkeuren sowieso niet kan, 

omdat er dan niet aan het tweede en derde criterium kan worden voldaan. 

Emmy wil het hierbij laten, en hier verder over spreken bij de volgende ALV. 

 1400 

Emmy neemt het financieel halfjaarverslag aan. 

 

#10. Suppletoire begroting 
Emmy 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. 1405 

 

Emmy neemt de suppletoire begroting aan. 

 

#11. Installatie en decharge commissieleden 
Emmy begint met het installeren van commissieleden. 1410 

Emmy installeert Sander Huls in de archiefcommissie. 

Emmy installeert Susanne Belonje in de buitenlandreiscommissie. 

Emmy installeert Susanne Belonje in de dagjescommissie. 

Emmy installeert Pepijn Roos in de eindfeestcommissie. 

Emmy installeert Roza de Jong in de EL CID-commissie. 1415 

Emmy installeert Erwin Dijkstra in de fotocommissie. 

Emmy installeert Eva de Jonge in de kampcommissie. 

Emmy installeert Larissa Koedood en Vera Verkooijen in de Pyrosredactie. 

Emmy installeert Jos van Winkel in de themamaandcommissie februari. 

 1420 

Emmy gaat verder met het dechargeren van commissieleden. 

Emmy dechargeert Gerard Spaans uit de acquisitiecommissie. 

Emmy dechargeert Bo Salomons en Ginger Haasbroek uit de Pyrosredactie. 

 

Adri zegt dat Laura van den Hooff nog niet genoemd is. 1425 

Emmy installeert Laura van den Hooff in de pr-commissie. 
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#12. Installatie en decharge gildepraesides 
Emmy zegt dat er een aantal gilden op zijn gericht, die ze als eerste in zal hameren. 

Emmy installeert Dominique Mulder en Marije Monnickendam als praesides van 1430 

Dumbledore’s Army. 

Emmy installeert René Kamerich en Cid Swanenvleugel als praesides van het Frans 

Comedygilde. 

 

Emmy zegt dat er ook een aantal gilden van praeses gewisseld zijn, die ze nu in- en uit zal 1435 

hameren. 

Emmy dechargeert Laurens Tieleman en installeert René Kamerich en Cid Swanenvleugel als 

praesides van het Brits Comedygilde. 

Emmy dechargeert Loes de Bruin en installeert Joris van de Riet als praeses van het 

Boekenfestijngilde. 1440 

Emmy dechargeert Erwin Dijkstra en installeert Marianne Pinckaers als praeses van het 

Filmmakersgilde. 

Emmy dechargeert Marion Pragt als praeses van het Moeilijkeboekengilde. 

Emmy installeert Larissa Koedood als praeses van het Vegetarisch Kookgilde. 

 1445 

Emmy vertelt dat er ook gilden zijn waarvan de praesides hebben laten weten dat ze het op 

willen laten heffen, namelijk het Badmintongilde, het Cabaretgilde, het Eetjesgilde, 

het Homo Universalisgilde, het Nerfgilde en het Proeverijgilde. Als er niemand in 

deze gilden geïnteresseerd is zullen ze worden opgeheven. 

Er is geen reactie. 1450 

 

Emmy dechargeert Thomas Bakker als praeses van het Badmintongilde. 

Emmy dechargeert Francine Maessen als praeses van het Cabaretgilde. 

Emmy dechargeert Steven Assenberg als praeses van het Eetjesgilde. 

Emmy dechargeert Marion Pragt als praeses van het Homo Universalisgilde. 1455 

Emmy dechargeert Bram Everstijn en Suze Geuke als praesides van het Nerfgilde. 

Emmy dechargeert Lianne Heslinga als praeses van het Proeverijgilde. 

 

Emmy vertelt dat er ook een aantal gilden zijn die een jaar lang niks hebben georganiseerd, 

en dus slapend zullen worden. Het gaat om het Wie is de mol?-gilde, het 1460 

Triviantgilde, het Vijfde Filmgilde, The Hitchhiker’s Guild to the Galaxy, het Super 

Smash Bros. Melee-gilde, het Casinogilde en het Trots- en vooroordeelgilde. 

 

#13. W.v.t.t.k. 
Bastiaan zegt dat Augustinus jaarlijks 5000 euro van het LUF krijgt, en dat Prometheus ook 1465 

een potentieel heeft van 1200 euro. Er komt echter maar 120 euro binnen. Je LUF-

bijdrage aan Prometheus laten geven is echter heel simpel: je mailt naar info@luf.nl 

dat je wil dat je bijdrage naar Prometheus gaat. 

Jelmar vraagt Freek waarom er geen Wie is de mol? meer wordt gekeken, en zegt dat hij het 

daar nog wel met hem over zal hebben. Verder wil hij voorstellen om bij de wissel-1470 

ALV aan het f.t.-bestuur mee te geven dat ze naar het structureel verschil van de twee 

eerdergenoemde commissies gaan kijken. 

mailto:info@luf.nl
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Bo zegt dat de almanakcommissie dit jaar geen tekort maar een overschot heeft. De EL CID-

commissie heeft nog niks financieels gedaan, maar Bo hoopt dat ook daar geen tekort 

is; als dat wel zo blijkt te zijn kan daar nog naar gekeken worden. 1475 

Steven zegt dat er vandaag een aantal dingen over externe contacten zijn gezegd; hij denkt 

dat de ALV een sterke mening heeft uitgedrukt, en wil dat het bestuur daarover 

nadenkt, omdat de ALV anders misschien is gedwongen tot moties op te roepen. 

Emmy zegt dat het bestuur dat zeker zal doen. 

 1480 

#14. Rondvraag 
Emmy zegt dat we de rondvraag vanwege het tijdgebrek best over kunnen slaan, tenzij 

iemand graag iets wil zeggen. 

Vera zegt dat ze het bestuur wel leuk vindt. 

Emmy bedankt iedereen voor de aanwezigheid en de bijdrage aan de discussie. 1485 

 

#15. Sluiting 
Emmy sluit de vergadering om 00.59 uur. 


