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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op woensdag 28 september 2016 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Sanne Wortman t/m agendapunt 12. Vanaf 

agendapunt 13 opgesteld door Sander Huls.  

 5 

#a. Lijst van aanwezigen 
Adri Wessel (tot 01.45 uur) 

Annemieke Stolk (tot 02.01 uur) 

Bastiaan van Ganzen (tot 02.01 uur) 

Bo Salomons 10 

Bram van Smoorenburg (tot 02.01 uur) 

Caspar Sundholm (vanaf 21.18 uur tot 23.33 uur) 

Charlotte Lamping (vanaf 20.26 uur tot 23.33 uur) 

Emily Klerks 

Emmy Stevens 15 

Esther van Haren 

Felix Huygen (van 22.59 uur tot 00.45 uur) 

Francine Maessen (tot 00.58 uur) 

Freek van Vliet 

Freya Freytag (tot 23.33 uur) 20 

Gerard Spaans (tot 02.01 uur) 

Hester Be (tot 23.33 uur) 

Joris van de Riet (tot 02.01 uur) 

Jurrian Meijerhof (vanaf 21.51 uur) 

Kim Olsthoorn (vanaf 22.55 uur tot 23.33 uur) 25 

Kristian Bakker 

Larissa Koedood (tot 23.33 uur) 

Lars Roosenstein (vanaf 19.59 uur tot 23.33 uur)  

Lennart Blok (tot 00.58 uur) 

Lianne Heslinga 30 

Loes de Bruin (tot 23.33 uur) 

Lotte Kokkedee (vanaf 21.06 uur) 

Marlise van der Veen 

Marike van Dam (vanaf 20.11 uur tot 23.33 uur) 

Marion Pragt (tot 23.33 uur) 35 

Mathijs Smith (vanaf 22.27 uur tot 23.33 uur) 

Naor Scheinowitz 

Nick Bontenbal (tot 21.34 uur) 

Niels Rood 

Pepijn Roos (tot 23.33 uur) 40 

René Kamerich (vanaf 20.11 uur) 

Robert van de Peppel (vanaf 20.24 uur tot 23.33 uur) 

Sander Huls 

Sander Teuchies (vanaf 21.11 uur tot 23.33 uur) 

Sanne Wortman 45 

Steven Assenberg 
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Thijs-Jan Kamp (tot 21.34 uur) 

Yorim Christiaanse (tot 02.30 uur) 

Vera Verkooijen 

Vivian Tomson 50 

Ward de Kock (tot 23.33 uur) 

Wieke Tegelaar (tot 21.34 uur) 

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

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

voornaam aanwezig zijn worden deze altijd zowel met voor- als achternaam 55 

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

 

#1. Opening 
Steven Assenberg opent de Algemene Ledenvergadering om 19.46 uur. 

 60 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

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

zijn geen aanvullingen, dus hamert Steven de agenda in. 

 

#3. Post m.b.t. de ALV 65 

Steven vraagt Sanne Wortman, de ab-actis, of er post voor de ALV is. Sanne heeft geen post 

en ook geen machtigingen ontvangen. Ze moedigt iedereen in de zaal aan eventuele 

machtigingen in te leveren bij haar. 

 

#4. Notulen vorige ALV’s 70 

Steven zegt dat de notulen van de vorige twee ALV’s per mail aan alle leden ter beschikking 

zijn gesteld. De reden dat er twee notulen besproken worden, is dat op de vorige ALV 

de notulen van de ALV daarvoor niet aangenomen zijn.  

Steven vraagt of iemand vragen of opmerkingen heeft over de notulen van de ALV’s van 

april en juni. Er zijn geen vragen of opmerkingen uit de zaal dus worden beide 75 

aangenomen. 

 

#5. Mededelingen  
Steven deelt mede dat er speculaas aanwezig is, die doorgegeven wordt.  

Vera Verkooijen deelt mede dat iedereen die een &cultuurkaart heeft besteld, maar deze nog 80 

niet heeft opgehaald, die na de bestuurswissel bij Kristian Bakker kan ophalen.  

 

#6. Algemeen jaarverslag 
Steven kondigt aan dat hij het jaarverslag zal voorlezen, waarna de Senaat, oftewel Raad van 

Advies, de kans zal krijgen vragen erover te stellen. Het bestuur zal deze vragen 85 

beantwoorden. Daarna krijgt de ALV de kans om vragen aan het bestuur te stellen.  

 

Steven leest het jaarverslag voor.  

 

Lars Roosenstein komt om 19.59 uur de zaal binnen.  90 

 

Steven vraagt de Senaat naar voren te komen om vragen te stellen over het jaarverslag.  
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Emily Klerks, Marion Pragt en Adri Wessel komen naar voren. Emily vertelt dat de Senaat 

bestaat uit oud-bestuursleden die het huidige bestuur voorzien van gevraagd en 

ongevraagd advies. De Senaat bestaat momenteel, naast Emily, Marion en Adri, ook 95 

nog uit Lianne Heslinga, Esther van Haren en Annemieke Stolk. Na deze ALV zullen 

Lianne en Marion de Senaat verlaten en zullen Steven en Bastiaan van Ganzen 

toetreden.  

Emily wil, voordat de Senaat vragen zal stellen over het jaarverslag, enkele dingen zeggen 

over bestuur Nehalennia. Ze wil het bestuur bedanken voor het plezier van het 100 

afgelopen jaar. Het is een bestuur met veel verschillende eigenschappen, wat terug te 

zien was in de diversiteit van de lezingen en activiteiten. Dit werd ook als doel 

genoemd in het beleidsplan en het is zeker gelukt. Er kwamen bij de lezingen soms 

heel aparte onderwerpen voorbij zoals Bach en kleine Russische talen. De lezingen 

zijn goed bevallen, dus daarvoor wil ze haar complimenten geven.  105 

Een ander goed punt van dit bestuur was dat het snel kon inspringen op moeilijke en snel 

veranderende problemen, zoals de locatiekwestie. Het bestuur heeft hiervoor een 

spaarplan opgesteld en goed samengewerkt met de locatiecommissie. Er is veel 

aandacht gegeven aan de toekomst, zowel binnen het bestuursjaar als daarna. De 

nieuw uitgeprobeerde locaties, maar ook de extra ALV’s en CSVN1 zijn hiervan goede 110 

voorbeelden.  

Emily denkt dat ze niet alleen namens de Senaat, maar ook namens de rest van de vereniging 

spreekt als ze zegt dat het een erg leuk jaar is geweest, waarvoor ze het bestuur 

hartelijk wil bedanken.  

Emily richt zich tot Steven, haar directe opvolger. Ze heeft dit jaar met plezier gekeken hoe 115 

hij zijn taken vervulde.  

 

René Kamerich en Marike van Dam komen om 20.11 uur de zaal binnen.  

 

Emily vindt Steven een gezaghebbende figuur, wat hem een goede praeses maakt. Hij 120 

spreekt altijd met veel trots over de vereniging. Ze vindt dat hij het goed gedaan heeft 

en bedankt hem.  

Steven bedankt Emily voor haar lovende woorden.  

Adri neemt het woord en richt zich tot Sanne, haar directe opvolgster en in zekere zin dus 

haar dochter. Adri zegt dat Sanne overkomt als een serieuze ab-actis. Ze lijkt veel 125 

plezier te hebben in notuleren en heeft altijd een zeer nuchtere kijk op dingen. Sanne 

lijkt alles onder controle te hebben en blijft rustig als dat nodig is. Ze heeft zich een 

heel jaar ingezet voor alle leden van de vereniging door ervoor te zorgen dat ze een 

verjaardagskaartje kregen op hun verjaardag.  

Sanne bedankt Adri.  130 

Adri richt zich tot Vera. Vera is altijd blij en vrolijk. Met haar enthousiasme zorgt ze ervoor 

dat iedereen zich welkom voelt. Ze heeft ook altijd heel snel een band met mensen, 

waardoor ze iedereen kent en het is voor eerstejaars prettig om zo de vereniging 

binnen te komen. Daarnaast kent ze ook veel mensen buiten de vereniging. Dat is te 

zien aan de vele externe activiteiten van het jaar. Prometheus is goed op de kaart 135 

gezet binnen de Leidse studentenwereld.  

                                                      
1 Culturele Studentenverenigingen Nederland. 
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Marion neemt het woord en richt zich tot Gerard Spaans. Hij is een zeer, zeer toegewijde 

quaestor. Het hele jaar heeft hij de balans bijgehouden en andere ingewikkelde 

cijfermatige zaken. Ook kan hij enthousiast vertellen over statistieken. Hij kan 

mensen vrolijk maken over cijfers. Dat is een kwaliteit om te koesteren. Marion wil 140 

Gerard erg bedanken voor zijn inzet dit jaar.  

Marion richt zich tot Bastiaan. Hij is wat functie betreft haar achterkleinkind. Hij is een intern 

met vele talenten die zichtbaar is door enthousiasme en vrolijkheid, maar ook door 

serieusheid en soms strengheid. Hij houdt goed in de gaten of commissies op het 

rechte pad blijven. Het aanschaffen van vele leuke en gewaardeerde 145 

commissiebedankcadeautjes laat zijn waardering voor hen zien. 

Emily neemt het woord weer en begint met de vragen over het jaarverslag. Ze begint bij het 

kopje Programma. Er zijn dit jaar extra ALV’s georganiseerd en het bestuur zegt dat 

de overige ALV’s daardoor korter worden. De Senaat vraagt hoe het bestuur dit weet 

en of het belangrijk is dat ALV’s korter worden. Het bestuur had dit jaar een EbeP2-150 

platform willen maken, maar dat is niet gelukt. Het bestuur lijkt dit te betreuren, 

maar de Senaat vraagt zich af waarom, aangezien de Facebookgroep een goede plek 

is gebleken om eetafspraken te maken.  

Emily gaat verder met het kopje Gilden. De Senaat wil weten of het pilotgildesysteem 

gebruikt is en zo ja, wat de ervaringen hiermee waren.  155 

Emily gaat verder met het kopje Ledenbinding. Er waren dit jaar best veel in- en 

uitschrijvingen. Wat zijn hiervan de precieze cijfers?  

Marion voegt toe dat ze ook benieuwd is naar de gebondenheid van leden.  

Adri neemt het woord en gaat verder met het kopje Quaestuur. Sommige commissies 

hielden dit jaar veel geld over. De Senaat wil weten waarom. Verder werd er in het 160 

beleidsplan van Nehalennia gesproken over het verlagen van de onvoorziene kosten 

van commissies naar behoefte. De Senaat vraagt zich af hoe dat bevallen is.  

Adri gaat naar het kopje Communicatie en promotie. De Senaat is blij dat de openbare 

Facebookpagina werkt en een succes is. Daarnaast is het leuk dat er een artikel over 

Prometheus in het Leidsch Dagblad stond. Daardoor kwamen er veel niet-studenten 165 

op de lezing af. De Senaat vraagt hoe nuttig dit is, in de ogen van het bestuur.  

Adri gaat verder met het kopje Externe zaken. Het ontstaan van CSVN is erg leuk. De Senaat 

vraagt zich af hoe het zit met de taakverdeling en samenwerking met Particolarte en 

ViaKunst. Ook is de Senaat benieuwd hoe succesvol het CSVN-evenement was en of 

het bestuur aanbevelingen heeft voor komende besturen. Wat betreft Plexus vraagt de 170 

Senaat zich af of het bestuur dit jaar een verslag heeft moeten opstellen en zo ja, hoe 

Plexus daarop reageerde. Ook is de Senaat benieuwd hoe de relatie met Plexus in het 

algemeen is.  

Marion neemt het woord voor het kopje Vrienden, Reünisten en CvA3. De Senaat 

complimenteert het bestuur met de nieuwe Vrienden en Reünisten.  175 

Marion gaat verder naar Locaties. De Senaat vindt het goed dat er zoveel locaties getest zijn. 

Ze zijn benieuwd naar de resultaten van de eindejaarsenquête hierover en of dit beeld 

overeenkomt met dat van het bestuur.  

Ten slotte vraagt Marion of het bestuur aanbevelingen heeft voor het volgende bestuur.  

                                                      
2 Eten-bij-een-Prometheaan. 
3 Comité van Aanbeveling. 
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Steven bedankt de Senaat voor hun vragen. Hij zal de vragen beantwoorden, tenzij het 180 

vragen over een functiespecifiek kopje zijn.  

Steven begint met de vraag over ALV’s. Hij zegt dat alle ALV’s korter worden als je extra 

ALV’s inplant. Als je beleid wil toetsen heb je daar namelijk normaal gesproken 

alleen de halfjaarlijkse en de wissel-ALV voor. Daar worden echter ook al andere 

onderwerpen behandeld waardoor deze ALV’s al lang genoeg duren. Door bepaalde 185 

zaken op een aparte ALV te behandelen, krijg je kortere ALV’s. Dit is echter geen doel 

op zich, maar meer een leuke bijkomstigheid.  

Het EbeP-platform wilde het bestuur graag, zodat iedereen die eetafspraken wilde maken op 

één plek terecht kon – een plek waar geen andere berichten verschijnen, die je 

eetverzoek snel weer uit beeld doen verdwijnen. Bovendien heeft niet iedereen 190 

Facebook. Steven hoopt dat er misschien iets op de nieuwe site geregeld kan worden.  

Steven gaat verder naar de gilden. Er is dit jaar zeker gebruikgemaakt van het 

pilotgildesysteem, waarbij een nieuw opgericht gilde bovenaan de gildehal komt te 

staan om extra aandacht te genereren. Het bestuur heeft bovendien met sommige 

gilden contact gezocht en hulp aangeboden. Daar is niet veel gebruik van gemaakt.  195 

 

Robert van de Peppel komt om 20.24 uur de zaal binnen.  

 

Gerard geeft een korte uitleg over de ledenstatistieken. De tabellen zijn terug te vinden in het 

ALV-boekje. Zijn uitleg komt erop neer dat de cijfers dit jaar procentueel weinig 200 

afwijken van voorgaande jaren.  

Steven voegt toe dat er altijd fluctuatie is in hoeveelheden en dat het bestuur geen reden tot 

ontevredenheid ziet.  

 

Charlotte Lamping komt om 20.26 uur de zaal binnen.  205 

 

Gerard heeft ook enkele statistieken over de activiteiten van dit jaar. Er is te zien dat de 

gemiddelde opkomst dit jaar iets hoger lag dan bij de voorgaande jaren. Dat is vooral 

merkbaar bij de lezingen. Grappig feitje hierbij is dat Prometheus in totaal meer 

vrouwen heeft dan mannen, maar dat de opkomst bij activiteiten ongeveer gelijk is. 210 

Ook heeft Gerard uitgezocht dat de meeste leden bij ING zitten.  

Steven bedankt Gerard en gaat verder met het kopje Quaestuur. Hij geeft hiervoor het woord 

aan Gerard.  

Gerard vertelt dat enkele commissies geld overhielden en dat dat deels kwam door 

meevallers. Bij de buitenlandreiscommissie bijvoorbeeld, bleken veel musea 215 

goedkoper te zijn dan op hun websites stond. Sommigen waren zelfs gratis. Dat was 

bij weekendje II ook het geval. Bij de gala- en de eindfeestcommissie was in beide 

gevallen sprake van een grotere opkomst dan verwacht.  

Gerard gaat verder met de vraag over de onvoorziene kosten. Dit heeft hij het hele jaar goed 

in de gaten gehouden en de meeste commissies hebben inderdaad goed afgewogen 220 

wat ze nodig hadden bij de onvoorziene kosten. Dat heeft goed uitgepakt. Toch moet 

er altijd wel een deel van het budget naar de onvoorziene kosten, omdat er altijd wat 

kan gebeuren. Dat was dit jaar echter niet zo, wat ook bijdroeg aan het geld dat 

overbleef.  
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Steven gaat verder met de vraag over de krant. Het bestuur is altijd blij met publiciteit, 225 

omdat het naamsbekendheid oplevert. Ook al worden de mensen zelf geen lid, ze 

kennen misschien mensen die dat wel willen worden of kunnen zelf Vriend worden.  

Bastiaan wil even ter correctie zeggen dat het stuk niet in het Leidsch Dagblad stond, maar in 

het Leidsch Nieuwsblad. Bastiaan heeft erg gelobbyd om te regelen dat het bericht 

gratis op de voorpagina kwam. Dat was wel een eenmalige uitzondering en deze 230 

optie kan dus niet standaard gebruikt worden.  

Steven geeft het woord aan Vera voor de Externe zaken.  

Vera vertelt dat de samenwerking met Particolarte en ViaKunst over het CSVN tot nog toe 

enigszins stroef verlopen is. Veel mails, vragen en initiatieven kwamen vanuit 

Prometheus. Er kwam soms weinig antwoord. Wel heeft Vera afgelopen zondag 235 

overleg gehad met de nieuwe besturen en die waren erg enthousiast en positief. Ze 

heeft daarom goede hoop dat de samenwerking in het komende jaar beter zal 

verlopen. Het CSVN-evenement zelf was succesvol. Het werd goed bezocht met 

ongeveer dertig Prometheanen, zeven leden van Particolarte en zeven van ViaKunst. 

Normaal komen er bij een uitwisseling niet meer dan drie of vier mensen naar 240 

Leiden. Volgend jaar zal ViaKunst het CSVN-evenement organiseren en het jaar 

daarop Particolarte. Wanneer het weer de beurt aan Prometheus is wil Vera de tip 

geven een goedgevuld programma te maken.  

Vera gaat verder met de vragen over Plexus. Er is dit jaar een jaarverslag gemaakt en op 

basis van evaluatie is bevestigd dat Prometheus het bestuurshok weer twee jaar mag 245 

gebruiken. Dit wordt elke twee jaar opnieuw geëvalueerd. De relatie met Plexus is 

nog steeds erg goed, waardoor het waarschijnlijk is dat Prometheus nog langer mag 

blijven. Vera heeft wel in de Plexusevaluatie verzocht of de keukendiensten eerlijker 

verdeeld konden worden over de besturen. Iedereen moet nu evenveel doen terwijl 

sommige besturen fulltime zijn en sommige, zoals Prometheus, parttime. Aan dit 250 

verzoek werd niet voldaan. De medewerkers van Plexus zijn in het afgelopen jaar erg 

vriendelijk geweest, vooral huismeester Lex. Daarom heeft Vera enkelen bedankt met 

doosjes chocola.  

Steven bedankt Vera en gaat verder met het kopje Locaties. Uit de eindejaarsenquête bleek 

dat de ideeën van de leden overeenkomen met die van het bestuur. Er zijn wel veel 255 

leden die erg gehecht zijn aan Café de Keyzer. Het bestuur begrijpt dit. Het is immers 

een erg leuke kroeg, maar men moet de realiteit niet uit het oog verliezen. Als de 

bovenzaal van Café de Keyzer vol is, ontstaan er problemen met ruimte en 

brandveiligheid. Dat is waarom een nieuwe locatie belangrijk is. Daarom is er dit jaar 

bijvoorbeeld geprobeerd een relatie op te bouwen met Café de Vergulde Kruik. 260 

Wanneer een band is opgebouwd met een kroeg, willen ze misschien langer 

openblijven, geven ze mogelijk de reserveringen van Prometheus voorrang en zijn er 

nog meer voordelen te behalen. Het bestuur heeft het idee dat het opbouwen van een 

dergelijke relatie gelukt is. Uit de eindejaarsenquête blijkt ook dat Café de Vergulde 

Kruik het populairste alternatief is.  265 

Steven geeft het woord aan Bastiaan voor de vragen over het kopje Commissies. Bastiaan legt 

uit dat het bestuur wat betreft commissies beleid wilde voeren dat gebruikelijk was, 

namelijk: passieve controle via de notulen en actieve controle via de praesides. Dit is 

in beide gevallen goed gegaan. De commissies stuurden de notulen vrijwel altijd 

keurig en tijdig op. Contact met de praesides verschilde per commissie, omdat de ene 270 

commissie meer actieve controle nodig had dan de andere. Sommigen draaiden goed 
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zonder extra begeleiding. Verder heeft Bastiaan soms mee vergaderd met commissies, 

wat hij zijn opvolger erg wil aanraden. Ook wil hij zijn opvolger aanraden om mails 

naar de commissie niet alleen naar de praesides te sturen, maar naar de hele 

commissie.  275 

Emily heeft een aanvullende vraag over commissies die ze nog niet gesteld had, namelijk 

waarom er dit jaar minder commissieaanmeldingen zijn.  

Bastiaan zegt dat hierover geen duidelijke conclusies te trekken zijn. Er zijn in absolute 

getallen iets minder eerstejaars dan vorige jaren en een aantal ouderejaars dat vaak 

commissies deed heeft zich nu niet opgegeven. Er zijn hierdoor nog een paar open 280 

plekken in commissies, maar die kunnen later nog opgevuld worden.  

Steven bedankt de Senaat voor al haar vragen en vriendelijke woorden. Nu wil hij de zaal de 

kans geven vragen te stellen, te beginnen met het kopje Programma.  

Yorim Christiaanse heeft een vraag over de ALV’s, namelijk of er op de website een plek is 

waar je de oude ALV-notulen terug kunt vinden.  285 

Steven antwoordt dat je ze altijd op kunt vragen bij de ab-actis.  

Emily voegt toe dat ze ook op de site staan. 

Steven gaat verder met het kopje Gilden.  

Hester Be zegt dat er nu vooral gekeken wordt naar wanneer een gilde slapend gemaakt 

moet worden, maar ze vindt het nog leuker als een gilde weer actief wordt. Ze vraagt 290 

zich af of het bestuur hiermee bezig is geweest.  

Steven antwoordt dat het traditioneel gezien niet als wenselijk gezien wordt dat het bestuur 

zich veel met de gilden bemoeit. Mogelijk heeft het nieuwe bestuur hier beleid voor, 

want Steven deelt Hesters mening dat actieve gilden leuk zijn. Het is echter wel veel 

werk, omdat er inmiddels meer dan negentig gilden zijn. Afgelopen jaar zijn er af en 295 

toe mails gestuurd naar inactieve gilden en soms werden praesides tijdens activiteiten 

persoonlijk aangesproken. 

Freek van Vliet heeft een vraag over het geautomatiseerde systeem voor het bijhouden van 

gildeactiviteiten dat het bestuur aanraadt aan het volgende bestuur. Dit systeem zou 

inhouden dat gilden altijd op de site moeten aangeven als ze iets organiseren terwijl 300 

veel gilden nu bijvoorbeeld via Facebook of mail werken.  

Steven antwoordt dat je dit inderdaad met de praesides zou moeten kortsluiten. Je zou 

kunnen afspreken dat gilden minimaal één keer per jaar een activiteit op de site 

zetten. Steven voegt toe dat er vooral gekeken is naar een manier om de werkdruk 

voor het bestuur omlaag te laten gaan. Dat wil Steven op dit gebied als belangrijke tip 305 

voor het volgende bestuur meegeven: kijk naar manieren om de werkdruk te 

verminderen. 

