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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op donderdag 28 september 2017 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Maartje Dingemans.  

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Adri Wessel 

Anne Bulkens 

Annemieke Stolk 

Arthur Wesselink 

Bo Salomons 10 

Bram van Smoorenburg 

Cid Swanenvleugel 

Dominique Hofman 

Dominique Mulder 

Eline Berkhout 15 

Emily Klerks 

Eveline van der Veen 

Francine Maessen (vanaf 20.46 uur) 

Gerard Spaans 

Jos van Winkel 20 

Jurrian Meijerhof 

Kristian Bakker (vanaf 21.02 uur) 

Larissa Koedood (tot 21.58 uur) 

Leonie Dams 

Lisette Neeleman 25 

Lotte Kokkedee 

Maartje Dingemans 

Niels Rood (vanaf 22.40 uur) 

Riccardo Tosellini 

Robert van de Peppel (vanaf 19.49 uur) 30 

Sander Huls 

Sanne Wortman 

Schelte van Deventer (vanaf 22.21 uur) 

Steven Assenberg 

Thomas van Santen (vanaf 20.56 uur tot 21.54 uur) 35 

Vera Verkooijen (vanaf 19.58 uur) 

Vivian Tomson 

Ward de Kock (tot 21.58 uur) 

Yorim Christiaanse (vanaf 23.24 uur) 

Personen worden de eerste keer dat zij in de notulen verschijnen met voor- en achternaam 40 

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

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

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

 

 45 
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#1. Opening 
Lotte Kokkedee opent de Algemene Ledenvergadering om 19.45 uur. Ze verwelkomt 

iedereen op de beleids-ALV. Ze geeft aan dat het bestuur geschrokken is van de 

gebeurtenissen van gisteren, maar dat ze hoopt op een goede, inhoudelijke discussie 

over het beleidsplan. Ze zegt dat het bestuur altijd openstaat om in gesprek te gaan 50 

over gisterenavond. 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

Lotte leest de agenda voor en voegt toe dat er twee punten bij zijn gekomen: punt 9 

‘Decharge kascontrole’ en punt 11 ‘Installatie en decharge gildepraesides.’ Ze vraagt 55 

of er vragen of opmerkingen zijn vanuit de zaal. 

Er zijn geen aanvullingen, dus neemt Lotte de agenda met de wijzigingen aan. 

 

#3. Post m.b.t. de ALV 
Lotte vraagt Maartje Dingemans, de ab-actis, of er post voor de ALV is. Maartje heeft geen 60 

post ontvangen, maar wel veel machtigingen: een machtiging van Nina Littel en 

Emmy Stevens om Bo Salomons te machtigen, van René Kamerich en Freek van Vliet 

om Adri Wessel, Mathijs Smith om Jurrian Meijerhof, Schelte van Deventer om Sanne 

Wortman, Suze Geuke en Floris Meertens om Vera Verkooijen, Bastiaan van Ganzen 

om Steven Assenberg, Kees van Beest om Arthur Wesselink, Freya Freytag om 65 

Gerard Spaans, Felix Huygen en Yorim Christiaanse om Robert van de Peppel, Mats 

Dijkdrent om Maartje, Thomas Bakker en Marion Pragt om Emily Klerks, Loes de 

Bruin om Lisette Neeleman, Tonda van Manen en Marije Monnickendam om 

Dominique Mulder, Cornieke van den Broek om Leonie Dams, Susanne Belonje om 

Sander Huls, Joris van de Riet om Eline Berkhout en van Lennart Blok om Francine 70 

Maessen te machtigen. Ze wijst erop dat er nog machtigingen bij haar ingeleverd 

kunnen worden. 

 

#4. Mededelingen  
Lotte zegt dat de notulen van deze en de vorige ALV zullen worden besproken op de 75 

halfjaarlijkse ALV. Ze zegt dat je je tot en met maandag kan opgeven voor het hutspot 

eten op 3 oktober in de Ekklesia. Ze laat weten dat er zoals altijd speculaas op de ALV 

aanwezig is. Ze vraagt of er nog mededelingen zijn. 

Adri zegt dat ze namens de archiefcommissie wil vertellen dat Sanne en zij naar Sander zijn 

gegaan om te controleren of het archief compleet is. Het archief is compleet en het ziet 80 

er erg mooi uit. Sander heeft goed werk geleverd. Daarnaast zijn de bestuursnotulen 

van Nehalennia in het archief opgenomen. 

 

#5. Beleidsplan 
Lotte zegt dat iedereen het beleidsplan per mail heeft ontvangen en het daarom niet meer zal 85 

worden voorgelezen. Ze zegt dat de toneelgroep Efeze apart besproken zal worden 

op de ALV, bij punt 6 ‘Toneelgroep Efeze.’ Vervolgens geeft ze het woord aan de 

Raad van Advies. 

 

Annemieke Stolk en Steven komen naar voren namens de Raad van Advies. 90 
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Annemieke legt kort uit wat de Raad van Advies doet: de Raad van Advies geeft gevraagd 

en ongevraagd advies aan het bestuur en stelt vragen bij ALV’s. Het advies, 

benadrukt ze, is niet bindend. De Raad bestaat naast haarzelf uit Steven, Emily, Adri 

en Bastiaan. Esther van Haren is sinds de afgelopen ALV uit de Raad gegaan en is nu 

senator in ruste. Niels Rood uit bestuur Yggdrasil komt de Raad versterken. Ze 95 

bedankt bestuur Parcival voor het beleidsplan. Ze zal nu per kopje vragen stellen. 

 

Robert komt om 19.49 uur de zaal binnen. 

 

Verenigingscultuur1 100 

Annemieke wijst op het plan om iedere spreker te vragen om vraagstukken te leveren. Hoe 

zal dit precies worden geïntegreerd in de lezing: wordt de lezing ingekort, of zijn de 

vraagstellingen bedoeld voor na de lezing? 

Lotte antwoordt dat de vraagstukken of stellingen bedoeld zijn om discussie op te wekken 

na de lezing. Zo is er de gelegenheid de lezing te betrekken bij de borrel. De lezing 105 

wordt dus niet ingekort. 

Annemieke vraagt zich af wat er bedoeld wordt met de zin ‘Parcival […] wil de leden die 

niet in de commissies plaatsnemen herinneren aan de vrijwillige aard van dit werk.’ 

Lotte antwoordt dat Prometheus een stuk professioneler overkomt de laatste jaren, maar dat 

we allemaal studenten blijven. Commissieleden voelen de druk om goed werk te 110 

leveren en soms is het niet haalbaar voor een commissie om alles perfect uit te voeren; 

soms gaat er nu eenmaal wat mis. Met deze zin wil het bestuur deelnemers van 

commissieactiviteiten eraan herinneren dat commissieleden alles vrijwillig 

organiseren en dat het dus niet erg is als er iets niet goed gaat. 