Steven gaat verder met het kopje Ledenbinding.  

Vivian Tomson zegt dat er meer uitschrijvingen dan inschrijvingen zijn dit jaar. Ze vraagt of 

het bestuur aan mensen die zich wilden uitschrijven gevraagd heeft waarom ze dit 310 

wilden.  

Steven antwoordt dat dat niet gedaan is.  

Sanne voegt daaraan toe dat veel van de mensen die zich uitgeschreven hebben een heel laag 

opkomstpercentage hadden. Dan verklaart het zich eigenlijk vanzelf.  

Vivian vraagt of er bij de belrondes ook ouderejaars gebeld zijn.  315 

Steven antwoordt van niet.  

Freek vraagt of de 59 inschrijvingen van het hele jaar van Nehalennia zijn.  
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Gerard antwoordt dat dit pas vanaf de eerste dag van de EL CID4-week is en dat er daarvoor 

ook inschrijvingen geweest zijn maar dat die bij de jaarlaag van de vorige EL CID 

geteld zijn waardoor die in totaal op 100 uitkwam dit jaar.  320 

Hester vraagt wat de daling eventueel met het sociale leenstelsel te maken heeft.  

Steven antwoordt dat het bestuur een verband vermoedt op basis van artikelen in de krant 

en persoonlijke verhalen van mensen die erop neerkomen dat veel meer mensen bij 

hun ouders blijven wonen en daardoor geen lid willen worden.  

Gerard voegt toe dat het bovendien mogelijk is dat mensen die zich nu allemaal uitschrijven, 325 

dit deels doen omdat ze minder geld te besteden hebben. Vroeger zouden 

vergelijkbare leden misschien langer slapend lid gebleven zijn.  

Steven gaat verder met het kopje Quaestuur en geeft hiervoor het woord aan Gerard.  

Freek vraagt om meer uitleg over de spaarplannen.  

Gerard legt uit dat er 1500 euro gespaard wordt voor de Cultuursociëteit per jaar. Daarnaast 330 

is er op de begroting het kopje Testlocatiebezoeken. Daar moet ook wat geld in zodat 

we de komende jaren, tot er een pand is van de Cultuursociëteit, grotere locaties 

kunnen huren.  

Steven voegt hieraan toe dat het heel makkelijk is om uit de overeenkomst met de 

Cultuursociëteit te stappen. Mochten we het geld van het spaarplan dan ook op korte 335 

termijn nodig hebben, dan is het geld nog steeds van ons en kunnen we het 

gebruiken. Daarom zijn er niet twee spaarplannen.  

Freek merkt op dat het kopje Testlocatiebezoeken eigenlijk een soort tweede spaarplan is.  

Gerard antwoordt dat er geen vooropgestelde regels zijn voor dit kopje, maar dat het wel 

belangrijk is dat hier geld naartoe gaat. Dan hebben we een klein beetje speling en 340 

hoeven we niet gelijk uit de Cultuursociëteit te stappen als we een keer naar een 

andere locatie willen.  

Freek geeft als tip dit kopje een andere naam te geven, voor de duidelijkheid.  

Steven gaat verder met het kopje Communicatie en promotie.  

Freek heeft een vraag over Twitter. Deze is immers gelinkt aan de openbare Facebookpagina, 345 

waardoor alles wat daar geplaatst wordt ook op Twitter verschijnt. Hij vraagt zich af 

hoe dat bevallen is.  

Vera antwoordt dat daar weinig resultaat van te zien is. Het is echter wel fijn dat Prometheus 

daardoor extra berichten post en dus vaker gezien kan worden.  

Esther vraagt of het bestuur gekeken heeft naar webstatistieken.  350 

Vera antwoordt bevestigend, maar aangezien dat voor de zomervakantie was, weet ze de 

resultaten niet meer uit haar hoofd.  

Steven geeft het volgende bestuur de tip om de pr-commissie te betrekken bij het 

interpreteren van webstatistieken.  

Francine Maessen vraagt hoe het zit met de 140 tekens van Twitter en het doorkoppelen van 355 

de Facebookberichten.  

Vera antwoordt dat er, indien het bericht groter dan 140 tekens is, er een link geplaatst wordt 

naar de Facebookpagina waar je het bericht in zijn volledigheid kan zien.  

Yorim heeft een vraag over de posterlocaties. Er is gezegd dat enkele geschrapt zijn en dat 

bericht heeft hij vaker gehoord dus vraagt hij zich af hoeveel er nog over zijn.  360 

                                                      
4 Enige Leidse Commissie Introductie Dagen. 
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Steven antwoordt dat er ook enkele toegevoegd zijn zoals het USC, de Hogeschool Leiden en 

enkele studentenhuizen. Het totaal zit daarmee tussen de twintig en de vijfentwintig 

locaties.  

Vivian vraagt hoeveel daarvan Universiteits- of Hogeschoolgebouwen zijn.  

Steven antwoordt dat hij dat niet precies weet, maar dat het gaat om het merendeel.  365 

Steven gaat verder met het kopje Externe zaken.  

Emily vraagt hoeveel leden ViaKunst en Particolarte hebben.  

Vera antwoordt dat Particolarte ongeveer vijftig leden heeft en ViaKunst ongeveer zeventig.  

Steven gaat verder met het kopje Vrienden, Reünisten en CvA, waar geen vragen over zijn, 

en daarna met het kopje Locaties.  370 

Freek vraagt waarom het bestuur voor september besloten heeft de Spectrumzaal van Plexus 

vaak te gebruiken voor activiteiten, en niet Café de Vergulde Kruik.  

Steven antwoordt dat door de jaren heen gebleken is dat september vaak de drukstbezochte 

maand is. Vorig jaar kwamen er soms wel honderd mensen! De zaal van Café de 

Vergulde Kruik zou dit niet aankunnen. De Spectrumzaal is groot genoeg en ligt 375 

dicht bij Café de Keyzer, zodat je makkelijk door kunt gaan voor een borrel.  

Freek vraagt wat Plexus ervan vond.  

Vera antwoordt dat Plexus het niet heel erg vindt als een vereniging de zaal vaak huurt. Dit 

gebeurt wel vaker. Plexus wil dat de zaal zo goed mogelijk gebruikt wordt door de 

verenigingen.  380 

Lennart Blok vraagt of er nog meer locaties zijn die het bestuur niet bezocht heeft, maar wel 

wil aanraden.  

Steven zegt dat die er zijn, maar dat het bestuur het aan het nieuwe bestuur wil overlaten 

deze uit te werken en te noemen.  

Hester vraagt hoeveel vertrouwen het bestuur heeft in de Cultuursociëteit.  385 

Steven antwoordt dat er dit jaar een leuk begin is gemaakt. Er wordt gekeken wat de 

universiteit, de gemeente en fondsen als Fonds 1818 kunnen doen. Dit soort 

instellingen willen echter vaak concretere plannen voor ze zich eraan verbinden. Dat 

concretiseren is waar komend jaar aan gewerkt gaat worden. Lukt dat niet, dan kan 

het plan niet succesvol worden. Het bestuur hoopt echter van wel en heeft hier 390 

vertrouwen in. Er wordt echter samengewerkt met zes verenigingen die allemaal een 

eigen wil hebben en dat kan altijd een keer misgaan. De acquisitiewerkgroep van het 

VVO5 leek aan het begin van dit jaar veelbelovend, maar is inmiddels opgeheven. Het 

komende bestuur zal dus zien hoe het gaat lopen komend jaar.  

Vivian wil terugkomen op Freeks vragen over de Spectrumzaal. Zij vraagt zich af hoe 395 

moeilijk het is om de Spectrumzaal te reserveren.  

Vera antwoordt dat je er maanden van tevoren bij moet zijn. Voor september heeft zij in mei 

gereserveerd. Heel soms heb je geluk als je het de ochtend zelf vraagt, maar daar kan 

je niet van uitgaan.  

Vivian vraagt of het een handige locatie is.  400 

Vera antwoordt dat het handig is voor september, omdat je dan van tevoren weet dat het 

druk gaat worden, maar in de rest van het jaar is het vaak moeilijk in te schatten 

welke lezingen populair zullen worden. Bovendien zijn er veel verenigingen die deze 

zaal willen, waardoor de zaal vaak niet beschikbaar is.  

                                                      
5 Veelzijdige Verenigingen Overleg. 
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René Kamerich heeft een vraag over de Cultuursociëteit. Hij vraagt zich namelijk af hoe er 405 

gestemd is op de ALV’s van de andere verenigingen, en of er nog steeds aan het eind 

van dit jaar opnieuw bij ons op een ALV gestemd zal worden over dit plan.  

Steven antwoordt dat het plan bij alle verenigingen goed bevallen is, behalve bij het 

Duivelsei, waar veel leden van het nieuwe bestuur kritisch tegenover het plan staan. 

Ze blijven voorlopig in het plan, maar willen snel resultaten. Volgens de planning zal 410 

er inderdaad nog steeds eind van dit jaar bij ons opnieuw gestemd worden.  

Charlotte Lamping vraagt of alle verenigingen voldoende geld hebben om mee te doen in 

praktijk.  

Steven antwoordt dat het Duivelsei besloten heeft minder in te leggen dan oorspronkelijk 

afgesproken was. Hun bijdrage was eerst erg groot en ligt nu meer in lijn met de 415 

andere verenigingen.  

Vivian vraagt of er een verschil bestaat tussen de verenigingen, omdat de een meer sponsort 

dan de andere.  

Steven antwoordt dat verenigingen die meer geld inleggen bijvoorbeeld de eerste keus 

krijgen welke avonden ze in het pand willen. Het volgende bestuur moet daarom 420 

goed de rechten van Prometheus in de gaten houden en verdedigen. Er zijn nu nog 

geen concrete plannen qua verdeling, omdat men eerst wilde kijken naar het 

draagvlak bij de ALV’s.  

Steven gaat verder met het kopje Commissies en geeft het woord daarvoor aan Bastiaan.  

 425 

Lotte Kokkedee komt om 21.06 uur de zaal binnen. 

 

Bastiaan leidt het kopje in door te zeggen dat hij de draaiboeken dit jaar wilde opschonen of 

herschrijven. De reden hiervoor is dat er door de jaren heen veel her en der 

toegevoegd is en dat hij dat wilde herschikken en opschonen. Dat heeft gewerkt. 430 

Alleen het draaiboek van de themamaandcommissie moet nog gecontroleerd worden. 

René heeft een draaiboek geschreven voor de acquisitiecommissie, dat erg mooi is 

geworden. Bastiaan wil René daarvoor hartelijk bedanken.  

Vivian heeft een vraag over de fotocommissie. Het bestuur geeft aan een Prometheus-camera 

te willen kopen voor de fotocommissie, zodat ook leden zonder dure camera deze 435 

commissie kunnen komen versterken. Ze vraagt zich hierbij af of het bestuur erover 

nagedacht heeft dat de camera niet hetzelfde is als de persoon achter de camera. Ze 

vraagt zich af of hierop gelet wordt.  

Steven antwoordt dat de pr-commissie bedacht heeft dat je binnen de vereniging kunt 

zoeken naar iemand die goed foto’s kan maken en die persoon kunt vragen een 440 

cursus te geven.  

Vivian vraagt om meer uitleg over wat Efeze gaat worden.  

Steven antwoordt dat dit aan het komende bestuur is en hij stelt voor vragen over Efeze te 

bewaren voor het gedeelte na de bestuurswissel.  

Vivian vraagt of andere gilden dezelfde voorkeursbehandeling krijgen.  445 

Steven antwoordt dat dat niet binnen het bestuursjaar van Nehalennia zal gebeuren.  

Steven gaat verder met het kopje Bestuursformatie.  

Freek vraagt hoe het bestuur de werkdruk ervaren heeft. Dit in verband met een eventueel 

zesde bestuurslid.  

Steven antwoordt dat Nehalennia niet positief tegenover een zesde bestuurslid staat. De 450 

werkdruk is momenteel te doen en er zijn niet genoeg taken om een volledige 
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bestuurstaak te vullen, naar mening van het bestuur. Het is echter aan volgende 

besturen om hier eventueel iets mee te doen en ook de ALV kan ertoe oproepen als er 

veel behoefte aan is.  

Freek vraagt hoe de verdeling van de overige taken beviel.  455 

Steven antwoordt dat dit goed beviel. De verdeling was makkelijk te maken en als iemand 

druk was, kon het altijd makkelijk overgenomen worden. 

 

Sander Teuchies komt om 21.11 uur de zaal binnen.  

 460 

Adri vraagt naar de resultaten van de eindejaarsenquête.  

Steven antwoordt dat de ALV deze tegoed houdt.  

Er zijn verder geen vragen meer, dus neemt Steven het jaarverslag aan. 

 

#7. Financieel jaarverslag 465 

Steven geeft Gerard het woord om uitleg te geven over het financieel jaarverslag.  

Gerard begint door te zeggen dat hij de vorige twee ALV’s veel aan het woord geweest is en 

veel uitleg heeft gegeven over quaestoriale zaken. Hij heeft gehoord dat men dat fijn 

vond. Hij zal daarom weer een redelijk uitgebreide uitleg gaan geven. Hij zal eerst het 

resultaat doornemen, daarna de balans en uiteindelijk de liquiditeitsrekening. Na zijn 470 

uitleg zal de kascontrolecommissie de kans krijgen om vragen te stellen en daarna de 

rest van de ALV.  

Gerard begint met de inkomsten.  

1. Contributies  Dit jaar hebben twee leden hun contributie niet 

betaald. Voor een van hen is dat de tweede keer. 475 

Gerard wil voorstellen deze persoon te royeren 

omdat hij niet denkt dat deze persoon nog zal 

gaan betalen. Verder was er het probleem met de 

contributieverhoging dat enkele leden geen 

flexibele machtiging ingevuld hebben. Gerard 480 

wil dit punt graag verplaatsen naar de w.v.t.t.k. 

zodat de ALV uitgebreid haar mening hierover 

kan geven. 

2. Vrienden en 3. Reünisten  Bij de tweede brief aan hen is er wel een 

betaalverzoek meegestuurd, maar geen 485 

betaalgegevens. Daarom zijn er nog weinig 

betalingen binnen, al zijn de betaalgegevens 

inmiddels wel verstuurd met de derde brief.  

4. Subsidies/sponsoring Dit is volledig zoals verwacht.  

5. Rente De rente was al bekend, dus hier is niets 490 

veranderd.  

6. Inkomsten merchandise De incasso hiervoor moet nog plaatsvinden. 

Gerard gaat dit regelen met zijn opvolger, zodat 

dat goedkomt. 

7. Overige Inkomsten  Deze post bestaat uit donaties, gevonden geld en 495 

het geld van statiegeldflessen die in Plexus 

achtergelaten zijn door andere verenigingen. 
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Gerard heeft deze met toestemming 

weggebracht.  

7b. Activering theeglazen en postzegels Dit lijken kleine zaken, maar het gaat om grote 500 

bedragen. De post is nu enigszins vertekend, 

omdat er nog theeglazen en postzegels van 

Andromeda over waren. De postzegels zijn 

opgemaakt en van die theeglazen zijn er nog 

maar vijf over. 505 

Gerard gaat verder met de uitgaven.  

11. Print- en kopieerkosten Deze stonden vlak voor de ALV nog een stuk 

lager, maar in een week tijd is er veel geprint. 

 

Caspar Sundholm komt om 21.18 uur de zaal binnen.  510 

 

12. Telefoonkosten Deze zijn door Plexus niet in rekening gebracht. 

13. Postzegels Deze post lijkt te laag in vergelijking met vorige 

jaren. Dat komt omdat er dit jaar overgegaan is 

naar activering van postzegels waardoor ze pas 515 

als uitgave gezien worden als ze gebruikt zijn. 

Dit kon echter niet toegepast worden op de 

postzegels die over waren van Andromeda dus 

worden die beschouwd als donatie. Gerard voegt 

toe dat er bij grote post zoals de Vrienden- en 520 

Reünistenbrieven gebruik is gemaakt van de 

postservice van Plexus. Je legt dan je post in het 

Postvak Uit, zonder postzegels, en zij zorgen 

vervolgens dat de post bezorgd wordt. Hier 

horen kosten voor in rekening gebracht te 525 

worden, maar dat is tot nu toe niet gebeurd. 

Gerard heeft hiervoor wel een reservering 

gemaakt voor het volgende bestuur, mocht de 

rekening wel opeens binnen komen.  

14. Enveloppen Ook hiervan waren er veel over van Andromeda, 530 

waardoor er dit jaar weinig gekocht hoefden te 

worden. Enveloppen zijn niet waardevol genoeg 

om op de balans te zetten; daarom is dat niet 

gedaan.  

15. Promotiemateriaal Ondanks vele verzoeken heeft Labor Vincit geen 535 

rekening gestuurd voor het drukken van onze 

posters. Alleen in de laatste maand zijn er kosten 

gemaakt voor posters, omdat we ze toen elders 

afgedrukt hebben. Ook in dit geval is het 

mogelijk dat er nog een rekening binnenkomt bij 540 

het nieuwe bestuur, waarvoor Gerard een 

reservering gemaakt heeft.  

16. Overige Uitgaven Hieronder vallen nieuwe mappen en dergelijke.  

Gerard gaat verder met het onderdeel Vereniging.  
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17. Representatiekosten extern Dit zijn kosten voor rondjes verenigingen en een 545 

drankje voor Particolarte en ViaKunst als ze naar 

Leiden kwamen om te vergaderen. Deze kosten 

zijn ongeveer even hoog als ingeschat. 

18. Presentjes intern Dit zijn commissiebedankcadeautjes. Dit is 

volgens plan verlopen.  550 

19. Sprekerspresentjes In maart is het bestuur overgestapt van 

thermosflessen naar een theepakket. Er is goed 

binnen het budget gebleven en er zijn nog 

voldoende theepakketjes over, zodat het nieuwe 

bestuur in ieder geval twee maanden voort kan.  555 

20. Sprekers Er is een grote spreker geweest, maar die wilde 

gratis spreken. Hij stond er ook op zijn reiskosten 

zelf te betalen, omdat wij als vereniging het geld, 

volgens hem, meer nodig hadden dan hij. Verder 

is er bespaard op drankjes als we in Plexus zaten 560 

en de spreker geen drankjes konden aanbieden 

voorafgaand aan de lezing.  

21. Dinsdagavonden Dit is een post die niet meer gebruikt wordt 

omdat hij vervangen is. Vanaf volgend jaar zal hij 

van de begroting verdwijnen.  565 

22. Doordeweekse activiteiten Dit is de vervangende post. Ook hier is er binnen 

het budget gebleven, want er was veel geld te 

besteden. Het bestuur hoopt dat de leden 

genoten hebben van activiteiten die goedkoper of 

gratis waren. 570 

23. Uitjes Hiervoor geldt hetzelfde als voor Doordeweekse 

activiteiten.  

24. Speciale activiteiten Deze is ver boven het budget uitgekomen. Op de 

Vrienden- en Reünistendag zijn er echter wel vijf 

nieuwe vrienden bijgekomen, die samen meer 575 

dan honderd euro opgeleverd hebben. Dat trekt 

het weer recht. Verder is er al geld betaald aan 

Ekklesia voor het hutspot eten van het volgende 

bestuur.  

25. Subsidie Almanak Die was dit jaar iets goedkoper dan begroot. 580 

Gerard wil hiervoor zijn complimenten geven 

aan de almanakcommissie. 

26. Subsidie EL CID Deze commissie is iets boven haar budget 

uitgekomen door een duurder VVO-boekje en 

doordat er geen acquisitie toegekend is voor de 585 

EL CID-app. Dit is echter geen ramp, want over 

het algemeen was er dit jaar geld over. 

27. Subsidie Pyros Deze hebben 9 cent te veel uitgegeven. Hierdoor 

was Gerard blij verrast. 

28. Subsidie Kamp Er gingen minder mensen mee dan begroot, maar 590 

er is wel betaald voor meer mensen. Ondanks dat 
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is de kampcommissie keurig binnen de begroting 

gebleven. Een verschil van honderd euro achtte 

Gerard niet groot genoeg voor restitutie.  

29. Subsidie fotoboek Dit is nog in de maak, waardoor de kosten nog 595 

niet bekend zijn. Gerard heeft daarom een 

reservering gemaakt voor het volgende bestuur 

om de kosten te dekken. De prijs is al wel 

bekend. De fotoboeken zullen 8,50 euro per stuk 

kosten. 600 

31. Subsidie gala Deze commissie heeft veel geld overgehouden. 

Naast de 250 euro verenigingssubsidie hebben zij 

54 euro winst gemaakt. Daarbij kwam een 

restitutie neer op 3,85 euro per persoon, dus 

vond Gerard het de moeite waard. Hierbij is ook 605 

de verenigingssubsidie gerestitueerd, omdat dit 

oorspronkelijk voor het gala bedoeld was en er 

wel zoveel geld aan uitgegeven is. 

32. en 33. Themamaanden Die zijn beiden binnen het budget gebleven. In 

beide gevallen waren er meevallers en geen 610 

onvoorziene kosten.  

34. Subsidie Eindfeest Deze commissie had veel geld over, doordat er 

veel kaartjes verkocht waren. 

35. Subsidie Diesfeest Dit is bij de halfjaarlijkse ALV al behandeld.  

36. Saldo commissies Dat is nu nul, zoals het hoort.  615 

37. Domeinnaam Deze post is op de halfjaarlijkse ALV al 

besproken.  

38. Merchandise Dit staat allemaal op de balans. Het is de 

bedoeling dat het naar de uitgaven verplaatst 

wordt als de incasso heeft plaatsgevonden. 620 

Gerard gaat verder met het kopje Overig.  

39. PKvV6 Dat heeft dit jaar 100 euro minder gekost. De 

LOW-dag7, een soort trainingsdag voor het 

nieuwe bestuur, is niet in rekening gebracht.  

40. Constitutie De kosten hiervoor waren op de halfjaarlijkse 625 

ALV al bekend. 

41. Quaestuur Dit gaat voornamelijk om betalingen voor het 

gebruik van een zakelijke rekening bij de ING en 

het gebruik van automatische incasso. Dit is 

redelijk uitgekomen zoals begroot. 630 

42. Onvoorzien Er zijn dit jaar theekannen gekocht omdat er 

twee kwijtgeraakt zijn in Plexus. Verder is er 90 

euro naar de Weekendje I-commissie gegaan. Er 

waren namelijk twee afmeldingen op een tijdstip 

dat er al 45 euro per persoon betaald was voor de 635 

                                                      
6 Plaatselijke Kamer van Verenigingen. 
7 Leidse Organisatie- en Wisseldag. 
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accommodatie. Er was echter geen uiterlijke 

afmelddatum gecommuniceerd naar de 

deelnemers, dus vonden Gerard en de commissie 

het niet eerlijk om geld terug te vragen van deze 

deelnemers.  640 

43. Reservering vijfde lustrum Deze commissie heeft het haar beloofde geld 

ontvangen.  