Annemieke geeft aan dat het bestuur benadrukt dat leden zich niet te laat moeten afmelden 115 

voor uitjes. Wil het bestuur dan ook strengere eisen stellen als mensen zich te laat 

afmelden? 

Jurrian antwoordt dat de details daarvoor nog niet zijn uitgedacht. Hij wil hierin financieel 

iets strenger zijn, door bijvoorbeeld een deadline te geven voor afmelding van het 

kamp. Een aanmelding voor het kamp is namelijk een betalingsverplichting. Meldt 120 

diegene zich op korte termijn af, dan gaan het bestuur en de commissie op zoek naar 

een vervangende deelnemer. Mocht diegene niet gevonden worden, dan draait het 

afmeldende lid op voor de al gemaakte kosten. 

 

Programma 125 

Annemieke ziet dat het bestuur weer lunchlezingen wil houden. Wanneer in het jaar zou het 

bestuur die willen houden? Het is daarbij goed te kijken naar bepaalde momenten die 

strategisch handig zijn met zicht op de ledenbinding. 

Lotte antwoordt dat deze lunchlezing of lunchlezingen zullen worden gehouden in maanden 

waarin niet veel is gepland en in weken buiten de tentamenperiodes, zoals november, 130 

maart of april. 

                                                      

 
1 Ieder antwoord van het bestuur staat voor de overzichtelijkheid direct onder de bijbehorende vraag 

van de Raad van Advies. Chronologisch gezien komen de antwoorden echter na alle vragen gesteld 

door de Raad van Advies. 
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Annemieke merkt op dat er geld beschikbaar komt voor grote sprekers. Hoeveel geld is er 

precies vrijgemaakt en wat voor en hoeveel sprekers denkt het bestuur hiermee te 

kunnen krijgen? 

Jurrian antwoordt dat de Grote Namen te zien zijn in de vergaderstukken bij de begroting en 135 

dat daar € 500 voor is begroot. Het bestuur hoopt daarmee meerdere sprekers binnen 

te kunnen halen van ieder om en nabij de € 100. Dit is een vrij reële verwachting. Dit 

budget verhoudt zich ook tot het kopje programma, waarin het bestuur aangeeft 

sprekers uit de culturele sector te willen vragen. Dat zijn mensen die vaak een kleine 

vergoeding vragen. 140 

 

Vera komt om 19.58 uur de zaal binnen. 

 

Annemieke merkt op dat ze het leuk vindt dat de filmavond weer hernieuwd wordt en ze is 

benieuwd hoe dat gaat bevallen. Ze vervolgt dat in het verleden moeite is geweest 145 

met het trekken van genoeg leden bij uitjes. Gaat het bestuur dingen doen om de 

opkomst te vergroten? 

Lotte antwoordt dat uitjes via het maandprogramma en sociale media zoals Facebook zullen 

worden aangekondigd en dat het bestuur erop let dat er niet te veel ingepland wordt. 

Er zal bijvoorbeeld geen uitje in een themamaand gepland worden. Eventueel zou er 150 

een belronde voor een uitje kunnen komen. 

 

Gilden 

Annemieke vraagt hoe het bestuur ertegenover staat als gilden inactief worden. 

Maartje antwoordt dat het systeem van Yggdrasil over wordt genomen. Na negen maanden 155 

inactiviteit wordt een gilde slapend en na nog eens drie maanden inactiviteit wordt 

een gilde opgeheven. Er zal echter geprobeerd worden gilden die dreigen slapend of 

opgeheven te worden te motiveren om een activiteit te organiseren en, als de 

gildepraeses dat wil, hulp te bieden. In de praktijk zal er coulant worden omgegaan 

met dit systeem: is een gildepraeses van plan een activiteit te organiseren, dan zal het 160 

gilde niet zomaar opgeheven worden. De focus ligt op het weer actief laten worden 

van gilden, niet op het opheffen. 

 

Quaestuur 

Steven leest dat de verenigingsreserve vrij hoog is en dat er daarom ruimte is om een uitgave 165 

uit deze reserve te doen die de vereniging meerdere jaren ten goede kan komen. Is 

het bestuur van plan om de ALV van tevoren in te lichten over een eventuele uitgave? 

Het geld zou ook besteed kunnen worden aan activiteiten. 

Jurrian antwoordt dat het, ook met het oog op de opmerkingen bij de vorige ALV over de 

aanschaf van penningen, een goed idee is om een dergelijke uitgave voor te leggen op 170 

de halfjaarlijkse ALV. Er is nog geen concreet idee voor een uitgave: wellicht 

draadloze speakers of walkietalkies. Het bestuur is op dit moment niet van plan het 

geld aan activiteiten uit te geven en ziet het als eis dat het de vereniging voor 

meerdere jaren ten goede moet komen. Daarnaast is de reserve nu zo hoog dat het 

bestuur niet bang moet zijn om een klein verlies te draaien dit jaar. 175 

Steven vraagt hoe het nieuwe boekhoudsysteem tot nu toe bevalt. 



 

 

 
5 

 

Jurrian zegt dat deze vraag beter te beantwoorden is door Bo, aangezien hij al vier maanden 

bekend is met het programma. Wel kan hij zeggen dat de koppeling van het 

boekhoudprogramma met de bank veel tijd zal schelen, omdat inkomsten en uitgaven 

automatisch in het boekhoudprogramma verschijnen. 180 

 

Commissies 

Steven zegt dat het bestuur goed voortvarend bezig is met de integratiecommissie die als 

proefcommissie is gestart. Wat bedoelt het bestuur met een proefcommissie? Is het 

een nieuwe commissie die uitgeprobeerd gaat worden, of een commissie met extra 185 

voorwaarden, zoals afgelopen jaar bij Efeze het geval is geweest? 

Jurrian antwoordt dat het een proefcommissie is omdat het een nieuwe commissie is die 

uitgeprobeerd wordt. In december zal er geëvalueerd worden middels een enquête 

voor eerstejaars en voor de rest van de vereniging. Vervolgens geeft het bestuur aan 

het volgende bestuur advies of het aan te raden is om met de commissie door te gaan. 190 

Steven vraagt hoe het bestuur ermee omgaat dat de dagjescommissie een soort concurrentie 

vormt voor de uitjes vanuit het bestuur: gaat het bestuur ook dagjes organiseren in 

dezelfde maand als de dagjescommissie? 

Arthur antwoordt dat het bestuur ernaar streeft dat dat zo min mogelijk gebeurt door goede 

communicatie te houden tussen het bestuur en de dagjescommissie. 195 

Steven vraagt hoe het vullen van de commissies gaat tot nu toe en hoe het staat met de 

balans tussen eerste- en ouderejaars. 

Arthur antwoordt dat Niels en hij ernaar gestreefd hebben iedereen zijn of haar eerste keuzes 

te geven, en dat is bij de meeste mensen gelukt. Iedereen die zich heeft opgegeven, 

waaronder de eerstejaars, zijn verdeeld over de commissies. Er zijn nog een aantal 200 

plekken open waar hij graag eerstejaars wil plaatsen. 

Steven vraagt hoe de integratiecommissie tot nu toe bevalt. 

Jurrian antwoordt dat de samenwerking heel goed gaat. De commissie heeft een borrel 

georganiseerd voorafgaand aan de gildeavond waarbij Café de Keyzer beneden 

helemaal vol stond. Waarschijnlijk daardoor was de opkomst bij de gildeavond ook 205 

heel hoog. Daarnaast hebben mentorgroepjes met elkaar afgesproken om samen te 

eten voor bijvoorbeeld het eindfeest. Nu is men begonnen met een fotospel en er 

komen leuke foto’s binnen. Op dit moment gaat het dus heel goed en lijkt de 

commissie bij te dragen aan de activiteit van de eerstejaars. 

 210 

Locaties 

Steven wijst op de nieuwe zalen die worden genoemd, en ziet dat de Spectrumzaal daar niet 

bij staat. Wordt daar geen gebruik meer van gemaakt? 

Lotte zegt dat dit een fout is en dat het bestuur zeker gebruik blijft maken van de 

Spectrumzaal.2 215 

Steven vraagt of het bestuur een bepaalde voorkeurslocatie heeft om nieuw uit te proberen. 

Eveline van der Veen antwoordt dat het we waarschijnlijk een keer per maand terecht 

kunnen bij de Vrijmetselaars. Dit is een goede optie en ze hoopt dat dit gaat lukken. 

 

                                                      

 
2 De Spectrumzaal staat in het beleidsplan genoemd bij reeds gebruikte locaties. 
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Externe Contacten 220 

Steven vraagt of er extra invulling gegeven gaat worden aan het zusterverband met 

ViaKunst en Particolarte. 

Arthur antwoordt dat Prometheus leuke zusjes heeft en dat we hen helaas niet vaak zien. 

Het bestuur zal proberen meer contact met hen te onderhouden en proberen om af en 

toe bij elkaars activiteiten te komen. 225 

Steven vraagt wat er bedoeld wordt met het onder de aandacht brengen van lezingen bij 

andere studieverenigingen: gaat het om het promoten van activiteiten voor die 

studieverenigingen, of iets anders? 

Eveline antwoordt dat voor een relevant onderwerp de activiteiten van Prometheus onder de 

aandacht kunnen worden gebracht bij relevante studieverenigingen en andersom. 230 

 

Communicatie en Promotie 

Steven wijst op het plan om een poster te maken om de nieuwsgierigheid te wekken. Hoe zal 

die eruitzien? 

Eveline zegt dat de poster er nog niet is, maar dat er niet te veel poespas op komt zodat hij 235 

veel en langdurig gebruikt kan worden. De poster zal dus niet over een specifieke 

lezing gaan. Later, als hij ontworpen is, kan men er altijd naar vragen. 

Steven vraagt hoe het bestuur ervoor gaat zorgen dat de overgebleven merchandise wordt 

verkocht. 

Eveline antwoordt dat de aandacht erop zal worden gevestigd middels bijvoorbeeld de 240 

website, Facebook, en de mededelingen na de lezing. 

 

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

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

 245 

Verenigingscultuur 

Gerard reageert op het antwoord van Jurrian over het afmelden voor uitjes. Het afgelopen 

jaar meldde iemand zich één dag van tevoren af bij weekendje I omdat diegene ziek 

was, en er waren nog geen kosten gemaakt. Moet in dat geval iemand wel iets 

betalen? 250 

Jurrian antwoordt dat dat een lastig punt is. Op korte termijn afmelden voor uitjes is niet 

goed, maar in het geval van overmacht zou er een uitzondering gemaakt worden. 

Gerard merkt op dat het bovendien raar zou zijn om kosten die niet gemaakt zijn toch te 

laten betalen, en om vervolgens geld te restitueren naar deelnemers als daar geld bij 

zit van een afmelding. 255 

Jurrian bedankt Gerard voor de opmerking. Het bestuur zal hier nog over vergaderen en 

deze situatie mee laten wegen. 

Eline vraagt of het niet scheef is als twee mensen zich een dag van tevoren afmelden, en voor 

één is er een vervanger maar voor de ander niet. Is het dan een kwestie van geluk? 

Jurrian antwoordt dat het van beiden geen wenselijk gedrag is, maar dat het dan inderdaad 260 

veel geluk is voor de eerste persoon. 

Steven merkt op dat, mocht het bestuur kosten willen verbinden aan een te late afmelding, 

de leden in die situatie wel eerst moeten tekenen, anders is iemand juridisch niet 

verplicht te betalen. Het bestuur zou een sanctiesysteem kunnen overwegen. 

Jurrian zegt dat dat wellicht een optie is en dat het bestuur dit zal bekijken. 265 
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Vivian Tomson oppert om een lid zelf een plaatsvervanger te laten zoeken, om zo aan te 

geven dat een aanmelding voor een uitje verantwoordelijkheid met zich meebrengt. 

Jurrian vindt het ook zonde als een plek zo niet kan worden opgevuld. Bovendien is het voor 

het bestuur een kleine moeite om een oproep op Facebook te plaatsen. 

Vera vraagt of het bij een situatie met drie afmelders en één vervanger mogelijk is om het al 270 

uitgegeven bedrag door die drie personen te delen. 

Jurrian antwoordt dat het in dat geval op volgorde van afmelding gebeurt: de eerste 

afmelder hoeft door geluk niets te betalen, en de laatste twee personen door pech wel. 

Sanne vraagt hoe dit beleid afwijkt van voorgaande jaren. 

Jurrian zegt dat het daar nu niet van afwijkt, maar dat het bestuur met het beleidsplan wil 275 

benadrukken dat het niet wenselijk is om je af te melden. 

 

Ward vraagt of er nu onvrede is over het ontbreken van vraagstukken en discussie bij de 

lezing. 

Lotte antwoordt van niet, maar dat het het bestuur leuk lijkt om de lezing nog meer mee te 280 

nemen in de borrel. 

Steven heeft een aanvullende vraag over het herinneren aan de vrijwillige aard van 

commissiewerk. Bedoelt het bestuur dat de leden er onderling dankbaar voor zijn? 

Lotte antwoordt dat inderdaad wordt bedoeld dat leden dankbaar zijn voor het werk dat 

commissieleden hebben gedaan. 285 

Vivian vraagt of dat nu niet het geval is. 

Lotte antwoordt dat dat meestal wel het geval is, maar soms niet. 

 

Programma 

Sander heeft twee vragen over de films. De eerste vraag is waar het bestuur de films vandaan 290 

wil halen; de tweede vraag is of er naar licenties zijn gekeken om de film buiten 

huiselijke kring te kijken. 