45. Testlocatiebezoeken Twee bezoeken aan Galerie/Café de Leidse Lente 

hebben in totaal 180 euro gekost. Dit maakt deze 

locatie te duur om op regelmatige basis te 645 

gebruiken, helaas.  

46. Reservering spaarplan Hier heeft Gerard gelijk 1500 euro in gedaan. Dit 

moet vanaf komend jaar elk jaar gebeuren.  

47. Reservering fotocamera Om ervoor te zorgen dat er altijd een goede 

camera aanwezig is bij activiteiten heeft Gerard 650 

een reservering van 400 euro gemaakt, zodat het 

nieuwe bestuur een goede fotocamera kan kopen 

voor de fotocommissie. 

48. Reservering tweede beamer Er is een nieuwe beamer gekocht van de 

reservering die al jaren klaarstond. Hiervan is 26 655 

euro overgebleven. Gerard heeft daarom 74 euro 

toegevoegd aan de reservering voor de beamer, 

zodat er nu precies 100 euro in zit. 

49. Reservering Labor Vincit en Plexus Dit gaat om respectievelijk 250 en 120 euro voor 

nog niet gefactureerd promomateriaal en post. 660 

Gerard besluit dat er 40 euro overblijft als reservering voor het volgende bestuur. Daarmee 

komt het resultaat op 2,80 euro. 

Gerard gaat verder met de balans. Hij zal hierbij alleen de noemenswaardige zaken 

toelichten en niet elk punt afgaan. Er zijn twee debiteuren, Nas Abshari en Cas 

Teurlings. 665 

 

Kristian Bakker verlaat om 21.32 uur de zaal. 

 

Acquisitie moet nog binnenkomen. Nieuwe reserveringen zijn verwerkt aan de rechterkant. 

Het rijtje is gegroeid. Gerard gaat verder met de liquiditeitsrekening. Hij legt uit dat 670 

dit de hoeveelheid geld is die daadwerkelijk de vereniging in en uit gaat. Rechts van 

het midden kun je een verschil zien van 70,61 euro. Dit houdt in dat het klopt met het 

kasboek. 

Gerard kondigt aan dat dit het eind is van zijn uitleg.  

Steven neemt het woord en kondigt aan de vergadering heel even te willen schorsen om 675 

stoelen te halen voor de mensen die later binnenkwamen en nu moeten staan. Hij 

benadrukt dat er nog een lange avond te gaan is en dat het daarom fijn zou zijn als 

iedereen snel weer terug is.  

 

Steven pauzeert de Algemene Ledenvergadering om 21.34 uur.  680 

 

Jurrian Meijerhof en Kristian Bakker komen de zaal binnen.  
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Steven heropent de Algemene Ledenvergadering om 21.51 uur.  

 685 

De kascontrolecommissie is naar voren gekomen om vragen te stellen over het financieel 

jaarverslag.  

Freek neemt het woord en legt uit dat de kascontrolecommissie bestaat uit voormalig 

quaestoren van de vereniging, momenteel René en hijzelf. De kascontrolecommissie 

controleert de huidige quaestor. Vorige week zijn ze langs geweest bij Gerard om 690 

hem te controleren. Hij heeft toen heerlijke pizza’s gemaakt, waarvoor Freek hem nog 

wil bedanken. De kascontrolecommissie heeft enkele vragen voor Gerard. Freek 

begint bij de inkomsten. Hij vraagt zich af hoe de debiteuren benaderd zijn en of zij 

hun geld moesten overmaken of dat ze hun incasso weigerden. Verder vraagt hij zich 

af of er überhaupt incassoweigeraars waren en of Gerard tips heeft voor de volgende 695 

quaestor over het innen van contributie.  

Over de Vrienden en Reünisten vraagt Freek zich af of er mensen zijn die twee jaar of langer 

niet betaald hebben. Hun geld wordt namelijk echt als gift aan de vereniging gezien, 

dus is er geen sprake van debiteuren. Toch is Freek benieuwd.  

Voor uitgaven geeft Freek het woord aan René. René wil graag meer toelichting over de 700 

Print- en kopieerkosten omdat die hoger uitgevallen zijn dan gepland.  

René wil van de gelegenheid gebruik maken extra uitleg te geven over de realisatie van de 

postzegels. De kascontrolecommissie denkt een goede vergelijking gevonden te 

hebben. We zijn als het ware van systeem gewisseld, te vergelijken met 

telecomproviders. Eerst hadden we een soort van prepaid, waarbij je gewoon in een 705 

keer een hoeveelheid beltegoed of postzegels koopt. We zijn nu overgestapt naar een 

abonnement, waarbij je betaalt voor wat je gebruikt. Postzegels komen pas op de 

begroting als ze geplakt zijn. Daardoor kun je beter zien hoeveel er door het jaar heen 

gebruikt worden.  

René heeft nog een vraag over Representatie extern, namelijk: hoeveel geld van dat bedrag 710 

besteed is aan constitutiecadeautjes. Bij intern is hij benieuwd hoeveel geld aan 

commissiebedankcadeautjes uitgegeven is en hoeveel aan andere zaken.  

René had nog een vraag over sprekers. Hij vraagt zich af of het bestuur 

boekverkoopsubsidies aangeboden heeft aan sprekers of dit überhaupt overwogen 

heeft. Over het gala heeft de kascontrolecommissie een discussiepunt dat ze graag wil 715 

bespreken met de rest van de vereniging. Er is nu verenigingsgeld gerestitueerd en de 

vraag is hoe wenselijk dit is. Over de LOW-dag vraagt René zich af of dit vanaf nu elk 

jaar gratis is. Het spaarplan voor de Cultuursociëteit bevat nu 1500 euro, maar de 

vraag is of dit niet te vroeg is en het niet eigenlijk pas vanaf volgend jaar moest.  

René geeft het woord aan Freek voor de balans. Freek begint met de kas. Die bevat nu weinig 720 

geld. Dat is goed om ook tijdens het jaar te zo te hebben. De acquisitiekas bevat nu 

353 euro exclusief advertentie-inkomsten. Dit is aan de hoge kant en de 

kascontrolecommissie vraagt zich af waarom. Een technische vraag over punt 28, of 

de reservering voor Labor Vincit en Plexus niet beter twee posten kunnen zijn.  

Freek geeft het woord aan René voor de liquiditeitsrekening. René vraagt waar het grote 725 

bedrag dat uitgegeven is aan merchandise precies naartoe is gegaan.  

René geeft het woord aan Gerard voor het beantwoorden van de vragen en stelt voor daarna 

de discussie over de galarestitutie te openen.  
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Gerard begint met de vraag over de debiteuren. Hij heeft hen ten eerste drie keer gemaild. 

Vervolgens heeft hij meerdere keren tevergeefs geprobeerd te bellen. Daarna heeft hij 730 

gebruikgemaakt van de kennis die hij al had, namelijk dat Cas en Nas goed bevriend 

zijn en dat Nas vorig jaar ook niet betaald heeft. Misschien heeft Nas Cas overtuigd 

om ook voortaan niet meer te betalen. Het leek Gerard in ieder geval niet echt de 

moeite waard om er verder achteraan te gaan. Hij verwachtte dat juridische stappen 

nodig zouden zijn geweest, voordat ze zouden betalen en zo ver wilde hij niet gaan.  735 

Gerard heeft niet gekeken of er Vrienden of Reünisten zijn die twee jaar of meer niet betaald 

hebben. Hij belooft dit nog even te doen. De hogere print- en kopieerkosten zijn te 

verklaren door de extra ALV’s. Elke keer worden er namelijk een aantal ALV-boekjes 

geprint voor de aanwezigen en dat gebeurde dit jaar twee keer zo vaak als eerder, 

omdat er niet twee maar vier ALV’s geweest zijn.  740 

Gerard gaat verder met de vraag over constitutiecadeaus. Hij heeft de gegevens daarover nu 

niet bij de hand, maar hij denkt dat ongeveer de helft van het geld van de post 

Representatie intern naar constitutiecadeaus is gegaan. In het begin van het jaar heeft 

het bestuur thermosflessen die van Andromeda over waren, gebruikt als cadeau. Die 

waren ongeveer 6,50 euro per fles. De uitgaven van de intern bestaan voor een heel 745 

groot deel uit commissiebedankcadeautjes en verder zijn er een aantal theeglazen 

gekocht voor leden van het promoteam in de EL CID. De kosten van de 

sprekerscadeautjes zijn goed uitgekomen binnen het budget. Gerard vervolgt dat er 

dit jaar niet echt sprake is geweest van sprekers die geïnteresseerd waren in 

boekverkoop.  Het lijkt hem wel een goed idee om dit te doen.  750 

Sanne voegt toe dat ze met een spreker afgesproken had om een boekverkoop te regelen 

maar dat deze spreker geen tijd had om in het bestuursjaar van Nehalennia nog te 

komen.  

Vera voegt toe dat dit ook overwogen is bij de lezing met Panoplia maar dat er toen 

uiteindelijk besloten is om het niet te doen, omdat het door de samenwerking met een 755 

andere vereniging te lastig zou zijn om te bepalen wie wat regelt.  

Gerard gaat verder met het gala. Hij is erg benieuwd wat de ALV heeft te zeggen over 

restitutie. Over de merchandise zegt hij dat hij een foutje gemaakt heeft. Er staan 

namelijk wel inkomsten en geen uitgaven. Dit komt doordat een paar mensen het 

geld al overgemaakt hebben. Gerard had dit eigenlijk moeten afschrijven maar heeft 760 

dit nog niet gedaan. Gerard weet niet of de LOW-dag permanent gratis wordt.  

Vera voegt toe dat de PKvV dit wel wil proberen maar dat ze niet weten of ze elk jaar geld 

over houden hiervoor. Gerard gaat verder met het spaarplan en antwoordt dat we te 

vroeg begonnen waren als het alleen om de Cultuursociëteit ging. We hebben echter 

ook zelf geld nodig om uit te wijken naar grotere locaties en daar is dit geld voor. 765 

Gerard is het met de kascommissie eens dat het niet handig is om te veel contanten in 

de kas te hebben. Hij geeft als tip dat je kosteloos kunt storten op een persoonlijke 

ING-rekening, vanwaar je het geld heel snel en makkelijk over kunt maken naar de 

zakelijke ING rekening van Prometheus. De acquisitiekas is inderdaad erg vol, vindt 

Gerard, maar daar gaat hij als quaestor niet over. Ook is Gerard het eens met de 770 

kascommissie dat de reserveringen voor de kosten van Labor Vincit en Plexus aparte 

posten zouden moeten worden. Hij heeft deze post op het laatste moment pas 

gemaakt waardoor hij niet genoeg tijd meer had om er twee posten van te maken en 

de nummertjes in het hele kasboek aan te passen. Gerard vertelt dat de merchandise 

dit jaar bestond uit stropdassen, truien, vesten, promotieshirts en promotiepolo’s.  775 
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Gerard vraagt of alle vragen goed beantwoord zijn.  

René antwoordt bevestigend en bedankt Gerard voor zijn antwoorden. De 

kascontrolecommissie wil nu graag het discussiepuntje over de galarestitutie 

behandelen. 

Freek neemt het woord en legt uit dat het hierbij gaat om het gebruik van 780 

verenigingsbijdrage voor restitutie. Tot nu toe is daar door verschillende besturen 

verschillend in gehandeld. Elegast heeft dit bij haar kamp wel gedaan. Andromeda 

niet. Nehalennia heeft het bij het gala wel en bij het kamp niet gedaan. Daarom wil de 

kascontrolecommissie de ALV nu de gelegenheid geven meningen te geven hierover, 

zodat volgende besturen zich daarop kunnen baseren en niet elke keer zelf opnieuw 785 

erover hoeven na te denken.  

Gerard wil zijn eigen keuzes even uitleggen. Bij het gala was er veel geld over en dat kwam 

neer op redelijk wat geld per persoon. 3,85 euro per persoon is best veel, als je 

bedenkt dat het kaartje 12,50 euro kostte. Aangezien er wel meer dan 250 euro 

uitgegeven is aan de aankleding van het gala, vindt hij dat dat geld wel als 790 

uitgegeven beschouwd moet worden en dat daarna pas het geld van de deelnemers 

moet worden aangesproken. Op die manier blijft er 3,85 euro per persoon over. Bij het 

kamp was de restitutie ongeveer 2 euro per persoon, maar op een bedrag van 45 euro 

maakt dat veel minder uit. Bovendien kwam er bij het gala 250 euro van het bestuur 

en bij het kamp 900 euro. Hij ziet om deze redenen bij het gala de verenigingsbijdrage 795 

als startbudget, maar bij het kamp de deelnemersbijdrage.  

Lennart vindt het niet handig om onderscheid te maken in de basis waar het geld vandaan 

komt. Er was in beide gevallen geld over. Als je het de ene keer wel restitueert en de 

andere keer niet dan bevoor- en benadeel je daar mensen mee. Er moeten dus 

duidelijke regels over komen. Hierbij moeten echter wel drempelwaarden gehanteerd 800 

worden, want 1 cent restitutie is veel te veel moeite voor de quaestor voor te weinig 

geld.  

Robert van de Peppel is het eens met Gerard dat je het per geval moet bekijken.  

Caspar Sundholm voegt toe dat restitutie geen recht is. Zodra je je geld overmaakt, neem je 

er afscheid van. Als er iets overblijft is dat leuk, maar geen recht.  805 

Bastiaan wil toevoegen dat er in overleg met de galacommissie besloten is de prijs van de 

kaartjes te verhogen om een betere locatie te kunnen vinden. Daarom is er bij het gala 

ook een hogere gunfactor voor restitutie naar de leden toe. Zij hebben immers meer 

ingelegd dan eerder, dus ‘verdienen’ het ook meer om wat terug te krijgen.  

Gerard vond de prijs van de toegangskaarten dit jaar vrij hoog bij het gala en had daarom al 810 

verwacht dat er geld over zou blijven. Hij heeft de galacommissie nog gevraagd de 

prijs naar 10 euro te verlagen, maar de commissie wilde dat het 12,50 euro zou 

blijven. 

Emmy Stevens voegt daaraan toe dat er op basis van vorige jaren een inschatting was 

gemaakt over hoeveel gasten er zouden komen. Op het gala zelf kwamen er opeens 815 

nog een stuk of twintig mensen bij, waardoor er ook opeens meer geld was.  

Gerard heeft bij de restitutie erbij gezegd waar het van was. Gerard hoopt dat mensen bij het 

volgende gala eerder geneigd zijn te komen als er misschien geld terugkomt. 

Vivian zegt hierop dat de restitutie van het gala tegelijk kwam met die van de buitenlandreis. 

Het was haar daardoor niet duidelijk hoeveel van welke commissie kwam. Ze geeft 820 

als tip dat er de volgende keer bij te zetten. 
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Adri Wessel verlaat om 22.19 uur de zaal. 

 

Gerard antwoordt op Vivian dat dat inderdaad mogelijk is als de quaestor daar zin in en tijd 825 

voor heeft.  

Francine zegt dat het haar erg veel werk lijkt. Het lijkt haar beter om de quaestor te 

benaderen als je het bedrag wil weten.  

 

Adri Wessel komt om 22.20 uur de zaal binnen.  830 

 

Gerard is het met Francine eens: benaderen mag altijd. Hij heeft dit jaar aan precies honderd 

mensen een bedrag gerestitueerd en dat is veel werk.  

René komt terug op Gerards hoop dat de restitutie van dit jaar mensen volgend jaar 

aanmoedigt naar het gala te komen. Hij betwijfelt dit omdat restitutie altijd ad hoc is 835 

en je van tevoren nooit weet of het komt.  

Sander Teuchies vraagt zich af wat er met het overgebleven geld gebeurt als het niet 

uitgekeerd wordt.  

Gerard antwoordt dat er bij commissies waar het hele budget gebaseerd is op 

deelnemersbijdrage, en er dus geen sprake is van verenigingsbijdrage, altijd 840 

gerestitueerd wordt. Anders wordt er winst gemaakt op de deelnemers en dat is niet 

de bedoeling. De deelnemers van Weekendje I hebben dit jaar bijvoorbeeld minder 

dan één euro teruggekregen. Maar bij de EL CID was er geen deelnemersbijdrage en 

dan blijft het geld gewoon over en daarmee in het bezit van de vereniging. Verder 

zijn er nog de gevallen die zowel verenigingsbijdrage als deelnemersbijdrage hebben 845 

en daar praten we nu over. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.  

Freek voegt toe dat het kamp dit jaar goedkoper uitviel en dat de verenigingsbijdrage in dat 

geval naar beneden bijgesteld is.  

Sander Huls stelt voor dat je bij commissies zoals het gala misschien kunt restitueren tot het 

bedrag precies uitkomt. Je geeft dan het geld dat deelnemers ingelegd hebben terug, 850 

zodat de vereniging geen winst maakt ten koste van hen. De verenigingsbijdrage kun 

je houden.  

Gerard is het met hem eens dat de deelnemers hun geld terug moeten krijgen. De 

galacommissie had 54 euro winst gemaakt, bovenop de niet uitgegeven 250 euro 

verenigingssubsidie. Het restitueren van die 54 euro had geresulteerd in ongeveer 70 855 

cent per persoon. Dat vond Gerard niet de moeite waard, maar hij voelde zich wel 

moreel verplicht dit geld terug te geven, want anders had de vereniging winst 

gemaakt op het gala. Daarom heeft hij de 250 euro erbij gedaan. Dat is immers 

bespaard, omdat de deelnemers veel bijgedragen hebben. 

Steven wil voorstellen dat het volgende bestuur hier een standpunt over inneemt en dat zij 860 

dit laten toetsen door de volgende ALV.  

Gerard geeft als tip deze kwestie goed te bekijken, niet alleen vanuit het perspectief van de 

quaestor van de vereniging, maar ook als commissielid en dergelijke. Hij zegt ook dat 

je de goede keus gemaakt hebt, als je hem goed kan uitleggen en verdedigen.  

Bo Salomons antwoordt dat hij er met zijn nieuwe bestuursgenoten over zal gaan praten 865 

binnenkort. Ze zullen proberen zo snel mogelijk met een plan te komen.  

Steven wil de discussie dan hierbij afsluiten. Er is nu ruimte voor de ALV om vragen te 

stellen over overige quaestoriale zaken.  



 

20 

 

Emily heeft een vraag over een hele specifieke uitgave, namelijk de paar cent aan Mailgun. 

Haar vraag is waarom die niet opgenomen zijn in het overzicht, want het lijkt haar 870 

goed als het zichtbaar is dat Prometheus hier geld aan uitgeeft.  

Gerard legt uit dat Mailgun een service is die het bestuur gebruikt om aliassen van 

commissies en dergelijke te maken en gebruiken.  

 

Mathijs Smith komt om 22.27 uur de zaal binnen.  875 

 

Mede omdat de commissiealiassen op de openbare website gestaan hebben, komt er heel 

veel spam op binnen. Deze spam telt mee als mail die voor ons gestuurd wordt. We 

mogen ongeveer 10.000 mails per maand sturen en dat zou ruim voldoende moeten 

zijn, maar als de spam meetelt dan komen we soms daarbovenuit. Momenteel is de 880 

creditcard van Thomas Bakker hieraan gekoppeld. Hij heeft nu voor het eerst een 

rekening gekregen voor een paar cent en hij heeft dit geld gedoneerd aan 

Prometheus. Gerard had het idee om een creditcard op naam van Prometheus aan te 

schaffen, maar in verband met de bestuurswissel leek het hem niet handig om dat zelf 

nog te gaan regelen. Hij wil het graag samen met Bo gaan uitwerken.  885 

Emily werpt tegen dat mails net als enveloppen kosten met zich meebrengen. In deze 

moderne tijd worden die kosten misschien wel steeds hoger. 

Gerard is het met haar eens. Nu is het bedrag een donatie, maar als er hogere kosten komen, 

moet er een aparte post komen. 

Adri wil graag meer uitleg over de reservering voor de beamer. 890 

Gerard legt uit dat er 375 euro gereserveerd stond. Er is een nieuwe beamer van gekocht, die 

349 euro kostte. Er was dus 26 euro over. Gerard wilde dit aanvullen tot 100 euro, dus 

heeft hij 74 euro in het potje gestopt.  

Bastiaan wil een opmerking maken over Gerards financiële jaarverslag maken, namelijk dat 

het prachtig is.  895 

Gerard bedankt Bastiaan. 

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.  

Steven neemt het woord en vertelt dat de praeses van de acquisitiecommissie graag het 

woord wil richten tot de vereniging.  

Vivian komt naar voren. Ze vertelt dat de advertentie van bol.com op de site verrassend veel 900 

opgeleverd heeft. En ze wil iedereen van harte aanmoedigen acquisitie aan te vragen. 

Dit jaar zijn zeven van de tien aanvragen toegekend, al zijn er maar vier 

daadwerkelijk uitgekeerd. De rest bleek het uiteindelijk toch niet nodig te hebben. Ze 

benadrukt dat ook gilden acquisitie aan kunnen vragen. 

Er zijn geen vragen voor de acquisitiecommissie dus neemt Vivian weer plaats. 905 

Steven wil, op verzoek van Gerard, Nas Abshari, wanbetaler sinds bestuur Andromeda, 

royeren. 

Hier is geen bezwaar tegen. 

Steven royeert Nas Abshari. 

Steven neemt vervolgens het financieel jaarverslag aan. 910 
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#8. Installatie en decharge commissieleden 

Er wordt voorgesteld slechts één keer te klappen ter acclamatie na elke gedechargeerde 

commissie.  915 

Steven begint met het uithameren van commissies: 

Steven dechargeert Bo Salomons, Eden (Mengying) Zhang, Lex Habets, Laurens Tieleman, 

Vivian Tomson en René Kamerich uit de acquisitiecommissie.  

Steven dechargeert Annemieke Stolk, Adri Wessel, Emily Klerks, Marion Pragt, Laurens 

Tieleman en Carlotta Smalen uit de almanakcommissie.  920 

Steven dechargeert Adri Wessel, Annemieke Stolk, Felix Huygen, Gerard Spaans, Jeroen 

Bouterse en Sanne Wortman uit de archiefcommissie.  

Steven dechargeert René Kamerich, Mariska Krikken, Schelte van Deventer, Emmy Stevens, 

Cid Swanenvleugel en Laura van den Hooff uit de buitenlandreiscommissie.  

Steven dechargeert Nina Littel, Jos van Winkel, Lieke van der Heiden en Lennart Blok uit de 925 

dagjescommissie.  