Jurrian gaat eerst in op de tweede vraag. Zolang de film niet wordt aangekondigd, gaat het 

nog om een huiselijke kring en is een licentie niet nodig. 

Sander reageert dat hij er ook naar heeft gekeken, maar dat ook dan de vereniging niet onder 295 

een huiselijke kring valt. 

Lotte reageert dat bijvoorbeeld een basisschool ook geen licentie nodig heeft, en dat het hier 

gaat om een grijs gebied. 

Ze antwoordt op de eerste vraag dat films goedkoop bij de bibliotheek kunnen worden 

gehuurd. 300 

Adri reageert dat er in het verleden een filmlicentie is aangekocht. Het bestuur kan daar nog 

naar kijken. 

Lotte bedankt Adri voor haar opmerking. 

Ward vraagt of er behoefte is aan filmavonden, aangezien de opkomst bij gilden die 

filmavonden organiseren redelijk laag is. 305 

Lotte antwoordt dat er in ieder geval met gilden samengewerkt kan worden om een 

filmavond te organiseren. Daarnaast is dit een experiment en kan het bestuur van het 

plan afwijken als de opkomst heel laag is.  

Vera merkt op dat ze een uitgebreide filmcollectie heeft en dat het bestuur altijd gebruik mag 

maken van de collectie. 310 

Lotte bedankt Vera voor haar opmerking. 
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Steven merkt op dat het licentieprobleem hiermee nog niet is opgelost. 

Lotte reageert dat het bestuur ernaar zal kijken. 

Steven voegt toe dat een basisschool een uitzondering is omdat zij vallen onder het leerplan. 

 315 

Vera geeft mee dat Grote Namen vaak heel duur of juist gratis zijn, en dat het respectloos 

over kan komen om een laag bedrag te vragen. 

Lotte antwoordt dat er nu met twee sprekers contact is die beide voor ongeveer € 75 willen 

komen spreken en dat er zeker niet zal worden afgedongen. Ze bedankt Vera voor 

haar opmerking. 320 

 

Vivian vraagt of het bestuur het aantal uitjes vastpint op eens per maand. 

Lotte antwoordt dat het bestuur streeft naar een uitje per maand, maar dat er overleg zal zijn 

met de dagjescommissie en andere commissies. Het doel is om een evenwichtige 

maand te hebben met niet te veel uitjes.  325 

Vivian vraagt hoe het bestuur een belronde wil houden voor uitjes, aangezien men zich daar 

van tevoren voor moet aanmelden. 

Lotte antwoordt dat er dan voor de aanmeldingsdeadline wordt gebeld, maar dat het 

bestuur daar nog naar zal kijken.  

Vera vraagt wanneer iets telt als uitje: is een doordeweeks concert een uitje of een 330 

doordeweekse activiteit? 

Jurrian antwoordt dat als er bijvoorbeeld een museumbezoek doordeweeks plaatsvindt en er 

daarnaast een uitje in het weekend is gepland, dat het museumuitje een 

doordeweekse activiteit is. De scheidslijn tussen de twee is echter vrij dun. 

 335 

Gilden 

Vivian merkt op dat een gilde wordt opgeheven op de ALV, maar dat de gilden op die 

ALV’s steeds worden overgenomen en zo blijven bestaan. Ze is van mening dat een 

gilde beter kan worden opgeheven en het later opnieuw kan worden opgericht als 

mensen geïnteresseerd zijn. 340 

Emily merkt op dat gilden worden uitgehamerd op de ALV, maar dat ze al eerder 

opgeheven kunnen worden. 

Ward merkt op dat er strenger mag worden gelet op gilden dat zij hun activiteiten op de 

website plaatsen. Nu mist hij activiteiten en kan hij geen rekening houden met de 

data waarop andere gilden hun activiteiten plannen. 345 

Vera oppert dat het bestuur kan controleren hoeveel gildeactiviteiten er op een dag zijn 

gepland, aangezien er nu concurrentie dreigt op 5 oktober, waarop drie activiteiten 

tegelijkertijd plaats zullen vinden. 

Cid Swanenvleugel reageert dat datumprikkers ook een rol spelen en dat het zo uitkomt dat 

activiteiten samenvallen. Bovendien gaan mensen niet naar alle gilden toe. 350 

Larissa Koedood reageert dat er ook mensen zijn die niet weten dat er activiteiten waren.  

Emily merkt op dat het op de website al wel mogelijk is om activiteiten naast elkaar te 

houden. 

Gerard merkt op dat je als gildepraesides elkaars activiteiten ook in de gaten kan houden en 

met elkaar kan overleggen over overlappende activiteiten. 355 

 

Quaestuur 
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Eline vraagt over welke hoeveelheden het gaat, mocht er geld uit de reserve worden gehaald. 

Jurrian antwoordt dat de kascontrolecommissie in ieder geval toeziet op het binnen de 

perken blijven van en het verantwoord omgaan met de uitgaven. De hoogte van het 360 

verlies staat uiteraard niet vast, maar het zal gaan over niet meer dan een aantal 

honderden euro’s. 

Gerard merkt op dat er afgelopen jaar € 800 is gebruikt uit de reserve. Hij zou voorzichtig 

met die reserve omgaan, want het is fijn om die te hebben als we bijvoorbeeld de hele 

kamplocatie aan gort slaan. Hij raadt het bestuur aan hier goed over na te denken. 365 

Larissa vraagt waarom walkietalkies als voorbeeld werden genoemd. 

Lotte antwoordt dat walkietalkies handig zijn voor commissieleden om met elkaar te 

communiceren, bijvoorbeeld in het buitenland waar commissieleden voorheen tegen 

een hoge telefoonrekening aanliepen. 

Emily zegt dat zonder de extra roamingkosten Whatsapp-bellen dan ook een oplossing is. 370 

Lotte reageert dat de afstanden vaak kort zijn, bijvoorbeeld tijdens het lopen met een groep, 

en dat bellen dan minder handig is. Walkietalkies hebben het voordeel dat een hele 

commissie tegelijkertijd met elkaar kan communiceren. 

Emily zegt dat het kopen van beltegoed voor in het buitenland dan een betere optie is. 

Jurrian reageert dat weekendjes met hetzelfde probleem zitten, evenals andere commissies. 375 

Hij voegt eraan toe dat de walkietalkies slechts een voorbeeld zijn en dat een nieuwe 

uitgave uit de reserve altijd zal worden voorgelegd aan de halfjaarlijkse ALV. 

Gerard zegt dat het experimenteren met beltegoeden wellicht een optie is. 

 

Commissies 380 

Vera vraagt of het probleem met de foto’s op de website op korte termijn opgelost kan 

worden. 

Lotte antwoordt dat de internetcommissie bezig is met het zoeken naar een nieuw 

programma om Picasa te vervangen. Zodra dit er is, wordt de fotocommissie meteen 

ingelicht. 385 

 

Francine komt om 20.46 uur de zaal binnen. 