Steven dechargeert Suze Geuke, Lennart Blok en Yorim Christiaanse uit de 

eindfeestcommissie.  

Steven dechargeert Bo Salomons, Bram Everstijn, Lex Habets, René Kamerich, Vera 

Verkooijen, Marijke van Kempen en Mathijs Smith uit de EL CID-commissie.  930 

Steven dechargeert Emily Klerks, Erwin Dijkstra, Lieke van der Heiden, Maria Zandbergen, 

Marijke van der Waard, Marijke van Kempen, Mathijs Smith en Vera Verkooijen uit 

de fotocommissie.  

Steven dechargeert Kristian Bakker, Noor Otten, Emmy Stevens en Schelte van Deventer uit 

de galacommissie.  935 

Steven dechargeert Emily Klerks, Gerard Spaans, Jurrian Meijerhof, Marianne de Heer Kloots 

en Thomas Bakker uit de internetcommissie.  

Steven dechargeert Laurens Tieleman, Jurrian Meijerhof, Charlotte Lamping, Freek van Vliet, 

Sander Huls en Niels Rood uit de kampcommissie.  

Steven dechargeert Freek van Vliet en René Kamerich uit de kascontrolecommissie.  940 

Steven dechargeert Adri Wessel, Charlotte Lamping, Bo Salomons, Kristian Bakker en Emmy 

Stevens uit de lustrumcommissie.  

Steven dechargeert Adri Wessel, Emily Klerks, Felix Huygen, Freek van Vliet, Karin 

Hendrikse, Marianne de Heer Kloots, Steven Assenberg en Thomas Nak uit de pr-

commissie.  945 

Steven dechargeert Bo Salomons, Eden Zhang, Erwin Dijkstra, Francine Maessen, Freek van 

Vliet, Gijs van Maanen en Ginger Haasbroek uit de Pyrosredactie.  

Steven dechargeert Vivian Tomson, Sanne Meier, Debbie Splinter, Lotte Kokkedee en 

Marijke van Kempen uit de themamaand februaricommissie.  

Steven dechargeert Ginger Haasbroek, Niels Rood, Erwin Dijkstra, Mathijs Smith en Sander 950 

Huls uit de themamaand meicommissie.  

Steven dechargeert Daniëlle Evenblij, Carlotta Smalen en Eva de Jonge uit de weekendje I-

commissie.  

Steven dechargeert Jos van Winkel, Francine Maessen, Emma de Jong en Debbie Splinter uit 

de weekendje II-commissie.  955 

Steven dechargeert Caspar Sundholm, Francine Maessen, Kristian Bakker, Steven Assenberg 

en René Kamerich uit de locatiecommissie.  
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#9. Installatie en decharge gildepraesides 
Steven verduidelijkt dat gilden zonder praeses opgeheven worden, tenzij ze overgenomen 960 

worden.  

 

Steven zal eerst gilden inhameren. Het gaat hierbij niet om alle gilden die dit jaar opgericht 

zijn, omdat sommigen al op de halfjaarlijkse ALV ingehamerd zijn.  

Steven installeert Vera Verkooijen, Gerard Spaans en Freya Freytag als praesides van het 965 

Onesiegilde. 

Steven installeert Rik van Leeuwen als praeses van het Psychologiegilde. 

Steven installeert Bram Everstijn en Suze Geuke als praesides van het Nerfgilde. 

Steven installeert Loes de Bruin en Nina Littel als praesides van het Pridegilde. 

Steven installeert Francine Maessen als praeses van het Feministisch gilde.  970 

 

Er is ook een aantal gilden van praeses gewisseld. Steven zal daarbij de oude praeses 

uithameren en de nieuwe praeses inhameren.  

Bij het Spelletjesgilde wordt Emma van Dissel als praeses gedechargeerd en Jos van Winkel 

en Robert van de Peppel geïnstalleerd. 975 

Bij het Blues- en jazzgilde wordt Maxine Rigot als praeses gedechargeerd en Hugo Kleikamp 

geïnstalleerd.  

Bij het Smulbakkersgilde wordt Francine Maessen als praeses gedechargeerd en Vivian 

Tomson geïnstalleerd.  

Bij het Gilde der Moordmysteries wordt Caroline Koppelaar als praeses gedechargeerd en 980 

Debbie Splinter geïnstalleerd.  

Bij het Gilde voor historische films en uitjes wordt Emmy Mesman als praeses gedechargeerd 

en Bo Salomons, Sander Huls en Debbie Splinter geïnstalleerd.  

Bij het Tweedehandsgilde wordt Emmy Mesman als praeses gedechargeerd en Loes de Bruin 

en Freya Freytag geïnstalleerd.  985 

Bij het Veganistisch gilde wordt Emmy Mesman als praeses gedechargeerd en Julia Drijver 

geïnstalleerd.  

Bij het Wereldverbetergilde wordt Emmy Mesman als praeses gedechargeerd en Griffin 

Beaumont geïnstalleerd.  

Bij het ‘Allo ‘Allo Gilde worden Emma van Dissel en Linda Greefhorst als praeses 990 

gedechargeerd en René Kamerich en Cid Swanenvleugel geïnstalleerd.  

Bij het Weerwolvengilde wordt Daniëlle Evenblij als praeses gedechargeerd en Schelte van 

Deventer geïnstalleerd.  

Bij het Documentairegilde wordt Daniëlle Evenblij als praeses gedechargeerd en Ginger 

Haasbroek geïnstalleerd.  995 

Bij het Ontbijten-bij-een-Prometheaangilde wordt Daniëlle Evenblij als praeses 

gedechargeerd en Vivian Tomson geïnstalleerd.  

Bij het Handgeschrevenbrievengilde wordt Daniëlle Evenblij als praeses gedechargeerd en 

Valeria Papavoine Agostini geïnstalleerd.  

Bij het Filosofiegilde wordt Kristian Bakker als praeses gedechargeerd en Gijs van Maanen 1000 

geïnstalleerd.  

Bij het Sportgilde wordt Lianne Heslinga als praeses gedechargeerd en Emily Klerks 

geïnstalleerd.  
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Bij Prometunes wordt Rik van Leeuwen als praeses gedechargeerd en Loes de Bruin 

geïnstalleerd.  1005 

Bij het Gilde ter Ontmoediging van Bekokstoverij en Aanmoediging van Mannelijke 

Activiteit wordt Robert van de Peppel als praeses gedechargeerd en Steven 

Assenberg geïnstalleerd.  

Bij het Toneelgilde wordt René Kamerich als praeses gedechargeerd en Bo Salomons 

geïnstalleerd.  1010 

Bij het Sherlockgilde wordt Adri Wessel als praeses gedechargeerd en Mathijs Smith 

geïnstalleerd.  

 

Steven gaat verder met aftredende copraesides. Deze gilden houden nog een praeses over en 

houden dus niet op te bestaan.  1015 

Francine Geurts wordt gedechargeerd als praeses van het Legendarisch Gilde.  

Francine Geurts wordt gedechargeerd als praeses van het Schrijversgilde.  

Emma Verweij wordt gedechargeerd als praeses van het Tegeltjesgilde.  

Marianne De Heer Kloots wordt gedechargeerd als praeses van het Tekengilde.  

Bastiaan van Ganzen wordt gedechargeerd als praeses van het Horrorgilde.  1020 

Vera Verkooijen wordt gedechargeerd als praeses van het Nerfgilde. 

Gerard Spaans wordt gedechargeerd als praeses van het Badmintongilde.  

 

Steven kondigt aan dat er momenteel een aantal gilden zijn waarvan de praesides lid-af 

worden van de vereniging. Deze gilden zullen opgeheven worden, tenzij iemand het 1025 

praesesschap op zich wil nemen. Het gaat om het Metalgilde en het Liftgilde. Er is 

geen interesse in, dus worden ze opgeheven. C.O.R.S.A.G.E. is gefuseerd met 

Upstairs en zal daarom ook opgeheven worden. 

 

Steven vertelt dat gilden die een jaar inactief zijn, slapend gemaakt worden. Als een gilde een 1030 

jaar slapend is wordt het opgeheven, tenzij iemand het wil overnemen. Dit geldt 

momenteel voor het Nintendogilde, het Homo Ludensgilde, het Enig kindgilde, het 

Toepgilde en het Geen tijd-gilde. Niemand wil deze gilden overnemen, dus worden 

zij opgeheven. 

 1035 

Steven kondigt aan dat er ook een aantal gilden slapend gemaakt worden, omdat ze een jaar 

inactief zijn geweest. Dit gaat om het Vegetarisch Kookgilde, het Schaakgilde, het 

Prometheaans Wijngenootschap, het Proeverijgilde, het Brits Comedygilde, het 

Badmintongilde en het Tegeltjesgilde. 

 1040 

Sander Huls meldt dat hij en Ginger het College-met-een-Prometheaangilde willen 

overdragen of opheffen als niemand het over wil nemen. Loes de Bruin wil het wel 

overnemen dus worden Sander Huls en Ginger gedechargeerd als praeses en wordt 

Loes geïnstalleerd.  

 1045 

Kim Olsthoorn komt om 22.55 uur de zaal binnen.  

 

Naor Scheinowitz wil co-praeses worden van het Voetbalgilde, dus installeert Steven hem als 

praeses. 

 1050 
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#10. W.v.t.t.k.8 
Steven wil graag de kwestie van de machtigingen bespreken.  

Sander Teuchies vraagt zich af of dit niet aan Bo is. 

Gerard antwoordt dat Steven en hij hiermee bezig zijn geweest en er daardoor veel van 

weten, waardoor het handiger is om het nu te bespreken.  1055 

Sommige leden hebben geen flexibele machtiging ingevuld, maar een machtiging waar op 

staat dat er 35 euro afgeschreven mag worden. De vraag is wat hiermee gedaan moet 

worden nu de contributie verhoogd is. Deze mensen hebben daardoor de 

mogelijkheid 5 euro terug te vragen, die ze conform de statuten daarna alsnog weer 

moeten betalen. Volgens de ING kunnen we proberen hen een nieuwe, flexibele 1060 

machtiging te laten tekenen of kunnen we het erbij laten en hopen dat niemand 

moeilijk gaat doen.  

Francine merkt op dat er mails gestuurd zijn over de contributieverhoging, dus dat deze 

mensen op de hoogte zouden moeten zijn. 

Lennart stelt voor wel een begeleidende mail te sturen waarin uitgelegd wordt dat er dit jaar 1065 

vijf euro meer afgeschreven wordt. 

 

Felix Huygen komt om 22.59 uur de zaal binnen.  

 

Steven zegt dat hij denkt dat dit al het plan was.  1070 

Gerard zegt dat de quaestor minimaal twee weken voor de incasso de leden op de hoogte 

moet stellen van de aankomende incasso. Hij stelt voor in deze zelfde mail duidelijk 

te vermelden dat het dit keer om 40 euro zal gaan.  

Emily denkt dat het niet te doen is om mensen nieuwe machtigingen te laten tekenen. Het 

levert ook niets op, behalve moeite en misschien maak je slapende honden wakker die 1075 

zich liever uitschrijven dan een nieuwe machtiging tekenen. Het zijn immers vaak 

oude leden die nauwelijks meer komen die een oude machtiging hebben.  

Bo voegt toe dat de vijf euro die men eventueel terug zou vragen juridisch gezien niet terug 

hoeft, omdat ze het volgens de statuten wel moeten betalen.  

Steven hoopt dat het nieuwe bestuur hiermee genoeg informatie heeft.  1080 

Steven vraagt of er nog andere punten te bespreken zijn.  

Adri wil graag iets zeggen over het archief.  

Ze komt naar voren.  

Adri vertelt dat de archiefcommissie, bestaande uit voorgaande ab-actissen, aan het eind van 

het jaar langskomt om het archief te controleren. Dit zag er goed uit. Vorig jaar is het 1085 

archief gereorganiseerd en zijn er nieuwe manieren van archiveren bedacht. Deze 

lijken goed te werken. Het deel van het archief dat Sanne dit jaar gemaakt heeft is 

bijna compleet. De bestuursnotulen moeten nog toegevoegd worden. Adri gaat erop 

letten dat dit volgend jaar gebeurd is.  

Caspar heeft twee korte puntjes. Ten eerste over de gilden. We hameren al sinds jaar en dag 1090 

alles in en uit. Hij vraagt zich af of we hier niet mee kunnen stoppen. Bij commissies 

is het belangrijk om in en uit te hameren, omdat zij opereren in naam van het bestuur, 

maar gildepraesides handelen los van het bestuur. Caspar denkt dat alle 

benoemingen en dergelijke daarom buiten de ALV om kunnen gebeuren. Hij raadt 

het nieuwe bestuur aan dit te bespreken voor de volgende ALV.  1095 

                                                      
8 Wat verder ter tafel komt. 



 

25 

 

Verder heeft hij nog een opmerking over het Huishoudelijk Reglement, waarin staat dat de 

kascontrolecommissie schriftelijk verslag dient uit te brengen. Dit doen we al duizend 

jaar niet meer, maar er staat ook dat het bestuur niet gedechargeerd mag worden als 

het kasverslag niet goedgekeurd is. Caspar geeft als tip om de ALV de volgende 

keren iets duidelijker het verslag te laten goedkeuren voordat het bestuur aftreedt. 1100 

Steven bedankt Caspar voor zijn opmerkingen. Het is inderdaad nergens juridisch of 

statutair vastgelegd dat gilden zo uitgebreid op de ALV behandeld moeten worden, 

de uithameringsformaliteit staat namelijk niet beschreven. Wat betreft de 

kascontrolecommissie hoopt Steven dat hun verslag goedgekeurd is door de ALV. 

Emily heeft de opmerking dat de nieuwe site online gegaan is. 1105 

Steven vindt dat een applaus waard. 

Freek wil namens de kascontrolecommissie Gerard bedanken. Het is daarnet niet gezegd, 

maar het kasboek was erg netjes en volledig. De administratie is goed bijgehouden. 

 

#11. Rondvraag 1110 

Steven kondigt aan dat hij iedereen bij naam gaat noemen zodat iedereen de kans krijgt iets 

te zeggen, maar niets zeggen mag natuurlijk ook.  

Kim Olsthoorn vond Nehalennia een heel tof bestuur.  

Sander Teuchies bedankt het bestuur voor alles.  

Lars Roosenstein heeft geen opmerkingen.  1115 

Freya Freytag vindt dat het bestuur het goed gedaan heeft.  

Jurrian Meijerhof heeft niets te zeggen.  

Lotte Kokkedee zegt bedankt.  

Charlotte heeft geen opmerkingen.  

Loes ook niet.  1120 

René bedankt het bestuur.  

Freek bedankt het bestuur. 

Lianne bedankt en vindt dat het bestuur nu op haar lauweren moet gaan rusten.  

Marion bedankt het bestuur.  

Caspar bedankt het bestuur. 1125 

Felix Huygen bedankt het bestuur. 

Adri zegt bedankt en ze vond het een mooi jaar. 

Vivian vond het een leuk jaar.  

Marlise van der Veen vindt dat het bestuur het goed gedaan heeft dit jaar en bedankt.  

Naor bedankt het bestuur voor hun inzet het afgelopen jaar.  1130 

Robert vindt dat het bestuur het ontzettend goed gedaan heeft. Hij is vooral blij met CSVN 

en de extra ALV’s.  

Marike van Dam bedankt het bestuur.  

Ward de Kock bedankt het bestuur.  

Larissa Koedood bedankt het bestuur voor het mooie jaar.  1135 

Pepijn Roos bedankt het bestuur voor het mooie jaar. 

Yorim vraagt waarom het raam dicht zit, terwijl het zo warm is.  

Er wordt door meerdere mensen geantwoord dat dit komt doordat het raam kapot is en 

dichtgeschroefd is.  

Yorim begrijpt het en bedankt het bestuur.  1140 

Joris van de Riet bedankt het bestuur.  
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Hester vertelt dat dit het eerste bestuur is dat zij actief heeft meegemaakt. Ze wil het bestuur 

heel erg bedanken voor de mooie ervaring die het bestuur haar bezorgd heeft.  

Bram van Smoorenburg vindt dat het bestuur het goed gedaan heeft.  

Mathijs Smith heeft geen opmerkingen.  1145 

Emily bedankt het bestuur.  

Annemieke bedankt voor het mooie jaar.  

Esther bedankt en vindt dat het bestuur heel trots mag zijn.  

Francine bedankt voor het mooie jaar 

Lennart sluit zich bij de anderen aan.  1150 

Niels Rood bedankt voor alle inzet dit jaar. Het bestuur heeft met zijn vijven prachtige 

activiteiten neergezet, waarop het heel trots mag zijn.  

Bo zegt dat de eerste woorden die in hem opkwamen ‘ga zo door’ waren.  

[gelach] 

Bo wil het bestuur hartstikke bedanken voor het goed runnen van de vereniging. Er zijn flink 1155 

wat veranderingen geweest waarmee het bestuur geprobeerd heeft de vereniging te 

verbeteren. Goed gedaan.  

Emmy bedankt voor alles wat het bestuur voor deze vereniging gedaan heeft en voor de 

wijze lessen voor het f.t.-bestuur.  

Sander Huls gaat hen missen als bestuur, maar heeft er zelf veel zin in. 1160 

Kristian vond het een mooi jaar en bedankt het bestuur daarvoor.  

Vera zegt ‘o help’ en wil graag haar tijd nemen hiervoor. Ze wil iedereen bedanken voor het 

komen naar de activiteiten die het bestuur georganiseerd heeft. Ze hoopt dat men het 

leuk gehad heeft. Zijzelf vond het in ieder geval wel leuk en is erg trots. Verder wil ze 

zeggen dat sommige functies veel in de spotlights staan, maar ab-actissen krijgen 1165 

vaak veel minder aandacht, dus wil ze graag Sanne even extra bedanken. Ze wenst 

het nieuwe bestuur alvast veel succes en liefde. Dat was het voor dit jaar. 

Bastiaan vond het ook een heel mooi jaar. Hij wil zijn bestuursgenoten bedanken, maar ook 

de leden, want zij maken de activiteiten tot een succes. De commissies waren ook 

fantastisch. Ze hebben goed werk afgeleverd en goede notulen gemaakt, die ze ook 1170 

nog eens op tijd inleverden. Bastiaan heeft een leuk jaar gehad met veel grappen en 

grollen, maar ook serieus werk. Hij wil iedereen daarvoor bedanken.  

Gerard wil ook iedereen bedanken voor een fantastisch jaar. Het was heel fijn om veel te 

kunnen doen voor de leukste vereniging. In het bijzonder bedankt hij zijn 

bestuursgenoten. Je ziet hen altijd bij de activiteiten, maar er moet ook zoveel werk op 1175 

de achtergrond gedaan worden waar veel leden weinig van zien, maar wat ook 

gewaardeerd mag worden. Verder wil hij iedereen nogmaals bedanken voor de 

mooie gesprekken bij borrels en voor het zijn van een fantastische vereniging.  

Sanne heeft in de afgelopen minuten echt heel erg vaak het woord ‘bedankt’ getypt en daar 

kan ze zich alleen maar bij aansluiten. Het was een mooi en leerzaam jaar, dus: 1180 

BEDANKT.  

Steven wil vertellen hoe hij dit jaar meegemaakt heeft door een kijkje te geven in het bestuur. 

Vera bijvoorbeeld, heeft altijd direct duizend ideeën als je ze nodig hebt. Je kan altijd 

op haar rekenen. Hij hoopt dat ze altijd zo enthousiast blijft en het was hem een 

genoegen met haar samen te werken. Steven richt zich tot Bastiaan en vertelt de zaal 1185 

dat het bestuur vaak in Plexus vergaderd heeft. Heel vaak werd dan Bastiaan gebeld 

door een commissiepraeses of ging hij zelf even bellen. Hij hield het allemaal goed in 

de gaten en na een bestuursvergadering ging hij gelijk weer door. Bastiaan was altijd 
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heel druk bezig. Hij heeft ook altijd goede overwegingen en een kritische en scherpe 

houding.  1190 

Gerard is degene met wie Steven de meeste borrels meegemaakt heeft. Soms was iedereen al 

naar huis en deden Gerard en Steven nog een biertje. Gerard is echt een werkpaard en 

vindt bovendien alles leuk. Statistieken, geldzaken, activiteiten voorbereiden. Niet 

iedereen heeft daar altijd zin in, maar Gerard zet zich altijd hard in. Op financieel 

gebied heeft hij het zeker ook goed gedaan, zodat al het geld goed terecht is gekomen.  1195 

Wat Steven aan Sanne gemerkt heeft is dat Sanne altijd goed in de gaten heeft hoe je een 

persoonlijke noot toevoegt aan een activiteit. Ook was zij degene die bij het nakijken 

van documenten vaak een hele lijst met commentaar had. Steven heeft die final touch 

erg gewaardeerd. Sanne heeft een scherpe geest en een kritische houding. Verder 

hoopt Steven vooral dat haar handen deze ALV overleven.  1200 

Ten slotte wil Steven de vereniging en haar leden bedanken. De leden zijn degenen die het 

immers zo leuk maken door enthousiast en actief te zijn. Steven is trots op de goede 

opkomst op de ALV. Hij hoopt dat dat zo blijft en dat iedereen kritisch blijft. Het was 

hem een eer om de vereniging voor te zitten.  

 1205 

#12. Wisseling van bestuur 

Steven kondigt aan dat het tijd is voor de wisseling van het bestuur, maar niet voordat er 

volgens traditie een bestuursontgroening plaatsgevonden heeft. Hiervoor geeft hij 

Bastiaan het woord.  

Bastiaan kondigt aan dat er geen vla gebruikt zal worden en dat de ontgroening het daglicht 1210 

zeker zal kunnen verdragen. Het bestuur heeft er veel over nagedacht en is tot de 

conclusie gekomen dat het nieuwe bestuur veel weg heeft van een boyband met een 

vrouwelijke lead. Aan de andere kant: wat is gender, hebben we een paar weken 

geleden bij het symposium geleerd. Daarom vond het bestuur dat het nieuwe bestuur 

ook wel een girlband kon zijn zoals de Spicegirls. Er is besloten dat het nieuwe 1215 

bestuur hun best mag doen om het liedje Wannabe te playbacken.  

En zo geschiedde.  

Het was prachtig.  

Steven gaat over tot de bestuurswissel, waarbij hij eerst een einde zal maken aan het bestuur 

dat bestuurt onder de naam Nehalennia. Na het voltrekken van de wissel zal het 1220 

bestuur 2016-2017 op die plek plaatsnemen en zal het oude bestuur zitting nemen in 

het publiek. 

Steven Assenberg dechargeert Vera Verkooijen als assessor extern. 

Steven Assenberg dechargeert Bastiaan van Ganzen als assessor intern. 