 

Vera geeft aan dat de nieuwe kampcommissie graag gelijk aan de slag zou willen om een 

locatie te zoeken. Dan wordt voorkomen dat de kampcommissie in de toekomst de 390 

locatie al vast moet leggen voor de volgende kampcommissie. Met het vastleggen van 

de locatie is er minder creatieve vrijheid voor de toekomstige kampcommissie. 

Arthur antwoordt dat er genoeg speling overblijft als de locatie wordt vastgelegd; het is een 

lichte beperking, zeker in vergelijking met het vastleggen van steeds dezelfde locatie, 

wat andere verenigingen doen. 395 

Lotte voegt daaraan toe dat de locatie uitzoeken in het verleden zo lastig was dat er maar een 

of twee locaties overbleven aan de periferie van het land. Juist een locatie in het 

stedelijk gebied waar veel ruimte voor creativiteit is, kan alleen minstens een jaar van 

tevoren geregeld worden. 

Dominique Mulder merkt op dat het niet ideaal is als de locatie al gekozen is voor een 400 

kampcommissie: stel dat de commissie de locatie niet leuk vindt? Misschien is het een 

idee om een deel van de commissie eerder te vormen en later eerstejaars toe te 

voegen. 
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Adri verlaat de zaal om 20.52 uur. 405 

  

Jurrian reageert dat de kampcommissie als eerste commissie wordt opgestart en dat zelfs bij 

het opstarten de meeste locaties al zijn volgeboekt. Je zou dus ook kunnen zeggen dat 

het jaar na deze kampcommissie veel meer creatieve vrijheid heeft. 

Dominique Mulder merkt op dat de commissie bijvoorbeeld voor de zomervakantie kan 410 

opstarten. 

Jurrian reageert dat het voor een commissielid niet leuk kan zijn om halverwege een 

commissie in te stappen. 

Lotte voegt toe dat een locatie het kamp niet definieert; het is alleen een slaap- en eetplek. 

Dominique Mulder merkt op dat de kampcommissie afhankelijk is van de steden die bij de 415 

locatie liggen. 

Emily reageert dat er helaas niet meer creatieve vrijheid is als er maar een of twee 

locatieopties zijn. 

Dominique Mulder reageert dat ze het wel eens is met verandering, maar dat ze niet weet of 

dit de beste optie is. 420 

Vivian reageert dat ze het hiermee eens is. Ze voegt toe dat het een goed idee is om de 

commissie al in mei of juni op te starten, zodat er een half jaar meer de tijd is. Voor 

het commissielid dat er later bij komt zal dit niet afdoen aan hoe leuk het kamp is, 

omdat het dan de eigen commissieleden zijn die de locatie hebben geregeld en niet 

een volledig andere commissie.  425 

 

Adri komt om 20.56 uur de zaal binnen. 

 

Vera voegt toe dat bij haar eerdere kampcommissie iemand later is ingestroomd en dat dat 

geen probleem was. Misschien is het een idee om als bestuur in overleg te gaan met 430 

de kampcommissie om hierover te beslissen. 

Lotte bedankt Vera voor de input. 

 

Thomas van Santen komt om 20.56 uur de zaal binnen.  

 435 

Bo zegt dat het erg belangrijk is dat een commissie het leuk heeft tijdens het organiseren van 

een activiteit. Echter is het de primaire taak om een succesvol kamp neer te zetten. 

Het bestuur kan dus de wensen van de kampcommissie meenemen, maar als het 

bestuur zegt dat het kamp hiermee gebaat is, dan is dat doorslaggevend. 

Robert zegt dat hij het eens is met Bo. Hij vindt het een goed idee om bijvoorbeeld in januari 440 

al deels op te starten. Je houdt dan hetzelfde probleem dat de commissie nog niet 

compleet is, maar een ideale oplossing is er niet. 

Sanne zegt dat zij voor de kampcommissie haar connecties als scout wil aanwenden. 

Lotte bedankt Sanne en zegt dat dat veel zal schelen, aangezien scoutinglocaties vaak 

studentenverenigingen weigeren. 445 

Sanne zegt dat zij daarbij kan helpen. 

Lotte zegt dat het bestuur nog zal overleggen met de kamppraesides van dit jaar en 

voorgaande jaren over deze kwestie. 
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Vivian vraagt of de VVO3-commissie al is opgestart. 450 

Lotte antwoordt dat hier nog onduidelijkheid over is vanuit de PKvV4. 

Vivian merkt op dat het samenwerken met andere verenigingen professionaliteit vereist en 

dat het haar daarom beter lijkt een bestuurlid te laten plaatsnemen dan een 

commissielid. 

Lotte zegt dat Kristian het met de VVO-commissie zo druk had dat er geen tijd was voor het 455 

VVO-boekje. 

Vivian vraagt of we met het halfjaarverslag gaan horen wie er in de VVO-commissie zit. 

Lotte antwoordt dat dat zal gebeuren. 

Francine voegt hieraan toe dat het top van het bestuur is om deze plek door te sturen nu er 

geen extern is. 460 

 

Sander merkt op dat er bij de HR5-commissie nu advies staat in plaats van voorstel tot 

wijziging van het HR. 

Lotte antwoordt dat met advies hetzelfde wordt bedoeld als voorstel; er is geen verschil. 

 465 

Kristian komt om 21.02 uur de zaal binnen. 

 

Larissa zegt dat ze nu in de Pyrosredactie zit en niet in Leiden woont. Daardoor is het heel 

lastig om bij vergaderingen te zijn. Ze vraagt zich af of er daarom een 

reiskostendeclaratie kan komen voor een- of tweemaal per jaar. 470 

Jurrian antwoordt dat het bestuur hier nog niet over heeft nagedacht en dat ze daarover 

zullen vergaderen. 

Francine vindt dat een goed idee, ook voor de integratie van leden die buiten Leiden wonen. 

Vera vindt het niet zo’n goed idee. 

 475 

Jos van Winkel vraagt of er nog een weekendjescommissie komt. 

Arthur antwoordt dat hier nog niet over vergaderd is, aangezien hier ook nog geen vragen 

over zijn geweest. Hij spoort aan om zeker met ideeën te komen, mocht hier behoefte 

aan zijn. 

 480 

Ledenbinding & de integratiecommissie 

Francine merkt op dat de integratiecommissie een topidee is en dat ze snapt dat zij op deze 

manier is geformeerd door de tijdsdruk. Ze oppert dat het voor andere jaren goed is 

om een sollicitatie naar alle leden te doen. 

Lotte reageert dat dit uiteraard de bedoeling is voor de volgende jaren en bedankt haar voor 485 

haar opmerking. 

Cid merkt op dat als het volgende bestuur een algemene oproep voor commissieleden wil 

plaatsen, dat dat voor de wissel moet gebeuren. 