Steven Assenberg dechargeert Gerard Spaans als quaestor. 1225 

Steven Assenberg dechargeert Sanne Wortman als ab-actis. 

Steven Assenberg draagt het voorzitterschap van deze vergadering over aan Sanne 

Wortman.  

Sanne Wortman neemt het woord.  

Sanne Wortman dechargeert Steven Assenberg als praeses.  1230 

Sanne Wortman installeert Emmy Stevens als praeses, en draagt het voorzitterschap van de 

vergadering aan haar over.  
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Steven geeft een cadeautje aan Emmy, waarvan hij hoopt dat ze er veel bestuurswijsheid uit 

zal halen en maakt dan plaats voor haar.  

Emmy Stevens installeert Sander Huls als ab-actis. 1235 

Sanne geeft Sander Huls een cadeau, waarvan ze denkt dat hij het nodig zal hebben tijdens 

de vele uren in het bestuurshok en maakt dan plaats voor hem.  

Emmy Stevens installeert Bo Salomons als quaestor.  

Gerard geeft Bo een cadeau dat hij als quaestor wel zal kunnen waarderen. Verder geeft 

Gerard de tip om, hoe leuk het ook is om met cijfers bezig te zijn, af en toe ook de 1240 

benodigde rust te nemen.  

Emmy Stevens installeert Niels Rood als assessor intern.  

Bastiaan geeft Niels de tip om vergaderingen van commissies altijd rond etenstijd bij te 

wonen, zodat hij lekker mee kan eten en geeft dan zijn cadeau, waarin tips voor een 

zombie-invasie gecombineerd worden met internationale betrekkingen.  1245 

Emmy Stevens installeert Kristian Bakker als assessor extern.  

Vera geeft hem ten eerste de &cultuurkaarten die hij nu uit mag delen en daarna haar 

cadeau.  

Het nieuwe bestuur zet muziek op die heel spannend en mysterieus is. Dan trekken ze 

allemaal hun jasje uit en draaien ze zich om, zodat bestuursnaam Yggdrasil te zien is! 1250 

Dit is ook de titel van het liedje.  

 

Emmy schorst de Algemene Ledenvergadering om 23.33 uur.  

 

#13. Beleidsplan 1255 

Emmy heropent de Algemene Ledenvergadering om 00.10 uur. De punten die nog resten 

zijn:  

13. Beleidsplan 

14. Begroting  

15. Installatie commissieleden 1260 

16. W.v.t.t.k. 

17. Rondvraag 

18. Sluiting 

 

Emmy kondigt aan het beleidsplan eerst integraal voor te zullen lezen. Daarna zal ze de 1265 

Raad van Advies het woord geven om vragen te stellen, en na het beantwoorden van 

deze vragen kan ook de ALV vragen stellen. 

 

Emmy leest het beleidsplan voor.  

 1270 

Adri Wessel verlaat om 00.23 uur de zaal. 

 

Emmy geeft het woord aan de Raad van Advies. Lianne, Esther en Annemieke komen naar 

voren. Annemieke neemt het woord. Ze feliciteert opnieuw het bestuur met de 

benoeming. Yggdrasil heeft een prachtig beleidsplan in elkaar gezet, maar natuurlijk 1275 

zijn er ook vragen. Hiervoor geeft ze het woord aan Esther. 

Esther feliciteert het bestuur ook met hun benoeming, en gaat vervolgens over op het stellen 

van vragen over het kopje Programma. Ze vraagt of het bestuur van plan is weer 
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extra ALV’s te organiseren. Verder vraagt ze of het af en toe uitwijken naar de 

donderdagavond impliceert dat het bestuur de dinsdagavond blijft prefereren, of dat 1280 

donderdag als een even goede optie gezien wordt. Ook wil ze weten of het bestuur 

andere dagen voor doordeweekse activiteiten overwogen heeft dan dinsdag en 

donderdag. 

 

Adri Wessel komt om 00.25 uur de zaal binnen. 1285 

 

Esther merkt op dat er in het beleidsplan wordt vermeld dat weekenduitjes weinig worden 

bezocht. Ze vraagt wat het bestuur hieraan wil doen en of belrondes misschien ook 

hier een goede oplossing zijn. Verder zegt ze dat er in het beleidsplan is aangegeven 

dat het bestuur niet wil concurreren met activiteiten van de lustrumcommissie en de 1290 

dagjescommissie; ze wil daarom graag weten wat voor activiteiten het bestuur wel zal 

organiseren in weekenden. Er is ook gezegd dat het bestuur probeert de kosten voor 

dergelijke activiteiten zo laag mogelijk te houden, en Esther vraagt of de reden 

daarvoor is dat weekendactiviteiten voor veel mensen te ontoegankelijk zijn door de 

kosten. Er vinden veel externe culturele activiteiten in Leiden plaats; iedere avond is 1295 

bijvoorbeeld de Schouwburg vol geprogrammeerd, en zijn er veel films te zien en 

lezingen te bezoeken. Daarom wil ze graag weten hoeveel activiteiten het bestuur 

ongeveer per maand wil promoten, en hoe hieruit geselecteerd zal worden. Tevens 

vraagt ze hoeveel dergelijke activiteiten het bestuur zelf met minstens één bestuurslid 

van plan is te bezoeken. Als laatste merkt ze op dat de Senaat het een goed idee vindt 1300 

dat het bestuur ook probeert te zorgen dat andere partijen promotie maken voor onze 

vereniging als dat vice versa ook gebeurt. 

Esther gaat verder met het kopje Gilden. Ze vraagt wat de extra aandacht voor de pilotgilden 

inhoudt, vergeleken met wat er in de vorige twee jaren gedaan is. Over het 

vrijblijvende karakter van de gilden merkt ze op dat het bestuur zegt leden meer te 1305 

willen stimuleren om naar gildeactiviteiten te gaan, maar wat nou als ze hier niet 

naartoe komen en dit ook niet aan de gildepraeses laten weten? Ze wil weten of het 

bestuur in dat geval mensen gaat aanmoedigen om zich bij gilden uit te schrijven, of 

dat ze leden zelfs zomaar bij gilden zullen uitschrijven bij herhaaldelijke afwezigheid. 

In het beleidsplan staat vermeld dat het bestuur af en toe samenwerkingen met gilden 1310 

wil organiseren; Esther vraagt of er daarvoor al gilden benaderd zijn, en vraagt zich 

af hoe vaak het bestuur dergelijke activiteiten wil laten plaatsvinden. De geplande 

enquête, die binnenkort naar gildepraesides zal worden gestuurd, vindt ze een goed 

initiatief. 

Esther gaat verder met het kopje Quaestuur. De Senaat is erg blij dat Bo hen in de CC heeft 1315 

gezet toen de begroting naar de kascontrolecommissie is gestuurd, en bedankt hem 

daarvoor. Vervolgens vraagt ze hoe het bestuur tegenover digitalisering staat, 

voornamelijk in de context van de Pyros die op groter formaat zal worden gedrukt; er 

zullen hierdoor namelijk meer postzegels en grotere enveloppen nodig zijn. Verder 

vindt ze het heel goed dat het bestuur geïnteresseerden uitleg wil geven over de 1320 

quaestoriale aspecten van het bestuur. 

Annemieke neemt het woord over en gaat verder met het kopje Commissies. Ze wil weten of 

het bestuur de toneelgroep Efeze als een commissie ziet, en waarom ervoor is 

gekozen deze toneelgroep uit zijn gildestatus te verheffen. Ook vraagt ze hoe groot 

het financieel risico is dat Efeze momenteel loopt. Het lijkt verder tegenstrijdig dat 1325 
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Efeze financiële steun krijgt, maar dat er tevens wordt gezegd dat er geen subsidie 

wordt gegeven; ze vraagt of dit toegelicht kan worden. Het bestuur wil actiever in 

gesprek gaan met commissies, en ze vraagt hoe dit precies zal gebeuren: wordt 

hiervoor bijvoorbeeld de mail gebruikt, worden mensen op verenigingsavonden 

aangesproken, of zullen er vergaderingen bijgewoond worden? 1330 

Annemieke gaat verder met het kopje Locatie. Ze merkt op dat het goed is dat er naar Café 

de Herberg als nieuwe locatie wordt gekeken, maar dat het voor de overlevering 

beter is om te vermelden dat Café de Herberg het voormalige DOK2 is, dat in eerdere 

jaren weleens voor lezingen en andere activiteiten gebruikt is. Het is dus een nieuwe 

locatie, maar op een bepaalde manier ook een oude. Vervolgens vraagt ze hoeveel 1335 

geld er in totaal in de spaarpot van de VVO-locatiewerkgroep zit, en of dit naar 

verwachting nog meer zal worden. Over de VVO-locatiewerkgroep zegt ze ook dat er 

in het beleidsplan wordt vermeld dat het bestuur in de gaten zal houden dat de 

belangen van Prometheus behartigd zullen worden; ze wil graag weten hoe zij de 

belangen van Prometheus voor zich zien. 1340 

Annemieke gaat verder met het kopje Ledenbinding. Het is fijn om te horen dat het goed 

gaat met de ledenbinding, en ook vindt ze het leuk dat het bestuur verjaardags- en 

kerstkaarten blijft sturen. Ze vraagt of het bestuur belrondes ook bij gewone 

activiteiten zal houden, of dat ze enkel bij specialere activiteiten zullen worden 

gehouden. 1345 

Lianne neemt het woord over en gaat verder met het kopje Communicatie en promotie. Ze 

vraagt wie de openbare Facebookpagina en overige social media zal beheren. Ook 

vraagt ze of het mogelijk is om de webstatistieken van Facebook te gebruiken om 

activiteiten beter te promoten en om beter op onze doelgroep in te spelen. Ze wil 

tevens weten of het een optie is om deze statistieken bij ALV’s toe te voegen aan de 1350 

ledenstatistieken. Ze merkt verder op dat de berichten die op de Twitterpagina van 

Prometheus staan doorgestuurd worden vanaf Facebook, en daardoor vaak te lang 

zijn. Ze wil weten of het niet beter zou zijn om de Facebookberichten korter te houden 

om dit te voorkomen. Er is nog merchandise over van bestuur Nehalennia, en er komt 

nog merchandise van de lustrumcommissie; Lianne vraagt zich af of hier ook nog 1355 

merchandise van bestuur Yggdrasil bijkomt. 

Lianne gaat verder met het kopje Bestuursformatie. Er wordt in het beleidsplan aangegeven 

dat het draaiboek voor de bestuursformatie aangepast zal worden, en ze wil weten of 

dat betekent dat het bestuur ook een nieuwe draai aan de formatie zal geven. Ze 

moedigt het bestuur aan om vooral niet te aarzelen om het systeem te verbeteren, 1360 

aangezien dit altijd mogelijk is. Ze geeft aan er erg blij mee te zijn dat er weer een 

reünistenlezing op de woensdag voor Hemelvaart komt; dit is goed voor de 

continuïteit. 

Lianne gaat verder met het kopje Externe contacten. In de VVO-week zal er een lezing 

worden georganiseerd, waarbij veel andere Veelzijdige Verenigingen naar 1365 

Prometheus komen, en ze vraagt of het bestuur al weet wat voor lezing het wordt. 

Met zo’n activiteit kan Prometheus natuurlijk op de kaart gezet worden, dus wil ze 

weten of het onderwerp iets is waarvan het bestuur wil dat de vereniging ermee 

geassocieerd wordt. Verder vraagt ze wie de andere Leidse partijen zijn waar het 

bestuur mee samen zou willen werken. Als laatste wil ze weten of het bestuur al 1370 

verenigingen in gedachten heeft om het CSVN mee uit te breiden, en hoe ze willen 

zorgen dat het CSVN een succes wordt. 
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Emmy bedankt de Raad van Advies voor de opmerkingen en de vragen. Ze zal de vragen 

per kopje behandelen, en bij sommige kopjes het woord aan bestuursgenoten geven 1375 

die er meer over kunnen zeggen. 

 

Emmy begint bij het kopje Programma. Ze zegt dat er inderdaad extra ALV’s zullen komen, 

en dat het bestuur ook verder zal gaan met het organiseren van een instemmings-

ALV. Zoals in het jaarverslag vermeld wordt, zal er waarschijnlijk aan het eind van 1380 

het jaar ook een duidelijker plan voor de Cultuursociëteit zijn, wat ook in een ALV 

besproken zal worden; in totaal zullen er dus drie à vier ALV’s plaatsvinden. Over de 

donderdag als nieuwe optie voor doordeweekse activiteiten zegt ze dat de voorkeur 

nog steeds wel naar dinsdag uitgaat zodat leden met een vaste avond rekening 

kunnen houden, maar als het zo uitkomt zullen er ook op donderdagen activiteiten 1385 

georganiseerd worden. Het bestuur zal kijken hoe leden daarop reageren en 

overwegen of het iets is dat vaker gedaan kan worden. Er is één 

donderdagavondactiviteit in december, en het bestuur zal kijken of dat bevalt. Over 

de lagere opkomst bij weekendactiviteiten zegt Emmy dat uit de eindejaarsenquête 

bleek dat er weinig behoefte was aan twee of meer bestuursactiviteiten in het 1390 

weekend per maand, dus het bestuur zal meestal dan ook één weekenduitje per 

maand organiseren. Daardoor kunnen wel de kosten per activiteit voor leden laag 

worden gehouden. Als er een uitje van de dagjescommissie is zal het bestuur 

bijvoorbeeld proberen daar niet mee te concurreren, en het geld dat daardoor 

overblijft kan worden geïnvesteerd in wat er wel georganiseerd wordt. Musea 1395 

worden erg wisselend bezorgd, en er zal dus voorzichtig met het aantal 

museumbezoeken worden omgegaan. Voor dergelijke activiteiten is het ook een goed 

idee om belrondes voor inactieve eerstejaars te houden. Over externe culturele 

activiteiten antwoordt Emmy dat er op het maandprogramma een cultuurtip zal 

komen, waarmee het bestuur elke maand een activiteit wil uitlichten. Als er nog meer 1400 

in een maand interessant blijkt te zijn, zal dat ook gepromoot worden. Het is niet 

haalbaar om met het bestuur naar tien activiteiten in een maand te gaan, maar één 

moet lukken. 

Emmy gaat verder met het kopje Gilden. Ze zegt dat pilotgilden bovenaan in de gildelijst 

blijven staan, en dat er bij het oprichten van een nieuw gilde in de gaten zal worden 1405 

gehouden hoe het hiermee gaat, bijvoorbeeld door te vragen of er al activiteiten zijn 

georganiseerd. Ook stuurt het bestuur het gildedraaiboek aan nieuwe gilden door. 

Als het blijkt dat er niks georganiseerd wordt, zal het bestuur met de gildepraeses 

overleggen of diegene wel met het gilde door wil gaan of dat hij of zij het gilde liever 

wil overdragen of opheffen. Over het vrijblijvende karakter van gilden zegt Emmy 1410 

dat het bestuur graag mensen wil stimuleren om naar activiteiten te komen, en dat 

daarom ook gildeactiviteiten op het maandprogramma gezet zullen worden. Het 

bestuur zal echter geen mensen uit gilden zetten omdat ze niet naar activiteiten 

komen; dat zou niet eens kunnen, want de gilden staan los van het bestuur. Er wordt 

enkel een poging gedaan om inactieve gilden nieuw leven in te blazen. Er zijn nog 1415 

geen samenwerkingen met gilden opgezet, onder andere omdat het bestuur toen nog 

niet ingehamerd was, en het niet handig zou zijn geweest om al gelijk contact met 

gilden op te nemen tijdens Nehalennia’s bestuursjaar. Er zal nog gekeken worden met 

welke gilden er het beste samengewerkt kan worden. 
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Emmy geeft het woord aan Bo. 1420 

Bo gaat verder met het kopje Quaestuur. In de context van het grotere Pyrosformaat werd er 

gevraagd of het bestuur al aan digitalisering denkt; hij antwoordt dat de Pyros 

natuurlijk al digitaal is en altijd per mail wordt doorgestuurd, maar dat het bestuur 

van mening is dat de papieren Pyros behouden moet worden omdat dat een 

belangrijk onderdeel van de redactie is. Ook al kost het net wat meer, het is wel de 1425 

moeite waard. 

Esther zegt dat ze niet bedoelde dat de papieren Pyros geschrapt moet worden, maar dat er 

een verschil is tussen de papieren Pyros behouden en hem groter maken. Ze vraagt 

waarom het bestuur hem groter wil maken. 

 1430 

Felix Huygen verlaat om 00.45 uur de zaal. 

 

Bo antwoordt dat er vanuit de leden behoefte aan is dat de stukken die de Pyrosredactie 

schrijft informatiever worden, en dat het probleem met een A5-formaat is dat 

schrijvers daarmee tot kortere stukken beperkt worden. Een A4-formaat is efficiënter 1435 

qua papier, en men kan op deze manier meer schrijven. 

Emily vraagt of ze hieruit goed begrijpt dat de hoeveelheid papier even groot blijft. 

Bo antwoordt dat het gewicht ongeveer hetzelfde blijft. 

Emmy geeft het woord aan Niels voor het kopje Commissies. 

Niels merkt op dat Efeze geen commissie is, maar een proefcommissie. De Pyrosredactie 1440 

wordt ook geen commissie genoemd maar is het wel, ook al heeft het een andere 

invulling dan een commissie. De reden om van Efeze een proefcommissie te maken is 

dat Efeze hier zelf om heeft gevraagd, en dat het bestuur van mening is dat het 

bijdraagt aan de vereniging; zo maakt de vereniging ook zelf cultuur. Hij vergelijkt 

het met het gala; dat is een dansfeest voor de hele vereniging, en bij Efeze wordt een 1445 

toneelstuk voor de hele vereniging gemaakt. Dat het een proefcommissie is betekent 

dat er over een jaar bij een ALV besloten zal worden of er mee verder zal worden 

gegaan. Voor de vereniging is het financieel risico niet heel groot, maar voor 

individuen is het wel degelijk aanwezig; waarschijnlijk ligt dit risico rond de €75. Het 

bestuur geeft steun aan Efeze, maar geen subsidie; dit zal bij de begroting nog verder 1450 

toegelicht worden, maar hij zegt nu alvast dat het bestuur niet meteen geld aan Efeze 

zal geven, maar dat er een reservering is gemaakt. Als ze quitte spelen krijgen ze niks, 

maar als ze iets tekortkomen dekt het bestuur het verschil tot €100. Over 

communicatie met commissies zegt Niels dat hij uitvoerig contact met hele 

commissies zal onderhouden en niet alleen met de praesides, en dat hij alle 1455 

aanbevelingen van Bastiaan op zal volgen. Hij gaat ook met commissies mee 

vergaderen; in ieder geval zijn dit de grote commissies, maar het liefst gaat hij bij elke 

commissie minstens één keer langs. Ook zal hij aan commissies laten weten dat het 

bestuur altijd bereikbaar is en dat ze altijd vragen kunnen stellen wanneer dit nodig 

is. 1460 

Emmy geeft het woord aan Kristian voor het kopje Locatie. 

Kristian begint met de vraag over de VVO-spaarpot. Hierover zegt hij dat de ALV het 

spaarplan al heeft goedgekeurd, en dat er dus €1500 apart zal worden gezet. Alle 

verenigingen samen hebben toegezegd €8500 te zullen sparen, dus dat is ook wat er 

aan het eind van het jaar in de VVO-spaarpot zit. Verder zegt hij dat de VVO-1465 

locatiewerkgroep de plannen dit jaar nog concreter wil maken, en dat het bestuur 
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tijdens dit proces in de gaten zal houden of de belangen van Prometheus behartigd 

worden. Vooral van belang is natuurlijk dat Prometheus een geschikte zaal krijgt voor 

lezingen op woensdagavonden. 

Emmy gaat verder met het kopje Ledenbinding. Ze zegt dat er nog niet is vastgesteld bij 1470 

welke activiteiten het bestuur een belronde zal houden, maar dat voor eerstejaars 

vooral een weekendactiviteit of een lunchlezing geschikt zou zijn; eerstejaars komen 

namelijk minder snel naar avondactiviteiten. Ook kan het bestuur belrondes houden 

voor speciale activiteiten waarvan ze graag willen dat er veel mensen naartoe komen. 

Emmy gaat verder met het kopje Communicatie en promotie. Er werd gevraagd wie de 1475 

openbare Facebookpagina zal beheren; ze antwoordt dat dit Niels zal zijn, hij houdt 

zich met de meeste social media van de vereniging bezig. Ze geeft het woord aan 

Niels. 

Niels zegt dat het bestuur best aan het eind van het jaar iets met de webstatistieken kan 

doen. Het hangt er wel van af of dit relevant is; als het elke week hetzelfde is kan hij 1480 

het wel in het ALV-boekje zetten, maar dat zou weinig zin hebben. Er moet gekeken 

worden of dit de moeite waard is. Twitter gaat hij waarschijnlijk loskoppelen van 

Facebook, want de stijlen die op Facebook en Twitter gebruikt worden verschillen erg 

van elkaar. Het gaat niet alleen om de lengte, maar ook om het taggen van personen 

en organisaties. 1485 

Emmy neemt het woord weer over. Er is nog niet over eigen merchandise nagedacht; er is 

nog voldoende merchandise van Nehalennia over die het bestuur op wil maken, 

zodat het niet met een enorme voorraad blijft zitten. Het bestuur zal hier nog over 

nadenken. Ook vermeldt ze dat de lustrumcommissie al leuke ideeën heeft. 

Emmy gaat verder met het kopje Bestuursformatie. Ze zegt dat het bestuur nog niet veel 1490 

heeft nagedacht over hoe ze het formatieproces willen veranderen, maar dat ze 

natuurlijk wel de goede kanten willen behouden. Ook willen ze goed met elkaar en 

met de Senaat overleggen over manieren om het proces te vernieuwen. Het is nu 

vooral vervelend dat mensen alleen te horen krijgen dat ze afgewezen zijn, terwijl het 

ook wel fijn zou zijn als ze mogen weten waarom dat gebeurd is. Er gebeurt echter 1495 

wel veel binnen het f.t., en niet alles omtrent de formatie is dus een beslissing voor het 

bestuur; er moet dus wel realistisch gekeken worden naar wat het bestuur überhaupt 

kan veranderen. 

Emmy gaat verder met het kopje Vrienden en reünisten; hier waren geen vragen over, alleen 

een opmerking. 1500 

Emmy geeft het woord aan Kristian voor het kopje Externe contacten. 

Kristian zegt dat er nog niet over is nagedacht wat voor lezing er tijdens de VVO-week 

gegeven zal worden, maar dat het bestuur zeker rekening zal houden met de 

beeldvorming ten opzichte van externe partijen. Op de vraag over andere Leidse 

partijen antwoordt hij dat er nog geen concrete ideeën zijn over met wie het bestuur 1505 

samen wil werken, maar een voorbeeld hiervan zou het Rijksmuseum van Oudheden 

zijn. Over het uitbreiden van het CSVN zegt hij dat het bestuur nu twee verenigingen 

heeft gevonden die er wel bij lijken te passen, waarvan een in Groningen en een in 

Nijmegen. Het is echter niet volledig aan hen om hierover te beslissen, want 

Prometheus zit natuurlijk niet alléén in het CSVN; ook Particolarte en ViaKunst 1510 

hebben hier iets over te zeggen. In het kader van het CSVN zal er natuurlijk nog een 

leuke activiteit georganiseerd worden, zoals elk jaar de bedoeling is. 
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Emmy vraagt of alle vragen van de Senaat hiermee beantwoord zijn en bedankt hen voor de 

vragen. Vervolgens biedt ze de rest van de leden de mogelijkheid om per kopje 

vragen te stellen, te beginnen bij het kopje Programma. 1515 

 

Lennart Blok en Francine Maessen verlaten om 00.58 uur de zaal. 

 

Yorim vraagt wat er met niet-universitaire sprekers bedoeld wordt; vroeger zijn er weleens 

mensen uit het bedrijfsleven als spreker uitgenodigd; is dit iets vergelijkbaars, of moet 1520 

er eerder aan iemand als Jesse Klaver gedacht worden? 

Emmy antwoordt dat het bestuur Jesse Klaver niet heeft uitgenodigd, maar dat het 

inderdaad onder andere om sprekers uit het bedrijfsleven kan gaan. Ook zouden er 

mensen uit andere organisaties uitgenodigd kunnen worden; dit heeft het bestuur al 

geprobeerd, maar dergelijke uitnodigingen worden vaak afgewezen omdat deze 1525 

organisaties zeer vaak verzoeken krijgen om een spreker langs te sturen. 

Yorim vraagt of er al over een financiële impuls voor sprekers is nagedacht. 

Emmy antwoordt dat er wel ruimte op de begroting is voor sprekers; er is echter ook al 

iemand benaderd die vervolgens €500 vroeg om een lezing te houden, wat te veel is 

voor het bestuur. Het gaat dus helaas alleen om kleine vergoedingen. 1530 

Annemieke zegt dat ze niet zeker weet of het voor niet-universitaire sprekers ook helpt, maar 

dat bestuur Elegast gebruik heeft gemaakt van Kennis op Straat; op hun site staan 

sprekers, waarvan je een keer per jaar iemand gratis uit kan nodigen. 

Emmy bedankt Annemieke voor de suggestie. 

Steven vraagt hoe strikt het bestuur zich zal houden aan het plan om twee 1535 

dinsdagavondactiviteiten per maand te organiseren. 

Emmy zegt dat als er in een maand vijf dinsdagen zijn, het dan best zou kunnen dat er daar 

een extra activiteit georganiseerd wordt. Ook zal het programma erop worden 

afgestemd dat de lustrumcommissie af en toe doordeweeks iets zou kunnen 

organiseren. 1540 

Vera vraagt of het bestuur ook van plan is pubquizzen te organiseren. 

Emmy zegt dat dit inderdaad het geval is; op het maandprogramma van oktober is zelfs al 

een Halloweenpubquiz te vinden. Het bestuur zal kijken wat mensen hiervan vinden. 

Jurrian vraagt of het bestuur al enig idee heeft wat de externe culturele activiteiten in zullen 

houden die maandelijks gepromoot gaan worden. Cultuur is breed te interpreteren; 1545 

gaat het bijvoorbeeld om films of concerten? Dergelijke dingen worden vaak al door 

leden zelf bezocht of op Facebook gedeeld. 

Emmy antwoordt dat er inderdaad al veel georganiseerd wordt door de leden, maar dat het 

bestuur gaat zoeken naar iets wat voor leden lastiger te doen is. Er zal vooral over 

nagedacht worden dat er geen activiteiten van leden ‘afgepakt’ worden; dat zou niks 1550 

toevoegen. 

Emmy vraagt of er nog andere vragen over het programma zijn. Er komt geen reactie uit de 

zaal. 

Emmy gaat verder met het kopje Gilden. 

René vraagt of er al afgesproken is wie zich over de gilden zal ontfermen. 1555 

Emmy antwoordt dat dit Sander is; hij is lid van de meeste gilden ooit, dus die keuze sprak 

voor zich. 

Yorim vindt het lijken alsof het bestuur veel micromanagement van plan is voor gilden, 

terwijl Steven in de eerste helft van de ALV zei dat het veel tijd en inspanning kost 



 

35 

 

om gilden achter de broek te zitten; hij vraagt of het bestuur zich hier bewust van is 1560 

en of dit niet te veel van ze vraagt. 

Emmy zegt dat het voor Sander alleen te veel werk zou zijn om 90 gilden in de gaten te 

houden; hij is vooral het aanspreekpunt. Het bestuur zal nog kijken hoeveel tijd het 

kost om zich met de gilden bezig te houden. Er zal vooral worden gekeken naar 

pilotgilden en inactieve gilden; bij inactieve gilden kan het bestuur bijvoorbeeld een 1565 

nieuwe praeses aan de huidige praeses voorstellen. 

Emmy gaat verder met het kopje Quaestuur. 

Steven vindt het bijzonder dat de galacommissie specifiek genoemd wordt als een commissie 

die een hogere subsidie krijgt; vaak is er vooral voor de galalocatie veel geld nodig, 

dus hij wil weten wat precies het doel van deze hogere subsidie is. 1570 

Emmy antwoordt dat het vorig jaar veel moeite heeft gekost om een geschikte locatie te 

vinden; veel locaties zijn wel ruim genoeg maar veel te duur. Nu is er per toeval iets 

gevonden, maar wat de vereniging zich kan veroorloven is vaak veel te klein voor een 

gala, en dat is de reden dat er extra geld naar de galacommissie gaat. Vaak kost de 

locatie rond de €1000, en omdat dit een lustrumgala is wil het bestuur graag dat het 1575 

een extra mooi gala wordt. 

Steven merkt op dat de galacommissie vorig jaar €250 kreeg, en dit jaar €400. Hij vraagt of 

dat genoeg is om het doel te bereiken. 

Emmy antwoordt dat het tenminste iets zal schelen; er moet ook nog worden gekeken of dit 

een eenmalige verhoging is voor het lustrumgala, of dat het bestuur aan hun 1580 

opvolgers zal aanraden om dit door te zetten. Bovendien is het niet alsof de bijdrage 

ineens naar €700 wordt verhoogd; dit is het hoogste bedrag dat er realistisch kan 

worden bijgedragen. 

Vivian vraagt of het gala weer in maart plaats zal vinden; verder in het jaar zou het namelijk 

makkelijker zijn om een locatie te vinden. 1585 

Emmy zegt dat de commissie zo snel mogelijk wordt opgestart en dat er vervolgens snel een 

locatie moet worden gevonden. De commissie is niet aan een datum in maart 

gebonden, maar naar alle verwachting gaan ze dat wel als eerste proberen. Het blijft 

echter hun eigen keuze. 

Gerard merkt op dat deze vraag niet echt meer over de quaestuur ging. 1590 

Emmy antwoordt dat het wel relevant was voor de bijdrage voor de galacommissie. 

Lotte vraagt of hetzelfde geldt voor de buitenlandreiscommissie. 

Emmy zegt dat de buitenlandreiscommissie geen subsidie van het bestuur krijgt, maar wordt 

betaald met bijdragen van de deelnemende leden. Normaal gesproken wordt er €400 

van leden gevraagd, maar dit jaar kan de commissie hier €500 van maken; zo hebben 1595 

ze ook meer mogelijkheden voor locaties. 

Jurrian wil terugkomen op de hogere bijdrage voor het gala; er is gezegd dat dit vanwege het 

lustrumjaar is, maar er is tevens aangegeven dat het een structureel probleem is om 

een locatie te vinden. 

Emmy zegt dat dit klopt; het gala blijft natuurlijk een erg drukbezochte activiteit, dus dit is 1600 

inderdaad iets waar rekening mee zal moeten worden gehouden. 

Emily vindt het ver gaan om te zeggen dat er een structureel probleem is; het vorige gala was 

erg leuk, en een bijdrage van €400 is bijzonder veel. Misschien zou dit geld beter naar 

een themamaandcommissie kunnen gaan die hier meer mee kan bereiken. 

Bo antwoordt dat €400 voor een avond klinkt als veel geld, maar dat het gala wel een van de 1605 

best bezochte activiteiten van Prometheus is; dit jaar zijn er bijna 80 mensen naar het 
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gala gekomen, wat dus uitkomt op €5 per persoon. Normaal is €400 voor één avond 

veel, maar het is te beargumenteren dat veel leden hier een voordeel aan hebben, en 

deze uitgave is dus goed te verantwoorden. 

Emily zegt dat ze ook niet bedoelde dat dat niet het geval is, maar enkel dat het gala niet 1610 

ieder jaar veel geld nodig zal hebben. 

Emmy zegt dat de galalocatie van dit jaar de enige locatie was die betaalbaar was en genoeg 

ruimte bood, dus dat zou volgend jaar mogelijk ook de enige optie zijn. 

Emily zegt dat de galacommissie dat al jarenlang beweert. 

Emmy bevestigt dit. 1615 

Vera merkt op dat ze het helemaal niet erg zou vinden als het gala steeds op dezelfde locatie 

plaatsvindt; het helpt ook al veel als er een andere aankleding is die bij het thema 

hoort. 

Steven zegt dat de kaartjes ook wat duurder gemaakt zouden kunnen worden; er zijn 

mensen die betogen dat de prijs voor het kaartje best omhoog gebracht kan worden, 1620 

en hij wil weten of het bestuur daar onderzoek naar gaat doen, eventueel in 

samenwerking met de galacommissie. Ook hij vindt dat er niks mis is met steeds 

dezelfde locatie bezoeken. 

Niels zegt dat dat iets is wat met de galacommissie overlegd zou moeten worden. Het lijkt 

echter alsof Gerard weer wil zeggen dat dit nog steeds het puntje quaestuur is en de 1625 

discussie hier weer van afdwaalt. Het bestuur wil nu vooral kijken of het plan werkt 

zoals het nu begroot is, maar ze zullen hierover blijven overleggen met de 

galacommissie. 

Steven zegt dat de reden dat hij dit naar voren bracht is dat het een goed idee zou zijn als het 

bestuur onderzoek doet naar de behoefte om ieder jaar een nieuwe galalocatie te 1630 

bezoeken. 

Gerard voegt toe dat er uit de eindejaarsenquête bleek dat veel mensen meer willen geven 

voor het gala. 

Sanne zegt dat het niet om veel meer gaat dan het nu al kost, de meeste mensen gaven aan er 

€10 à €15 voor over te hebben. 1635 

Emmy zegt dat het een risico is dat mensen daardoor niet naar het gala komen; dan ben je de 

extra mensen kwijt die een grotere locatie nodig maken. 

Gerard merkt op dat de prijs de afgelopen jaren al van €4 naar €8 en uiteindelijk €12,50 is 

gegaan, maar dat het aantal deelnemers alleen maar is toegenomen. 

Emmy vindt dat het beter zou zijn om het hier later verder over te hebben. 1640 

Vivian merkt op dat de quaestoriale uitleg die het bestuur aan geïnteresseerden wil geven 

ook al is bedacht door de acquisitiecommissie voor mensen die een 

acquisitieaanvraag willen doen. Het lijkt haar een mogelijkheid om mensen hiervoor 

naar de acquisitiecommissie door te verwijzen. 

Emmy vraagt of Bo hier iets aan toe wil voegen. 1645 

Bo heeft al gezien dat Laurens een mooi stuk heeft samengesteld over acquisitieaanvragen, 

die mensen vaak moeilijk vinden. Hij wil dit stuk graag in gedachten houden als hij 

met commissiequaestoren in overleg gaat. 

Emmy vraagt of er verdere vragen over de quaestuur zijn. Er komt geen reactie uit de zaal. 

Emmy gaat verder met het kopje Commissies, en zegt dat Niels de vragen hierover zal 1650 

beantwoorden. 

Steven vraagt wat voor plannen er voor de fotocommissie zijn. 
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Niels antwoordt dat er geld beschikbaar is voor een fotocamera, maar dat hij eerst wil 

overleggen met de fotocommissie hoeveel behoefte hieraan is. Als het bestuur er €300 

aan uit zou geven, maar niemand er vervolgens iets mee doet, zou dat nogal 1655 

geldverspilling zijn. Ook zijn er in overleg met de pr-commissie plannen gemaakt om 

de fotocommissie te herstructureren, maar Niels wil eerst met de nieuwe praeses van 

de fotocommissie overleggen wat hij hiervan vindt voordat het bestuur iets 

verandert. 

Yorim vraagt waar het financieel risico van Efeze vandaan komt. 1660 

Niels wijst erop dat er twee mensen van Efeze aanwezig zijn die dit beter kunnen toelichten, 

René en Vera. Hij geeft het woord aan René. 

René vertelt dat het risico bestaat uit verplichtingen die de praesides van Efeze aangaan 

betreffende de betaling van de zaal; de afspraken hierover moeten ze al aangaan 

voordat ze weten of er genoeg kaartjes verkocht zijn. Vorig jaar kostte het €700, maar 1665 

daar stond €400 aan kaartverkoop tegenover, plus de subsidie van het LUF9. Het is 

wel zeker dat er een aantal kaartjes verkocht worden, maar niet hoeveel het er zullen 

zijn. 

Yorim vraagt of hij goed begrijpt dat de steun alleen bedoeld is voor wanneer het misloopt. 

René bevestigt dit; alleen als er te weinig kaartjes worden verkocht, wordt het verschil door 1670 

de vereniging opgevangen in plaats van door de praesides. 

Adri vindt dat €700 wel een heel hoog bedrag is, terwijl er in de begroting staat dat er €172 

voor is gereserveerd. Vorig jaar heeft Efeze subsidie van het LUF gekregen, maar ze 

wil weten hoe de praesides weten dat ze dit de komende jaren ook zullen krijgen. 

Niels antwoordt dat de reservering vooral gebaseerd is op ervaringen van Efeze zelf, en dat 1675 

deze niet zomaar uit de lucht geplukt is. Voor de vraag over subsidies geeft hij het 

woord aan Vera. 

Vera vertelt dat Efeze vorig jaar €200 kreeg toen ze bij het LUF om subsidie vroegen. Het 

LUF geeft vaak geen herhaalde subsidies, maar alleen eenmalige; alleen bij de 

buitenlandreis doen ze dit vaak wel. Ze hoopt toch dat Efeze dit jaar weer een 1680 

subsidie van hen krijgt. 

Emily merkt op dat het beleid van LUF over de buitenlandreis sinds kort veranderd is. 

Emmy zegt dat het tenminste lijkt alsof dat het geval is, maar dat het niet helemaal duidelijk 

is. Volgens het LUF was de reis niet educatief genoeg. 

Vera voegt toe dat ze dit ook over het tweede weekendje zeiden. 1685 

Emily zegt dat het natuurlijk best mogelijk is dat het beleid van het LUF af en toe verandert. 

Adri vraagt in hoeverre het bestuur zo een precedent schept voor andere gilden die 

ondersteuning van het bestuur willen. Deze beslissing is al erg snel gekomen, slechts 

twee jaar na de oprichting van Efeze; ze vraagt zich af in hoeverre dit plan een 

toekomst heeft. 1690 

Niels antwoordt dat het verschil tussen Efeze en andere gilden is dat Efeze een heel jaar 

bezig is met iets organiseren voor de hele vereniging; het is van een heel andere orde 

dan bijvoorbeeld een keer een klassieke muziekavond. Het is zowel een persoonlijke 

overweging als een overweging van het bestuur of dit van blijvend belang voor 

Prometheus is, maar het bestuur denkt dat dit wel het geval is. Efeze is nu een 1695 

proefcommissie, maar als over een jaar blijkt dat het niet werkt, dan zal dit niet 

voortgezet worden. Hij herhaalt dat het van belang is voor Prometheus om een 

                                                      
9 Leids Universiteits Fonds. 
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toneelgroep te hebben, en dat het door de garantie ook behouden blijft voor de hele 

vereniging. 

Vera voegt toe dat niet het hele toneelgilde een commissie is, maar alleen de toneelgroep 1700 

Efeze, die er een deel van is. Vanaf het begin stond Efeze al vrij los van de rest van het 

gilde. 

Vivian wil weten of er is bijgehouden hoeveel externen en internen er dit jaar naar het 

toneelstuk zijn gekomen. 

Emmy denkt dat René of Vera hier het beste antwoord op zou kunnen geven. 1705 

René antwoordt dat het ongeveer is bijgehouden. Naar schatting waren er 70 internen en 20 

externen. Ze hebben ook nog positieve reacties op de poster gekregen van mensen die 

geen van de toneelspelers kenden, en er kwamen ook veel ouders en familieleden 

kijken. 

Steven zegt dat het financiële risico dat de praesides lopen ook afhankelijk is van het beleid 1710 

dat ze voeren, en hij vraagt in hoeverre het bestuur daar invloed op heeft. 

Niels antwoordt dat het bestuur dit jaar nog niet veel invloed heeft omdat Efeze vrij 

autonoom is, maar Efeze legt wel verantwoording af aan hem als assessor intern en 

aan het gehele bestuur. Hij zal ongeveer een keer per maand of per twee maanden 

een update krijgen van de commissie over de gang van zaken. 1715 

Steven wil opmerken dat het bestuur wel degelijk invloed heeft als er een garantstelling is. 

Niels zegt dat het natuurlijk binnen de financiële perken moet blijven; Efeze zal niet zomaar 

een zaal van €3000 huren.  

Vivian vraagt of het bestuur een plan heeft voor het geval het LUF besluit om Efeze niet 

meer te subsidiëren en er dus €200 van de begroting wegvalt. 1720 

Niels antwoordt dat het bestuur garant staat voor het begrote bedrag en niet meer dan dat. 

Dit bestaat uit €100 van het bestuur, plus €72 die Efeze overhield uit de afgelopen 

twee jaar. Als Efeze €250 tekortkomt, krijgen ze €172 van het bestuur. 

Vivian vraagt wat er met de reserves van Efeze gebeurt. 

Niels zegt dat dit de genoemde €72 zijn, en dat er €100 van het bestuur bijkomt. 1725 

Yorim is benieuwd wat voor criteria het bestuur stelt om te bepalen of Efeze als 

proefcommissie geslaagd is of niet. 

Emmy zegt dat dit vooral om de kosten gaat; als blijkt dat Efeze niet binnen de gestelde 

grenzen een toneelstuk kan organiseren, krijgen ze niet zomaar meer geld. De 

afgelopen twee jaar waren de toneelstukken goed bezocht, maar die lijn moet zich 1730 

wel voortzetten. 

Yorim vindt dat €700 voor een zaal best veel is, en vraagt of er ook naar andere zalen 

gekeken is. 

Vera antwoordt dat het toneelstuk twee jaar terug in de Hogeschool Leiden is gedaan, maar 

dat de belichting daar erg slecht was. Het stuk is toen gefilmd, maar door het licht is 1735 

dat erg slecht gelukt, en de spelers kregen ook licht in hun ogen tijdens het acteren. 

Daarom is nu gekozen om een theaterzaal te huren, maar deze beslissing is pas 

genomen nadat de subsidie van het LUF binnen was. Als die subsidie er niet was 

geweest, zouden ze voor een goedkopere zaal zijn gegaan en hadden de praesides 

alsnog een lager financieel risico. 1740 

Lotte vindt het vreemd dat er in plaats van de garantstelling van €100 geen 

acquisitieaanvraag gedaan wordt. Dit is precies waar acquisitie voor bedoeld is, dus 

als er een goede aanvraag ingestuurd wordt lijkt er haar best iets mogelijk. 
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Niels zegt dat dat inderdaad zou kunnen, maar omdat het bestuur Efeze onderdeel van de 

vereniging wil maken is er besloten vanuit het bestuur een garantstelling te geven. 1745 

Bastiaan wil weten of hij goed begrijpt dat het bestuur alleen geld aan Efeze geeft als er een 

enorme tegenvaller is. 

Niels hoopt dat het voor iedereen intussen duidelijk is dat dat inderdaad het geval is. Het 

bestuur geeft niet direct €100 aan Efeze, maar alleen als het tegenvalt. 

Vivian vindt dat het voor de commissie wel erg aanlokkelijk is om gelijk een schuld van €100 1750 

op te bouwen als het bestuur toch voor dat bedrag garant staat. 

Niels zegt dat het bestuur op de integriteit van de commissie rekent. 

Bo voegt toe dat hij begrotingen van Efeze binnen zal krijgen omdat ze een proefcommissie 

zijn; op die begrotingen mag natuurlijk geen tekort van €100 staan. 

Vivian merkt op dat Bo dit jaar in Efeze zit. 1755 

Bo spreekt de wens uit dat de vereniging erop vertrouwt dat hij belangenverstrengeling 

omtrent de financiën van Efeze zal voorkomen. 

Emmy voegt toe dat niet alleen Bo verantwoordelijk is, maar het hele bestuur; ook alles 

omtrent Efeze gebeurt in samenspraak met de rest van het bestuur. 

Jurrian heeft een vraag in twee delen: voor Efeze heeft hij een informatieve vraag, namelijk 1760 

wat het financiële doel van Efeze is. Aan het bestuur wil hij vragen of ze erover 

nagedacht hebben wat ze zullen doen als Efeze winst blijkt te maken; met andere 

woorden, wat staat er tegenover de garantstelling? 

Vera antwoordt op de eerste vraag dat het doel is om quitte te draaien; tot nu toe is het geld 

in de reservepot gegaan als er winst werd gemaakt. 1765 

Bo haakt hierop in door erop te wijzen dat het op de begroting te zien is dat deze winst in de 

vereniging is opgegaan; ook in de toekomst is het in het voordeel van de vereniging 

als er winst uit Efeze komt. Omdat Efeze een proefcommissie is proberen ze 

weliswaar quitte te spelen, maar als er toch winst is komt dat ten gunste van de 

vereniging. 1770 

Jurrian wil weten of dit ook zo zal zijn als Efeze als commissie verdergaat. 

Bo zegt dat het geld dan onderdeel van de verenigingskas wordt, en dat de volgende 

quaestor dan kan kijken wat hij ermee doet en rekening kan houden met dit geld. In 

beginsel is het geld van de vereniging, maar de volgende quaestor kan kijken hoe het 

eerlijk verdeeld kan worden. 1775 

Vivian vraagt zich af hoe het komt dat er überhaupt reserves zijn en dat dit geld niet terug is 

gegaan naar het LUF. Er is €200 subsidie toegekend door het LUF, maar als er een 

reserve van €80 is, had dit dan niet naar het LUF terug moeten gaan? 