Jurrian zegt dat dat meegenomen gaat worden. De hele vereniging zal de volgende keer in 

ieder geval de mogelijkheid hebben om erin te komen.  490 

                                                      

 
3 Veelzijdige Verenigingen Overleg. 
4 Plaatselijke Kamer van Verenigingen. 
5 Huishoudelijk Reglement. 
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Eline zegt dat ze begrijpt dat er tijdsdruk was, maar dat het alsnog vreemd is dat de intern in 

de commissie zit. Wie controleert de commissie in dit geval? 

Lotte antwoordt dat zij als intern voor de integratiecommissie zal optreden. Ze zegt dat ze 

het eens is met Eline en dat het bestuur dit als iets eenmaligs beschouwt. 

Emily merkt op dat het bij andere commissies ook gewoon was dat bestuursleden in 495 

commissies zaten. 

Adri voegt toe dat Niels vorig jaar ook in de pr-commissie zat. 

 

Ward vraagt zich af wat de mindere of niet positieve reacties zijn op de integratiecommissie. 

Jurrian antwoordt dat er eerstejaars zijn die in een WhatsAppgroep zijn geplaatst en daar 500 

niet reageren. Dat is niet positief. 

Larissa vindt het jammer dat er geen stemming is geweest over de integratiecommissie, maar 

dat ze het wel begrijpt. Ze merkt op dat belrondes niet te vaak en te opdringerig 

moeten zijn. 

Lotte antwoordt dat de belrondes niet door de integratiecommissie worden gedaan, maar 505 

door het bestuur. Als mensen specifiek aangeven niet meer gebeld te willen worden, 

zal het bestuur ze niet meer bellen. Reageert iemand positief op de belronde en komt 

diegene alsnog niet, alleen dan wordt er nog een keer gebeld. 

Dominique Mulder wijst op de invulling van de commissie naar jaarlagen en vraagt wat 

daarmee bedoeld wordt. 510 

Jurrian antwoordt dat er geprobeerd is een balans te vinden tussen het hebben van ervaren 

commissieleden, omdat het een nieuwe commissie is, en het hebben van jongerejaars 

leden omdat zij beter aansluiten bij en aanvoelen wat eerstejaars zouden willen. 

Vera vraagt in hoeverre eerstejaars weten dat het niet verplicht is om in een mentorgroepje te 

zitten. 515 

 

Emily verlaat de zaal om 21.16 uur. 

 

Jurrian antwoordt dat aan mentoren is uitgelegd dat de groepjes niet te veel geforceerd 

moeten worden. Daarnaast is in de mail naar eerstejaars over het mentorsysteem erbij 520 

gezegd dat ze altijd kunnen mailen met vragen hierover. Daar is niet veel reactie op 

gekomen en geen bezwaren. 

Gerard merkt op dat die formulering wellicht te vaag is. 

Cid reageert dat de commissie hier lang over heeft nagedacht en dat ze besloten hebben om 

het zo in de mail te zetten. De reden hiervoor is dat je anders het effect krijgt dat de 525 

soort mensen die in voorgaande jaren niet kwamen door verlegenheid of omdat ze 

bang waren niemand te kennen, juist nu zouden weigeren om mee te doen om 

diezelfde redenen. Het zijn juist deze mensen die de commissie wil bereiken. 

Francine zegt dat Catena een mentorsysteem heeft waarbij wordt gevraagd of eerstejaars 

daarin willen. Pas wanneer mensen ja zeggen komen zij in het mentorsysteem. 530 

Lotte reageert dat dit meegenomen zal worden en dat er in de evaluatie gekeken kan worden 

of eerstejaars dit een betere optie vinden. 

Jos merkt op dat deze discussie beter gevoerd kan worden bij de volgende ALV, aangezien 

de integratiecommissie nog maar net is opgestart. Het is nu koffiedik kijken. 

Vivian vraagt in hoeverre mentoren zelf activiteiten gaan organiseren. 535 
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Jurrian antwoordt dat er een mentorenavond gehouden is met uitleg over wat er van de 

mentoren verwachten wordt. Daarnaast is er een WhatsAppgroep voor mentoren 

waarin de commissie enige mate van controle heeft. Echter horen de mentoren niet 

geforceerd te worden en zij moeten redelijk vrij zijn in hun rol als mentor.  

Sander vraagt wie er besluit of er met de commissie wordt doorgegaan. 540 

Steven zegt dat dit altijd aan het volgende bestuur is. 

Sander zegt dat er niet heel veel tijd is om dat te beslissen, omdat de commissie al eerder dan 

de wissel moet worden opgestart. 

Jurrian antwoordt dat het huidige bestuur de evaluatie afwacht: komt daaruit dat de 

integratiecommissie een goed idee is, dan wordt de commissie onder voorbehoud 545 

opgestart. Het volgende bestuur kan vervolgens besluiten of ze wel of niet door 

willen met de commissie. 

Vera geeft als suggestie mee om met andere verenigingen te praten over hun ervaringen met 

hun integratiecommissies en mentorsystemen. 

Lotte bedankt haar voor de tip. 550 

 

Emily komt om 21.19 uur de zaal binnen.  

 

Locaties 

Larissa vraagt of de nieuwe locaties die genoemd worden allemaal in het centrum zijn. 555 

Lotte antwoordt dat ze allemaal in het centrum liggen. 

Vera heeft twee tips met betrekking tot het KOG6: het is een gewilde locatie, dus het 

reserveren van een zaal in het KOG moet op tijd gebeuren. Daarnaast zal je standaard 

een mailtje krijgen dat je moet betalen. Hier moet je niet van schrikken: als je 

antwoordt dat je een vereniging bent, dan hoef je niet te betalen. 560 

Lotte bedankt haar voor deze goede tips. 

 

Annemieke verlaat de zaal om 21.22 uur. 

 

Bestuursformatie 565 

Sander vraagt of de bestuursformatie precies hetzelfde zal blijven. 

Lotte antwoordt dat er nog niet genoeg tijd is geweest om hierover na te denken, maar dat 

dat later wordt gedaan. 

Larissa geeft de suggestie om de formatie opener te laten verlopen. 

Vivian vraagt of er een plan in het halfjaarverslag zal komen. 570 

Lotte antwoordt dat dit het geval zal zijn. 

 

Vrienden en Reünisten 

Francine zegt dat er wellicht weinig mensen bij de Reünistenlezing op hemelvaartsdag 

waren omdat men dan vakantie heeft. 575 

Lotte antwoordt dat mensen dan juist kunnen komen omdat het vakantie is. 

Emily zegt dat er een tijd is geweest dat er wel veel Reünisten kwamen. Een vast moment 

voor deze dag is handig, omdat mensen daar rekening mee kunnen houden. 