Vera ontkent dit. 

Bo voegt toe dat het LUF enkel keek naar de begroting zoals hij toen was, maar daarbij is de 1780 

reserve van Efeze niet meegenomen. De begroting was dekkend zonder de reserves 

erbij te betrekken, waardoor het LUF de reserves van Efeze buiten beschouwing heeft 

gelaten. 

René wil twee dingen toevoegen. Ten eerste is het LUF geïnformeerd over deze kleine 

reserve; er zou eerst gebruik worden gemaakt van de €200 van het LUF en daarna pas 1785 

van de €80 van Efeze, en daar wist het LUF van. Verder begrijpt hij Bo’s positie goed, 

daar zat hij een jaar geleden namelijk ook in. Hij stelt voor dat beslissingen over Efeze 

niet door Bo zullen worden genomen, maar dat bijvoorbeeld Niels de begrotingen 

controleert. Ongeacht het besluit heeft hij er het volste vertrouwen in dat het bestuur 

dit op de juiste manier aanpakt, en alles netjes en eerlijk zal houden. 1790 
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Yorim zegt dat het doel weliswaar is om Efeze in de vereniging op te nemen, maar dat er 

andere gilden zijn die ook dingen organiseren voor de leden, zoals Prometunes. Er 

zijn meerdere gilden die iets cultureels terug willen geven aan Prometheus, maar als 

je van Efeze een commissie maakt dan kunnen andere gilden en interessegroepen 

zich afvragen hoe het dan met hen zit. Voor je het weet staan er dan nog drie of vier 1795 

gilden aan de deur die ook geld willen hebben. 

Niels vindt dat dit wel een heel andere redenering is; Efeze heeft al twee jaar achter elkaar 

een toneelstuk in elkaar gezet, en wil dit nu als commissie doen. Efeze is naar dit 

bestuur en naar bestuur Nehalennia toegekomen met de vraag om een commissie te 

worden, en het bestuur heeft in overleg met Nehalennia besloten er een 1800 

proefcommissie van te maken met de mogelijkheid om er aan het eind van het traject 

een volledig onderdeel van de vereniging van te maken. Naar zijn weten is 

Prometunes niet bezig met het maken van een optreden voor de hele vereniging, en 

hoewel dit een precedent zou kunnen zijn, zijn er ook al eerder nieuwe commissies 

gemaakt, bijvoorbeeld de dagjescommissie. Deze beslissing is gemaakt op basis van 1805 

feiten die door Efeze zijn aangeleverd. 

Yorim wil terugkomen op de vergelijking met de dagjescommissie; die commissie 

organiseert een breder palet aan activiteiten dan Efeze, en hij vindt dat ze niet goed 

met elkaar te vergelijken zijn. Net als de buitenlandreiscommissie is Efeze niet bezig 

met een breder palet aan activiteiten voor de vereniging. 1810 

Emily vraagt zich af hoeveel punten er nog over Efeze aangedragen gaan worden. 

Niels vindt de dagjescommissie bij nader inzien geen goede vergelijking, maar de 

galacommissie misschien wel; ze organiseren één avond voor de hele vereniging, net 

zoals Efeze dat doet. 

Yorim zegt dat hij Efeze meer een project naast de vereniging vindt; op deze manier gaat de 1815 

vereniging ook ruimte maken om andere dingen te internaliseren. Hij wil vooral 

vraagtekens zetten bij de terminologie die gekozen wordt, en bij het maken van een 

nieuwe commissie. 

Steven vindt het niet relevant of het een precedent schept of niet; als andere gilden met een 

goed dichtgetimmerd plan komt ziet hij niet in waarom het een probleem zou zijn om 1820 

dit in te voeren. 

Yorim vraagt of het dan gezien moet worden als iets eenmaligs. 

Steven zegt dat het onduidelijk is of dit iets is om op de ALV te bespreken, maar dat hier 

misschien beter over gestemd kan worden. 

Emily voegt toe dat het in ieder geval niet definitief is. 1825 

Vivian vindt dat er wel erg definitief over wordt gesproken, alsof het nu al zeker is dat Efeze 

een commissie gaat worden. 

Niels antwoordt dat het ook het doel is om een volledige commissie te worden. Wel moet er 

een plan zijn voor als ze het proeftraject doorkomen. Ze mogen een proefcommissie 

worden omdat ze met een goed plan met sterke argumenten naar het bestuur zijn 1830 

gekomen, waar het bestuur ook goed over na heeft gedacht. Dit betekent echter nog 

niet dat het vaststaat dat het zo gaat gebeuren. 

 

Sanne Wortman verlaat om 01.41 uur de zaal. 

 1835 

Jurrian zegt dat het wel iets is waar naartoe wordt gewerkt. 
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Niels zegt dat dit het beleidsplan van het bestuur is, en dat er ander beleid kan worden 

gevoerd als de ALV het ermee oneens is. Er zou best een stemming plaats kunnen 

vinden om te bepalen of Efeze een commissie wordt of niet, bij deze ALV of bij de 

volgende. Zoals het er nu voor staat is het echter een proefcommissie, zonder dat er 1840 

andere voorwaarden aan Efeze gesteld worden dan vorig jaar het geval was, behalve 

dan wat er voor een garantstelling nodig is. 

Bo zou het prettig vinden als de ALV het bestuur dit beleid uit laat voeren en kijkt hoe Efeze 

als proefcommissie werkt, maar voegt toe dat het iedereen openstaat om een 

stemming aan te vragen. Hij wil echter aanraden om dit beleid zonder stemming te 1845 

laten voeren en het bestuur dit vertrouwen te gunnen. 

Jurrian wil nog een relevant punt toevoegen: als Efeze als commissie voortgezet wordt, moet 

er een plan zijn over hoe dat dan gebeurt. Hij ziet Efeze als een vrij hechte kern van 

steeds dezelfde mensen die dit de laatste twee jaar hebben ondernomen, en er moet 

bepaald worden of het niet wenselijker is dat er nieuwe mensen bijkomen om het 1850 

eerlijker te maken, en er moet worden overwogen of de toneelgroep nieuwe spelers 

erbij wil. Bijna alle commissies die er nu zijn wisselen elk jaar van leden, en hij vindt 

dat dit iets is wat commissies inherent leuk maakt. Wat hem betreft is dat nu niet het 

geval bij Efeze. 

 1855 

Adri Wessel verlaat om 01.45 uur de zaal. 

 

Niels denkt dat Efeze in dat opzicht met de Pyrosredactie vergeleken kan worden, dit is ook 

een vaste kern waar altijd wel nieuwe mensen bij willen. Het valt niet te voorspellen 

of het steeds hetzelfde zal verlopen. Zo is er vorig jaar wel reclame voor gemaakt; er 1860 

zijn mensen die hier specifiek op af komen en die graag horen dat Prometheus een 

toneelgroep heeft. 

 

Sanne Wortman komt om 01.46 uur de zaal binnen. 

 1865 

Jurrian vraagt wat het voordeel voor de vereniging is als er mensen zijn die alleen naar Efeze 

komen. 

Niels zou ook liever willen dat mensen naast Efeze ook actief naar lezingen komen, maar er 

zijn inderdaad ook mensen die alleen bij Efeze actief zijn. Het bestuur zou deze 

mensen het liefst actief maken binnen Prometheus, maar is het soms slecht als de 1870 

vereniging meer leden heeft? 

Lotte zegt dat er dan net zo goed een andere vereniging van gemaakt kan worden, nu is 

Efeze namelijk niet open. 

Niels antwoordt dat Efeze wel degelijk open is, en dat mensen die in eerste instantie dachten 

dat ze alleen mee wilden doen aan het toneelstuk zo ook meegenomen zijn naar 1875 

lezingen. Met Efeze als vast onderdeel haal je ook nieuwe mensen binnen die aan een 

toneelstuk binnen een vereniging willen meedoen. 

Naor ziet twee manieren voor zich om de vereniging te beschouwen: als een dictatuur waar 

het bestuur precies besluit wat er gebeurt, of als een natuurlijk organisme dat vanzelf 

evolueert. Volgens hem kan Efeze het beste worden gezien als een evolutie die al 1880 

twee jaar lang plaatsvindt, en misschien is het beter om te kijken hoe ze het komende 

jaar verder evolueren, vooral omdat het nu al tien voor twee ’s nachts is. 
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Emmy sluit zich hierbij aan, en voegt nog toe dat het bestuur niet zomaar naar gilden toe zal 

stappen om voor te stellen dat ze geld aan het bestuur komen vragen. Als er echter 

goede voorstellen binnenkomen, dan kan er per individueel geval besloten worden. 1885 

Ze wil het hier graag bij laten, tenzij iemand heel graag een stemming aan wil vragen. 

Jurrian merkt op dat hij wel erg geïnteresseerd is in de voortgang van de proefcommissie. 

Emmy zegt dat het bestuur iedereen op de hoogte zal houden, en vraagt of er nog andere 

vragen over commissies zijn. Er komt geen reactie uit de zaal. 

Emmy gaat verder met het kopje Locatie, en zegt dat Kristian de vragen hierover zal 1890 

beantwoorden. 

Steven merkt op dat het bestuur Café de Herberg uitprobeert als nieuwe locatie, maar dat 

Prometheus hier eerder is geweest toen het nog DOK2 heette. Hij vraagt welke zaal er 

voor lezingen gebruikt zullen worden, het restaurantgedeelte waar ook het diesfeest 

plaatsvond of de zaal achterin waar sinds de verbouwing nog geen activiteiten zijn 1895 

geweest. 

Kristian antwoordt dat het gaat om de restaurantzaal. 

Emmy voegt toe dat daar vijftig à zestig man terecht kunnen voor een lezing. 

Steven vindt dat dat niet als een oplossing voor de locatiekwestie klinkt, en zegt dat het hem 

goed lijkt als hierover nog geëvalueerd wordt. 1900 

Vera vraagt of er nog plannen voor andere locaties zijn. 

Kristian antwoordt dat het bestuur nieuwe locaties uit zal proberen als ze iets tegenkomen, 

maar dat ze nu nog niks op het oog hebben. 

Emmy vraagt of er nog andere vragen over locatie zijn. Er komt geen reactie uit de zaal. 

Emmy gaat verder met het kopje Ledenbinding. 1905 

Vera merkt op dat veel thuiswonenden alleen doordeweeks gratis met het ov kunnen reizen, 

en raadt het bestuur aan vooral voor doordeweekse activiteiten belrondes te houden. 

Emmy antwoordt dat het bestuur dit advies mee zal nemen. 

Emmy gaat verder met het kopje Communicatie en promotie. 

Steven merkt op dat bij het intensiveren van promotie via Facebook ook foto’s worden 1910 

genoemd. Hij denkt hierbij ook aan Instagram, waar veel jongerejaars gebruik van 

maken, en vraagt of het bestuur hier ook over heeft nagedacht. 

Niels antwoordt dat erover is nagedacht, maar dat er niet besloten is om daartoe over te 

gaan. Daar zou je ook iedere keer foto’s moeten posten, terwijl er leden zijn die liever 

niet willen dat er foto’s van hen gepost worden. Dan zou het ook wel erg langzaam 1915 

gaan om iets nieuws te kunnen posten. 

Steven zou het ook al leuk vinden als het een verzameling is van leuke activiteiten in het 

verleden. Het bestuur vraagt toch al toestemming voor foto’s, dus je zou niet eens 

voor veel foto’s opnieuw toestemming hoeven te vragen. 

Sanne voegt toe dat het ook een mogelijkheid is om op de avond zelf te vragen of mensen 1920 

niet op internet willen komen met hun foto. 

Emmy bedankt Sanne voor de goede tip. 

Freek beschouwt het wel als een voordeel dat je op Facebook links bij de foto’s kan plaatsen, 

terwijl dit op Instagram niet mogelijk is. 

Emmy vraagt of er nog andere vragen over communicatie en promotie zijn. Er komt geen 1925 

reactie uit de zaal. 

Emmy gaat verder met het kopje Bestuursformatie. Hier zijn geen vragen over. 

Emmy gaat verder met het kopje Vrienden en reünisten. Hier zijn geen vragen over. 

Emmy gaat verder met het kopje Externe contacten. 
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Vera zegt dat er in het beleidsplan staat dat het bestuur ook wil samenwerken met andere 1930 

Leidse partijen dan studenten- en studieverenigingen, maar wil weten of er wel nog 

steeds met deze verenigingen samen zal worden gewerkt. 

Kristian zegt dat dit natuurlijk mogelijk is. 

Emmy voegt toe dat dit vast wel het geval zal zijn. 

Vivian merkt op dat er vorig jaar een open podium met Collegium Musicum werd 1935 

georganiseerd, waarbij het bestuur van Prometheus samenwerkte met een commissie 

van Collegium Musicum. Ze vraagt of het bestuur weer zoiets van plan is te doen. 

Emmy zegt dat het bestuur nog na gaat denken over de precieze invulling van het 

programma en een eventuele open podiumactiviteit.  

Emily wil opmerken dat het bij de meeste verenigingen zo is dat een activiteitencommissie 1940 

dergelijke activiteiten organiseert. 

Bo zegt dat er inderdaad veel verenigingen zijn die activiteiten niet via het bestuur maar via 

de activiteitencommissie laten verlopen, dus dat er niet altijd de keuze is om met een 

bestuur samen te werken. 

Niels voegt toe dat communicatie in eerste instantie natuurlijk wel via besturen verloopt; het 1945 

bestuur komt vaker en makkelijker andere besturen tegen dan een commissie, dus 

zou er eerst contact op worden genomen met het bestuur van bijvoorbeeld Collegium 

Musicum. 

Steven heeft in het beleidsplan gelezen dat het bestuur het CSVN uit wil breiden, en vraagt 

hoe hij dat moet begrijpen. Nehalennia wilde het CSVN oprichten om een invulling te 1950 

geven aan het zusterverband, en hij wil weten of het bestuur er meer verenigingen bij 

wil betrekken of meer wil doen met de verenigingen die er al bij zitten. 

Kristian antwoordt dat er nog twee verenigingen zijn gevonden waar het bestuur mogelijk 

mee zou willen samenwerken, in Groningen en in Nijmegen. Het CSVN moet ervoor 

openstaan om verenigingen uit heel Nederland erbij te betrekken. Het bestuur gaat 1955 

kijken wat er precies gedaan zal worden, maar dit hangt natuurlijk niet alleen van 

Prometheus af. 

Steven denkt dat het het beste is om van tevoren te bedenken wat voor voorwaarden er aan 

lidmaatschap van het CSVN gesteld worden. Het CSVN zoals het nu is werkte goed 

omdat de lidverenigingen al jarenlang samen activiteiten organiseerden. 1960 

Vera laat weten dat er over zulke voorwaarden al is nagedacht, en dat dit terug is te vinden 

in notulen van een overleg uit mei met de andere verenigingen. Tijdens deze 

vergadering zijn voorwaarden opgesteld om verder te gaan met het CSVN. 

Emmy zegt dat hier zeker gebruik van zal worden gemaakt. Ze vraagt of er nog andere 

vragen zijn over het kopje Externe contacten. 1965 

René zegt geen vraag over dit kopje te hebben, maar wel twee algemene vragen aan het 

bestuur. Ten eerste wil hij weten of er door het bestuur is nagedacht over een 

eventuele wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement, aangezien deze 

beide vrij verouderd zijn. Ten tweede is hij benieuwd of er is overwogen om de 

wissel-ALV in twee delen op te splitsen, zodat op de eerste ALV alles betreffende het 1970 

oude bestuur kan worden afgesloten, en bijvoorbeeld pas een week later op een 

tweede ALV het nieuwe beleid hoeft te worden gepresenteerd. 

Emmy gaat als eerste op de laatste vraag in. Het bestuur heeft hier niet over nagedacht, 

onder andere omdat de wissel-ALV van vorig jaar niet zo lang duurde als die van 

vandaag, maar het is natuurlijk ook beter als leden niet moe worden van een groot 1975 
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aantal ALV’s. Over een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement is 

nog niet nagedacht, maar daar zal het bestuur zich het komende jaar over buigen. 

Gerard merkt op dat het bestuur de bestuursnaam als [ig:drasil:] uitspreekt, maar dat het 

woord vroeger als [yg:drasil:] uitgesproken zou zijn geweest, en vraagt of hierover 

nagedacht is. 1980 

Emmy antwoordt dat er over verschillende uitspraken is nagedacht, maar dat de Oudnoorse 

uitspraak niet ter sprake is gekomen. 

Bo voegt toe dat Oudnoors een dode taal is, en dat het dus wel duidelijk mag zijn wie er 

gelijk heeft. 

Emmy vraagt of er nog andere algemene vragen zijn, en er komt geen reactie uit de zaal. 1985 

Emmy neemt het beleidsplan bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 

#14. Begroting 
Bastiaan zegt dat Gerard en hij de volgende dag op een onchristelijk tijdstip college hebben, 

en dat ze de ALV graag zouden willen verlaten. 1990 

Emmy zegt dit erg begrijpelijk te vinden. 

 

Bastiaan van Ganzen, Gerard Spaans, Annemieke Stolk, Joris van de Riet en Bram van 

Smoorenburg verlaten om 02.01 uur de zaal.  

 1995 

Emmy geeft het woord aan de quaestor, Bo, om de begroting door te nemen. 

Bo zegt dat hij zal proberen bondig en accuraat te zijn. Als eerste moet hij het hebben over 

een aantal fouten in de uitgedeelde begroting, die zijn ontstaan doordat het boekjaar 

zo dicht bij de ALV afgesloten wordt. Daardoor zijn er nog wat laatste wijzigingen in 

het resultaat van bestuur Nehalennia, die pas bekend werden nadat deze begroting 2000 

was geprint, en daardoor ook in de begroting van bestuur Yggdrasil. Hij wijst de 

aanwezigen erop dat er naast Steven pennen liggen voor degenen die aantekeningen 

willen maken. De reservering die Nehalennia voor Yggdrasil heeft gemaakt is geen 

€240, maar €40. Verder gaat er naar de uitjes geen €450 maar €400. De uitgaven voor 

testlocaties moeten worden aangepast van €300 naar €200. Dit alles betekent dat het 2005 

verschil subtotaal niet -€240 is, maar -€40, zodat deze overeenkomt met de 

reservering van €40. Met die aanpassingen is de begroting up-to-date, en Bo wil snel 

doorgaan met de bespreking van de begroting. 

 

Vera Verkooijen verlaat om 02.05 uur de zaal. 2010 

 

Bo zegt dat mensen die puur informatieve vragen hebben tussentijds hun hand op kunnen 

steken, en dat inhoudelijke vragen moeten worden bewaard tot nadat de 

kascontrolecommissie hun vragen heeft gesteld. 

 2015 

1. Contributies De inkomsten uit ledencontributie zijn op €10.640 

gezet, wat betekent dat deze post voor het eerst in 

de geschiedenis van Prometheus uit vijf cijfers 

bestaat. Dit komt deels door de verhoging van de 

contributie van €35 naar €40. Het begrote bedrag 2020 

bestaat uit het huidige aantal leden plus tien 
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mensen van wie wordt ingeschat dat ze gedurende 

het jaar nog lid zullen worden, wat in totaal leidt tot 

een geschat ledenaantal van 266. 

2. Vrienden De post vrienden is licht toegenomen omdat er meer 2025 

vrienden zijn. Onder andere zijn er meer ouders 

bijgekomen die vriend van Prometheus wilden 

worden. 

3. Reünisten De inkomsten van reünistenbijdragen zijn voor dit 

jaar bijna twee keer zo hoog ingeschat als het 2030 

gerealiseerde bedrag van vorig jaar, vooral vanwege 

Viki Glasmachers, die in haar eentje €200 aan de 

vereniging doneert. 

 

Vera Verkooijen komt om 02.07 uur de zaal binnen. 2035 

 

4. Subsidies/sponsoring Dit geld komt voornamelijk van het LUF. Deze post 

is ongeveer even hoog ingeschat als de realisatie 

van vorig jaar, maar Bo roept iedereen er wel toe op 

zijn of haar donatie aan het LUF over te laten 2040 

schrijven naar Prometheus.  

5. Rente De rentestand is weer verlaagd en staat nu nog 

maar op 0,1%. Dat is minder dan eerder dit jaar, 

toen het nog 0,3% was. Daarom staat er nu maar €40 

begroot aan rente. 2045 

6. Inkomsten Merchandise Deze post staat op €0, omdat het bestuur quitte wil 

spelen met eventuele merchandise. 

7. Overige inkomsten Er wordt €17 aan onverwachte inkomsten, 

gevonden geld en statiegeld ingeschat. Hier komt 

nog €72 bij, die toneelgroep Efeze uit hun kas aan de 2050 

vereniging over zal maken aangezien ze een 

proefcommissie binnen de vereniging worden. 

9. Reservering voorgaande jaar Gerard heeft vorig jaar €40 overgehouden en heeft 

die voor dit bestuursjaar gereserveerd. 

 2055 

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

11. Print- en kopieerkosten Deze post wordt op €525 gezet, gebaseerd op 

uitgaven van voorgaande jaren en de kasboeken 

van Gerard, die Bo heeft ingezien. 

12. Postzegels Voor deze post stond eerst €0 bij Nehalennia, waar 2060 

de reserveringsdiscrepantie vandaan kwam waar Bo 

het eerder over had; dit is een van de posten die op 

het laatste moment is veranderd. Bij de begroting 

van het komende jaar staat wel de bedoelde €200 

correct op de begroting. 2065 

13. Enveloppen Hier wordt €170 voor gerekend, gebaseerd op 

begrotingen van eerdere jaren, plus een kleine 
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toename omdat er enveloppen in A4-formaat bij 

moeten worden gekocht voor de nieuwe Pyrossen. 

14. Promotiemateriaal Dit is op €300 vastgesteld, en bestaat voor een groot 2070 

deel uit alle facturen van Labor Vincit die nog 

steeds niet binnen zijn gekomen. Het is onduidelijk 

hoeveel ze nog van de vereniging zouden krijgen, 

maar dit lijkt een representatief bedrag. 

15. Overige uitgaven Hier gaat Bo uit van ongeveer €150. Bij deze post 2075 

moet er bijvoorbeeld aan nietjes gedacht worden. 

 

Bo gaat verder met het kopje Vereniging. 

17. Representatiekosten extern Hieronder vallen bijvoorbeeld de rondjes 

verenigingen waar het bestuur aan deelneemt om 2080 

andere besturen beter te leren kennen en cadeautjes 

voor constitutieborrelcadeaus. 

18. Presentjes intern Dit zijn voornamelijk commissiecadeaus, en hier 

hoeft weinig aan te veranderen. 

19. Sprekerspresentjes Iedereen die bij een lezing is geweest weet dat er 2085 

een presentje aan de spreker wordt gegeven; hier 

wordt dit jaar €250 voor begroot. Oorspronkelijk 

werd hier minder voor ingeschat, maar Nehalennia 

bleek minder cadeaus over te houden dan verwacht, 

dus moet het bestuur sneller overstappen op 2090 

nieuwe cadeautjes, die te zijner tijd bekend zullen 

worden. 

20. Sprekers Voor sprekers betaalt het bestuur zoals altijd 

drankjes en (als ze dit willen) een kleine 

reiskostenvergoeding; dit bedrag wordt hoger 2095 

ingeschat dan bij Nehalennia, met als reden het feit 

dat veel sprekers hun reiskosten niet lieten 

vergoeden. Er moet rekening mee worden 

gehouden dat sommigen dit wel willen. 

21. Dinsdagavonden Dit is een lege post, die voor het laatst gebruikt 2100 

werd onder bestuur Elegast, en nu onder 

doordeweekse activiteiten valt. 

22. Doordeweekse activiteiten Hier is €700 voor uitgetrokken, gebaseerd op wat 

Nehalennia heeft begroot en uitgegeven, plus een 

lichte verhoging zodat er een kleine buffer is. 2105 

23. Uitjes Deze post staat op €400, wat aanzienlijk minder is 

dan bij Nehalennia. De reden hiervoor is dat het 

bestuur niet wil concurreren met lustrumuitjes, 

dagjes en andere grote activiteiten zoals weekenden. 

Het bedrag is dus representatief voor het aantal 2110 

activiteiten dat er waarschijnlijk georganiseerd zal 

worden. 

24. Speciale activiteiten Hieronder vallen kosten voor speculaas op de 

ALV’s, de sinterklaasactiviteit en Kerstmis. Er staat 
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€300 begroot, waar het bestuur verwacht voldoende 2115 

aan te hebben. 

 

Bo licht toe dat de volgende paar posten commissiesubsidies zijn, wat overigens geen apart 

kopje is op de begroting. Hij is de laatste weken met onder andere 

commissiequaestoren in gesprek gegaan, en voor de volgende posten geldt dat ze 2120 

deels zijn gebaseerd op die gesprekken. 

 

25. Subsidie Almanak Bo heeft van Annemieke een goed onderbouwde 

mail gekregen, waaruit bleek dat de 

almanakcommissie vorig jaar wat problemen had 2125 

met de proefdruk en het aantal bladzijden, dus heeft 

hij de subsidie enigszins verhoogd. 

26. Subsidie EL CID Ook deze post is verhoogd; Bo is in gesprek gegaan 

met de quaestor en praeses van de EL CID-

commissie, en ze waren het er met zijn drieën over 2130 

eens dat de begroting moet groeien om met het 

hogere ledenaantal van de vereniging mee te 

groeien. 

27. Subsidie Pyros De Pyrossubsidie is tevens verhoogd, om te zorgen 

dat het A4-formaat te betalen is. Het is nog maar de 2135 

vraag of dit nodig is, want hoewel het een grotere 

Pyros is, wordt hij er niet per se dikker van. 

Misschien worden de uiteindelijke kosten dus 

hoger, en misschien ook niet; dit zal duidelijk 

worden als de eerste offertes zijn aangevraagd. 2140 

28. Subsidie Kamp De begrote kampsubsidie is verlaagd om beter 

overeen te komen met de uitgaven die dit jaar 

daadwerkelijk zijn gedaan. 

29. Subsidie Fotoboek Deze subsidie blijft hetzelfde, want volgens Bo is er 

geen reden om te geloven dat hij verhoogd of 2145 

verlaagd moet worden. Het fotoboek kost dit jaar 

€8,50, wat een erg redelijke prijs is. 

30. Garantstelling Efeze Hier wordt €172 voor begroot; dit is €100 vanuit het 

bestuur, plus de €72 die Efeze de afgelopen twee 

jaar zelf heeft opgebouwd en onder de post overige 2150 

inkomsten aan het bestuur zal overmaken. 

31. Subsidie Dagjes Vorig jaar had de dagjescommissie oorspronkelijk 

geen budget, maar kreeg uiteindelijk toch iets van 

het bestuur voor onder andere de schaatsactiviteit, 

die het bestuur normaal gesproken zelf zou hebben 2155 

georganiseerd. Deze subsidie is daarmee te 

vergelijken. 

32. Ondersteuning overige commissies Deze lege post is voor het laatst gebruikt tijdens het 

bestuursjaar van Andromeda. 

33. Subsidie Gala De galasubsidie is verhoogd met €150, zoals bij de 2160 

bespreking van het beleidsplan al is genoemd. 
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34. Subsidie Februari Dit was vorig jaar €125, maar dit jaar €100; de 

commissie heeft aangegeven moeite te hebben dit 

geld op te maken, dus is het bedrag iets verlaagd. 

35. Subsidie Mei Hetzelfde geldt voor de themamaand mei, die zelfs 2165 

nog meer binnen budget bleef. 

36. Subsidie Eindfeest De kosten hiervoor zijn per jaar anders, en Bo wil de 

eindfeestcommissie natuurlijk de mogelijkheid 

blijven geven om iets toereikends te organiseren. 

37. Subsidie Dies Deze subsidie is bedoeld om het gat te vullen tussen 2170 

de inkomsten van de kaartjes en de uitgaven voor 

het feest. Om het nog te verduidelijken: dit bedrag 

zal worden gebruikt voor het diesfeest dat het f.t. 

van komend jaar zal organiseren, niet voor het 

diesfeest van de dag voor deze wissel-ALV. 2175 

38. Saldo commissies Als alles volgens plan verloopt zal er noch geld 

verloren worden, noch geld overgehouden worden 

aan commissiesubsidies. 

39. Domeinnaam Zoals ook de afgelopen jaren het geval was, kost de 

domeinnaam €19. 2180 

40. Merchandise Deze post blijft hetzelfde, namelijk €0, net als de 

inkomsten aan merchandise; het idee is namelijk dat 

hier geen winst op wordt gemaakt. 

 

Bo gaat verder met het kopje Overig. 2185 

43. PKvV De bijdrage die jaarlijks aan de PKvV betaald moet 

worden is nog steeds €185, en er lijkt geen reden te 

zijn om te geloven dat dat gaat veranderen. 

44. Constitutie Het bedrag dat vorig jaar begroot was, was nogal 

krap om genoeg baksels te betalen; deze post is nu 2190 

iets ruimer genomen om te zorgen dat er voldoende 

te eten is bij de constitutie-high tea van het nieuwe 

bestuur. 

45. Quaestuur Hier wordt €250 voor uitgetrokken, net als vorig 

jaar; hieronder vallen bijvoorbeeld mappen voor de 2195 

quaestuur en andere zaken zoals de programma’s 

waarmee de contributie afgeschreven wordt. 

46. Onvoorzien Ook deze post is vergelijkbaar met eerdere jaren, 

maar hopelijk is hij natuurlijk niet nodig. 

47. Reservering vijfde lustrum Bo licht toe dat er besloten is niet te investeren in 2200 

het vijfde lustrum, maar dat er verder zal worden 

gespaard voor het zesde lustrum. Dit bedrag past 

mooi bij de volgende post. 

48. Reservering zesde lustrum Zie bovenstaande post. 

50. Spaarplan Hier staat €1500 voor begroot, waar het bestuur 2205 

weinig keus over heeft aangezien het spaarplan 

reeds door de ALV goedgekeurd is. 
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51. Testlocatie Op dit bedrag van €200 kan het bestuur beroep 

doen als er nieuwe locaties voor lezingen nodig zijn. 

 2210 

Bo vertelt dat het subtotaal uitgaven hiermee op €12.371,22 staat, en het bestuur doet nog 

geen reservering voor volgend jaar. Het verschil is hierdoor €40, maar dit wordt 

gedekt door de reservering die Nehalennia heeft gedaan. Hiermee komt hij op het 

einde van zijn uitleg, en hij nodigt de kascontrolecommissie uit om naar voren te 

komen om hun vragen over de begroting te stellen. 2215 

René en Freek komen naar voren. 

René zegt dat Freek en hij zich al hebben voorgesteld, maar ter herhaling: samen vormen zij 

de kascontrolecommissie. Ze hebben al samen met Bo om de tafel gezeten om naar de 

begroting te kijken. Bo heeft veel keuzes al toegelicht en kan goed beredeneren 

waarom hij alles gedaan heeft zoals het er nu staat. Natuurlijk zijn er wel nog een 2220 

aantal vragen. 

René begint bij de inkomsten. Hij vraagt of er nog plannen zijn om voor dit lustrum oud-

leden te benaderen om reünist te worden. Ook wil hij weten hoe mensen hiervoor per 

post of mail bereikt zullen worden. 

Freek gaat verder met de uitgaven. Over de postzegels zegt hij dat ze nu op €200 begroot 2225 

staan, maar toen ze de begroting vorige week bespraken gingen ze ervan uit dat er 

nog meer prepaid postzegels over waren. Dit bleek niet het geval te zijn, en nu staan 

postzegels dus in de vorm van een abonnement op de begroting. Hij vraagt of de 

kosten hiervoor misschien niet verhoogd moeten worden, ook al zitten ze dan in de 

kas. Verder vraagt hij of Bo de interne presentjes verder uit kan splitsen; hij wil 2230 

bijvoorbeeld weten uit hoeveel commissiecadeaus en uit hoeveel promoteamcadeaus 

deze post bestaat. Bij de post speciale activiteiten zit normaal gesproken ook de 

vrienden- en reünistendag, die nu echter wordt vervangen door de lustrumdag; Freek 

vraagt zich dus af of de kosten hiervoor niet lager kunnen worden begroot. Bij het 

spaarplan en het bezoeken van testlocaties suggereert hij dat het in de begroting en in 2235 

het resultaat misschien handiger is om duidelijk te maken wat het verschil is tussen 

het spaarplan voor de korte termijn en het spaarplan voor de lange termijn waarmee 

naar een Cultuursociëteit toe wordt gewerkt; nu staan de €1500 van Nehalennia en 

Yggdrasil namelijk in dezelfde post, terwijl Gerard eerder juist heeft uitgelegd dat een 

van de twee niet voor de Cultuursociëteit bedoeld is, maar voor uitwijklocaties. Het 2240 

lijkt hem dus handiger om het gereserveerde bedrag voor uitwijklocaties samen te 

voegen met het bedrag voor testlocaties, en hij vraagt zich af hoe Bo daarover denkt. 

René neemt het woord over, en hij drukt Bo nog op het hart dat te veel inkomsten net zo’n 

groot probleem zijn als te veel uitgaven. De vereniging staat er financieel erg goed 

voor, dus de kascontrolecommissie raadt het bestuur aan om veel uit te geven, zolang 2245 

die uitgaven te verantwoorden zijn. Normaal gesproken blijft er in 90% van de posten 

geld over ten opzichte van wat er begroot is, terwijl dit eigenlijk 50% hoort te zijn. Er 

mogen wat hem betreft best een aantal risico’s genomen worden. Verder zegt hij dat 

de begroting van de lustrumcommissie ook langs de kascontrolecommissie is 

geweest. Deze zal op de volgende ALV gepresenteerd worden, maar hij zag er alvast 2250 

goed uit. Verder heeft hij niks meer op te merken. 

Bo zegt dat hij zal proberen alle vragen zo accuraat mogelijk te behandelen. Als eerste gaat 

hij in op het advies dat René aan het eind heeft gegeven; hij zegt niet zuiniger te 

zullen zijn met verenigingsgeld dan nodig is, en is het ermee eens dat te weinig en te 
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veel uitgeven allebei problematisch zijn, hoewel weinig uitgeven altijd minder erg 2255 

lijkt. Het bestuur zal pogen het geld dat er is zo goed mogelijk voor de vereniging in 

te zetten. 

Bo gaat verder met het beantwoorden van de vragen van de kascontrolecommissie, te 

beginnen met de inkomsten. Hij zegt vrienden en reünisten al zo vroeg mogelijk te 

willen bereiken, bij voorkeur al op het moment dat ze zich als lid uitschrijven. Er zijn 2260 

natuurlijk al mogelijkheden vanaf €10. Hij wil nog gaan kijken wat voor invulling er 

precies zal worden gegeven aan het bereiken van vrienden en reünisten per post of 

per mail, maar dit zou hij graag nog met Kristian willen bespreken. De vrienden-en-

reünistendag is natuurlijk een erg geschikte gelegenheid om mensen te bereiken. 

Bo gaat verder met de uitgaven. Over de postzegels zegt hij dat de activering van Nehalennia 2265 

nu op €174,60 staat. Dit zou voldoende moeten zijn, maar hij geeft toe dat hij nog geen 

rekening had gehouden met het systeem achter het activeren van de postzegels. Hij 

zal deze post nauwlettend in de gaten houden en indien nodig veranderen. Verder 

zal hij kijken of het mogelijk is om de presentjes intern uit te splitsen. Dit zal hij 

samen met Niels behandelen, en er zal nog gekeken worden of het begrote bedrag 2270 

toereikend is voor wat er uiteindelijk uitgegeven moet worden. 

 

Yorim Christiaanse verlaat om 02.30 uur de zaal. 

 

Bo zegt dat de vrienden-en-reünistendag inderdaad in de meeste jaren onder speciale 2275 

activiteiten valt, maar dat de lustrumdag dit jaar op de begroting van de 

lustrumcommissie staat. Hij zal aan de hand van kasboeken van voorgaande jaren 

kijken of deze post verlaagd kan worden, en overwegen hoeveel er precies aan deze 

dag besteed zou moeten worden. De reservering voor het spaarplan staat nu op één 

lijn, terwijl het eigenlijk twee verschillende posten zijn, en dit zal hij in de volgende 2280 

begroting nog duidelijker uitsplitsen, bijvoorbeeld door de een ‘spaarplan’ te noemen 

en de ander ‘reservering Cultuursociëteit’. Hij vraagt of daarmee alle vragen naar 

voldoening beantwoord zijn. 

René antwoordt bevestigend; hij heeft geen vragen meer. 

Bo vraagt of er vanuit de ALV nog inhoudelijke vragen zijn. 2285 

Emily heeft een opmerking over de almanaksubsidie. Het bedrag dat nu begroot staat zou te 

weinig kunnen zijn. Dit jaar is de proefdruk niet in rekening gebracht, en er moesten 

ook al bladzijden weggehaald worden. Met meer leden, en dus ook meer pagina’s en 

meer behoefte aan almanakken, kan ze zich goed voorstellen dat ook de begrote 

€1000 niet voldoende gaan zijn. Kleine veranderingen kunnen al snel veel kosten met 2290 

zich meebrengen, en ze raadt Bo aan om goed te kijken wat hij hiermee wil gaan 

doen. Ook zegt ze dat het nog te overwegen is om toch een kleine bijdrage voor de 

almanak te vragen. 

Bo zegt dat hij het nauwgezet in de gaten zal houden, en dat hij ook goed contact zal 

onderhouden met de quaestor van de almanakcommissie. Hij zal nog kijken wat er 2295 

uit opmerkingen en onderzoek van de almanakcommissie zal blijken. 

Steven wil een kleine aanvulling doen; er is onder Nehalennia een bedrag opzijgezet voor de 

facturen van Labor Vincit die nog binnen moeten komen, maar verder heeft 

Nehalennia ook weleens de interne postservice van Plexus gebruikt, waar ook nooit 

een factuur voor is gestuurd. Vooral voor de post voor vrienden en reünisten zijn veel 2300 
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kosten gemaakt. Plexus heeft laten weten dat het bestuur mogelijk nog benaderd zal 

worden over deze kosten. 

Bo bedankt Steven voor de verduidelijking, en vraagt of er nog verdere vragen zijn. Er komt 

geen reactie uit de zaal, en hij geeft het woord weer aan Emmy. 

Emmy zegt dat de begroting aan kan worden genomen als er geen vragen of opmerkingen 2305 

meer zijn. 

Emmy neemt de begroting met voorgestelde wijzingen bij hamerslag en per acclamatie aan.  

 

#15. Installatie commissieleden 
Emmy begint met het installeren van commissies: 2310 

 

Emmy installeert Bo Salomons, Eden Zhang, Laurens Tieleman, Lotte Kokkedee, Steven 

Assenberg, Vivian Tomson en Emily Klerks in de acquisitiecommissie. 

 

Emmy installeert Arthur Wesselink, Gerard Spaans, Hester Be, Jacoline Maes, Vera 2315 

Verkooijen en Ward de Kock in de almanakcommissie. 

 

Emmy installeert Adri Wessel, Annemieke Stolk, Felix Huygen, Gerard Spaans en Sanne 

Wortman in de archiefcommissie. 

 2320 

Emmy installeert Eveline van der Veen, Francine Maessen, Larissa Koedood, Lotte Kokkedee 

en René Kamerich in de buitenlandreiscommissie. 

 

Emmy installeert Cathy Schrijner, Cid Swanenvleugel en Sophie Vullings in de 

dagjescommissie. 2325 

 

Emmy installeert Egbert Fleuren en Lisette Neeleman in de eindfeestcommissie. 

 

Emmy installeert Adri Wessel, Joris van de Riet, Kristian Bakker, Lars Roosenstein, Schelte 

van Deventer en Suze Geuke in de EL CID-commissie. 2330 

 

Emmy installeert Francine Maessen, Freya Freytag, Ginger Haasbroek, Laura van den Hooff, 

Mathijs Smith, Nina Littel, Sanne Wortman en Vera Verkooijen in de fotocommissie. 

 

Emmy installeert Andrew van Olst, Noor Otten, Sanne Wortman en Schelte van Deventer in 2335 

de galacommissie. 

 

Emmy installeert Emily Klerks, Gerard Spaans, Jurrian Meijerhof en Marianne de Heer 

Kloots in de internetcommissie. 

 2340 

Emmy installeert Lotte Kokkedee, Maartje Dingemans, Nick Bontenbal, Rik van Leeuwen en 

Vivian Tomson in de kampcommissie. 

 

Emmy zegt dat er voor het inhameren van de kascontrolecommissie toestemming nodig is 

van de ALV, en vraagt of er bezwaar tegen is als ze Gerard Spaans en René Kamerich 2345 

inhamert. Er komt geen reactie uit de zaal. 
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Emmy installeert Gerard Spaans en René Kamerich in de kascontrolecommissie. 

 

Emmy installeert Adri Wessel, Charlotte Lamping, Emmy Stevens, Jurrian Meijerhof, Marike 

van Dam en Nina Littel in de lustrumcommissie. 2350 

 

Emmy installeert Adri Wessel, Freek van Vliet, Marianne de Heer Kloots en Steven 

Assenberg in de pr-commissie. 

 

Freek vraagt of Niels daar niet ook bij zou moeten horen. 2355 

Emmy installeert Niels Rood in de pr-commissie. 

 

Emmy installeert Bo Salomons, Eden Zhang, Erwin Dijkstra, Francine Maessen, Freek van 

Vliet, Gijs van Maanen en Ginger Haasbroek in de Pyrosredactie. 

 2360 

Emmy installeert Arthur Wesselink, Laura van den Hooff, Loes de Bruin en Naor 

Scheinowitz in de themamaand februaricommissie. 

 

Emmy installeert Freya Freytag, Larissa Koedood, Lars Roosenstein, Rik van Leeuwen en 

Emily Klerks in de themamaand meicommissie. 2365 

 

Emmy zegt dat ook toneelgroep Efeze verantwoording aan het bestuur verschuldigd is, en 

dat zij bij deze ALV dus ook geïnstalleerd zullen worden. 

Emmy installeert Bo Salomons en Vera Verkooijen in toneelgroep Efeze. 

 2370 

Emmy installeert Emma de Jong, Gerard Spaans en Vivian Tomson in de weekendje I-

commissie. 

 

Emmy installeert Cid Swanenvleugel, Freya Freytag, Loes de Bruin en Maartje Dingemans in 

de weekendje II-commissie. 2375 

 

#16. W.v.t.t.k. 
Emmy vraagt of iemand een onderwerp ter tafel wil brengen wat nog niet besproken is. Er 

komt geen reactie uit de zaal. 

 2380 

#17. Rondvraag 
Emmy opent de rondvraag en begint bij Naor. 

Naor vraagt of dat betekent dat we bijna klaar zijn. 

Emmy antwoordt enthousiast dat dat inderdaad eindelijk zo is. 

Marlise zegt dat ze het een mooi beleidsplan vindt, en dat er tijdens de ALV mooie muziek 2385 

op de achtergrond was waar ze leuke dansjes op heeft gedaan. Ze denkt dat er veel 

hoop is voor een goed bestuursjaar. 

Lotte wenst het bestuur veel succes. 

Freek wenst het bestuur veel succes, en zegt de bestuursnaam en het bestuurslogo erg mooi 

te vinden. Ook vindt hij het leuk dat de genitief van de voornaam van de vorige 2390 

praeses de achternaam van de nieuwe praeses is. 

René wenst het bestuur het komende jaar veel succes en veel plezier. 
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Jurrian zegt dat hij hetzelfde wil zeggen als René. 

Esther sluit zich hierbij aan. 

Emily sluit zich hier ook bij aan, en wenst het bestuur ook veel plezier en succes. Ze zegt de 2395 

boom erg leuk te vinden. 

Vivian wenst het bestuur veel plezier. 

Lianne zegt dat het bestuur er iets moois van moet maken en op moet passen voor Ratatosk. 

Vera zegt het volste vertrouwen te hebben in het bestuur, en hoopt heel erg dat ze ergens dit 

jaar bonsaiboompjes weggeven. Verder vindt ze het logo en de naam mooi. 2400 

Sanne heeft verder niks toe te voegen. 

Steven complimenteert het bestuur met het beleidsplan, en zegt dat ze het goed gedaan 

hebben voor een eerste ALV. 

Kristian is erg enthousiast over het komende jaar en over zijn medebestuursgenoten. Hij zegt 

dat hij altijd enthousiast is over een nieuw bestuur, en dat dat nu ook zo is. 2405 

Niels zegt er heel veel zin in te hebben, en wil het daarbij laten omdat hij erg moe is en wil 

slapen. 

Bo vraagt hoe iedereen zijn oefening in kort en bondig zijn vonden. Hij was zelf niet erg 

onder de indruk. Hij zegt dat het leuk was, leuk is, en leuk gaat zijn. 

Sander Huls zegt zoveel getypt te hebben dat hij niet meer na kan denken, maar hij heeft er 2410 

heel veel zin in. 

Emmy zegt dat het einde van een hele lange vergadering bereikt is. Ze heeft heel veel zin in 

het komende jaar. Het afgelopen jaar ging al erg goed, en ze weet zeker dat het 

komende jaar ook zo zal worden. 

Emmy sluit de rondvraag. 2415 

 

#18. Sluiting 
Emmy sluit de vergadering om 02.45 uur. 