                                                      

 
6 Kamerlingh Onnes Gebouw. 
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Annemieke komt om 21.24 uur de zaal binnen. 580 

 

Externe Contacten 

Vera vraagt of het bestuur al ideeën heeft over met welke verenigingen ze een samenwerking 

gaan doen. 

Lotte antwoordt dat er nu contact is met Gibalaux en met T.W.I.S.T. voor een dictee. 585 

Steven zegt dat het bestuur meer activiteiten met de zusterverenigingen wil, maar dat de 

gezamenlijke activiteiten weinig bezocht worden. Hij geeft mee om hier rekening mee 

te houden en dat het wellicht een idee is om één keer per jaar een grote activiteit te 

doen in plaats van meerdere kleine activiteiten. 

Lotte bedankt hem en zegt dat het bestuur hier rekening mee zal houden. 590 

Cid voegt toe dat er afgelopen jaar ook zo’n zusterdag is georganiseerd en dat er behalve het 

bestuur slechts drie andere Prometheanen aanwezig waren. 

Lotte reageert dat er toen ook een feestje van een Prometheaan was en dat dat wellicht een 

factor is die meespeelde bij de aanwezigheid van Prometheanen. 

Sander zegt dat hij blij is dat er weer samenwerkingen met studieverenigingen worden 595 

gepland. Hij voegt toe dat studieverenigingen waar Prometheanen in het bestuur 

zitten, zoals Dispuut Pleyte, Sophia Aeterna en Albion, ook een optie zijn. 

Lotte reageert dat deze verenigingen zeker een optie zijn en in het rijtje thuishoren. 

 

Communicatie en Promotie 600 

Larissa heeft een suggestie om meer mensen toegang te geven tot de Instagrampagina om 

daar foto’s op te plaatsen. 

Francine zegt dat Larissa en anderen zeker en graag foto’s door kunnen sturen. 

Lotte bedankt Larissa voor haar suggestie. 

 605 

Leonie vraagt of de promotieposter ter vervanging of toevoeging dient. 

Eveline antwoordt dat de poster dient als toevoeging. 

Vivian merkt op dat de achtergrondfoto van de Facebookpagina al anderhalf jaar oud is en 

vraagt of deze kan worden veranderd. 

Eveline antwoordt dat dit zal gebeuren. 610 

Steven vraagt of het promotiebudget van € 400 voor meer is dan alleen de promotieposters. 

Jurrian antwoordt dat het budget ook voor een flink deel bestaat uit posters voor de 

lezingen. Daarnaast bestaat er speelruimte in het budget aangezien Eveline een 

nieuwe functie heeft. 

Vera vraagt of de poster ook voor de EL CID7-week gebruikt gaat worden of dat de EL CID-615 

commissie een eigen poster krijgt. 

Eveline antwoordt dat de EL CID-poster vaak specifieker is en dus een andere poster zal zijn. 

Larissa merkt op dat de promotieposter een balans moet zijn tussen te specifiek en te vaag. 

Lotte antwoordt dat er zal worden overlegd met de pr-commissie om die balans te 

waarborgen. 620 

                                                      

 
7 Enige Leidse Commissie Introductie Dagen. 
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Ward merkt in lijn met wat Vivian gezegd heeft op dat de foto op de website een gedateerde 

foto is uit 2013 waar bovendien Prometheanen op een bank zitten, wat niet een hele 

representatieve foto is. 

Lotte antwoordt dat de internetcommissie hier in samenwerking met de fotocommissie naar 

kan gaan kijken. 625 

Francine geeft als suggestie voor het promoten van Prometheus om op makelaarsborden het 

Prometheuslogo te laten zetten, aangezien er een aantal Prometheushuizen zijn. 

Eveline antwoordt dat ze het een goed idee vindt en ernaar zal kijken. 

Gerard heeft twee suggesties voor de slogan op de promotieposter: ‘Hoe heter hoe beter’ en: 

‘Word je ook lit?’. 630 

Onder de aanwezigen wordt luid gelachen. 

Eveline zal over de slogan overleggen met de pr-commissie. 

 

Vivian zegt dat het goed kan werken als promotie om posters te maken voor 

commissieactiviteiten, bijvoorbeeld voor het eindfeest. Ook kan een digiflyer worden 635 

gemaakt in plaats van alleen een kaartje of een gewone mail. 

Eveline antwoordt dat, mochten commissies dit willen, zij hiervoor open staat. 

Vera merkt op dat het anticlimactisch was om van de EL CID-website naar de normale 

Prometheussite te gaan. Er zou meer aandacht naar het uiterlijk van de site kunnen 

gaan vanuit de internetcommissie, of door een Delftse student ernaar te laten kijken. 640 

Lotte antwoordt dat het uiterlijk van de site beter is geworden, maar dat het bestuur hierover 

in overleg zal gaan met de internetcommissie. Ze bedankt Vera voor haar opmerking. 

 

Sanne vraagt of het bestuur iets aan de eindejaarsenquête heeft gehad. 

Lotte antwoordt dat de meningen van Prometheanen sterk verdeeld zijn: de ene helft zegt 645 

precies het tegenovergestelde van de andere helft. Hierdoor zijn er geen eenduidige 

conclusies uit de enquête te trekken. 

 

Robert merkt op dat de promotie van Prometheus vooral Prometheus moet tonen, en er 

daarbij niet te veel op het logo, de vlam, moet worden gefocust. Hij vraagt daarom 650 

aan de pr-commissie om na te denken over een ander logo.  

Uit de zaal stijgt een verontwaardigde ‘Wat?!’ op. 

Robert zegt dat de vlam namelijk als iets christelijks overkomt en het logo Prometheus dus 

niet helpt in het kwijtraken van de christelijke associatie. 

Emily vraagt of het bestuur een bestuurlogo heeft, aangezien die niet op het beleidsplan 655 

staat. 

Eveline antwoordt dat er wel een bestuurlogo is, en dat Ward deze heeft gemaakt. 

 

Lotte neemt bij hamerslag en per acclamatie het beleidsplan aan. 

 660 

#6. Toneelgroep Efeze 
Lotte zegt dat het plan Efeze, evenals het beleidsplan, gisteren per mail is verstuurd. Daarom 

zal het niet worden voorgelezen. Ze geeft Arthur, de assessor intern, het woord. 

Arthur wijst op de hoofdpunten van het voorstel Efeze, dat met het beleidsplan naar alle 

leden mee is gestuurd. 665 

Lotte geeft vervolgens het woord aan de aanwezigen. 
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Vera merkt op met betrekking tot de financiële aansprakelijkheid van de gildepraesides dat 

de kosten voor de locatie altijd achteraf betaald worden, waardoor de inkomsten niet 

later maar eerder binnenkomen. 

Lotte antwoordt dat het om een betalingsverplichting gaat, en het daarom niet zozeer over al 670 

gemaakte kosten gaat maar om de verplichting. 

 

Vivian verlaat de zaal om 21.51 uur. 

 

Steven vraagt waarom het restitutiesysteem zoals bij andere commissies gebruikelijk is niet 675 

kan worden overgenomen. De winst van afgelopen jaar staat nu namelijk als reserve 

voor Efeze begroot, terwijl bij andere commissies de winst wordt gerestitueerd. 

Jurrian antwoordt dat Efeze een extra aspect heeft ten opzichte van andere commissies, 

namelijk dat bezoekers graag geld willen doneren aan Efeze. Afgelopen jaar heeft Bo 

tevens aan de zaal aangeboden om Vriend van Prometheus te worden, maar er zijn 680 

uitsluitend donaties gedaan. Jurrian hoopt daarom voor een eventuele restitutie te 

kunnen zien hoeveel geld van donaties komt en hoeveel van de kaartverkoop komt. 

Komt een winst door kaartverkoop, dan zal die winst worden gerestitueerd; komt de 

winst door donaties, dan zullen die donaties voor de volgende commissie als winst 

op de begroting worden gezet. De € 270 die er nu voor Efeze staat, is bedoeld voor 685 

eenmalige uitgaven die meerdere jaren ten goede kunnen komen, bijvoorbeeld voor 

grime. De praktijk zal dit jaar uitwijzen. 

Gerard merkt op dat de kaartjes rond de € 5 kosten en daardoor een dusdanig lage restitutie 

zullen hebben per persoon, dat het in de praktijk niet handig is om zulke kleine 

bedragen naar veel mensen over te moeten maken. 690 

Jurrian antwoordt dat hij hierover na zal denken en de hulp van de kascontrolecommissie zal 

inschakelen. 

Vera reageert hierop dat er het afgelopen jaar € 109 aan giften is gedaan. Zonder deze giften 

zou er geen winst maar zelfs verlies geleden zijn. In zo’n geval hoeft er dus niet 

gerestitueerd te worden. 695 

Eline vraagt waarom kaartjes minder voor leden dan voor niet-leden zullen kosten. 

Jurrian antwoordt dat de voorstelling een integraal onderdeel is van de vereniging. 

Lisette vraagt hoe het bestuur en de commissieleden een rol zullen spelen in de opvolging 

van de commissieleden. 

Jurrian antwoordt dat het vanuit het bestuur heel dom zou zijn om de expertise van de 700 

commissieleden niet mee te nemen, en dat dus zeker de inspraak zal worden 

gevraagd van de commissieleden. 

 

Vivian komt om 21.54 uur de zaal binnen. 

Thomas verlaat de zaal om 21.54 uur. 705 

 

#7. Stemming inzake toneelgroep Efeze 
Lotte leest het stemmingsvoorstel voor: ‘Toneelgroep Efeze wordt een commissie zoals 

beschreven staat in het beleidsplan van bestuur Parcival’. Ze vraagt of er nog vragen 

zijn over de formulering van dit stemmingsvoorstel.  710 

Sanne en Emily vragen hoe de volgorde van stemmen gaat voor mensen die door een of 

meerdere mensen zijn gemachtigd. 
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Lotte antwoordt dat eerst de stemming van de aanwezigen zal zijn, vervolgens die van de 

machtigingen. Heb je twee machtigingen, dan kan je beide handen opsteken. Ze 

vervolgt dat het een stemming is bij handopsteking en dat je voor, tegen of blanco 715 

kan stemmen. Blanco stemmen betekent onthouding van stemmen. Ze vraagt of er 

nog vragen zijn over de gang van zaken. Er zijn geen vragen, dus Lotte gaat over op 

de stemming. 

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

wordt, onder applaus, aangenomen. 720 

 

Lotte schorst de vergadering om 21.58 uur. 

 

Ward en Larissa verlaten de zaal. 

Schelte komt de zaal binnen. 725 

    

#8. Begroting 
Lotte heropent de vergadering om 22.21 uur. 

 

Lotte geeft het woord aan Jurrian, de quaestor, om de begroting door te nemen. 730 

Jurrian begint bij het kopje Inkomsten. 

1.     Contributies   Deze post is hoger dan voorgaande jaren. De goede EL

     CID-week heeft geleid tot een hoger ledenaantal. Hier

     zit ook een verwachting in dat er nog nieuwe leden

     zullen komen tijdens het collegejaar. 735 

2.     Vrienden    Deze post is moeilijk in te schatten doordat de bedragen

    die Vrienden doneren sterk variëren. Jurrian hoopt op in

    ieder geval twee nieuwe Vrienden dit jaar. 

3.     Reünisten   Van de mensen die zich afgelopen jaar hebben  

    uitgeschreven zijn er een aantal Reünist geworden, 740 

    vandaar deze verhoging. 

4.     Subsidies    Deze post bevat de sponsoring die we als vereniging

    ontvangen via de LUF8-bijdrages die de leden aan  

    Prometheus doneren. Jurrian moedigt alle aanwezigen

    van harte aan dit te doen. Het bestuur zal ook nog  745 

    eerstejaars aanmoedigen hun LUF-bijdrage aan  

    Prometheus te schenken. 

5.     Rente    De rente is nog steeds bedroevend laag, namelijk 0,1%,

    op de zakelijke spaarrekening van de ING. Het bedrag is

    iets hoger geschat, omdat er meer geld op de  750 

    verenigingsrekening staat door het spaarplan. 

6.     Inkomsten merchandise  Zoals Bo gisteren uitlegde kan verkochte  

    lustrummerchandise als winst worden beschouwd. Het

    bestuur verwacht nog een deel van de  

                                                      

 
8 Leids Universiteits Fonds. 
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    lustrummerchandise te kunnen verkopen. Vandaar deze755 

    inschatting van € 50. 

10.   Totaal inkomsten  Het totaal aan inkomsten komt op € 12.875. 

 

Jurrian gaat door naar de uitgaven, te beginnen bij het Ab-actiaat. 

11.   Print- en kopieerkosten  Deze post spreekt voor zich. 760 

12.   Postzegels   PostNL gaat de postzegels volgend jaar met 8% 

    verhogen. Het verzenden van de Pyros kost nu vier

    postzegels per stuk. Op dit moment willen 49 leden het

    maandprogramma en 118 leden de Pyros op papier

    ontvangen, waarvan ongeveer de helft verzonden moet765 

    worden. Daarom is deze post zo hoog. Misschien wil het

    bestuur hier nog iets mee gaan doen. 

13.   Enveloppen   Deze post valt laag uit omdat Sander nieuwe 

    enveloppen heeft aangeschaft. Dat is heel fijn. 

14.   Promotiemateriaal  Hiervan wordt het drukken van de posters betaald. Bij770 

    Nehalennia en Yggdrasil staat een deel van deze post

    onder de reservering Labor Vincit. Dit zie je onderaan

    de begroting terug bij overig. Ten opzichte van de € 250

    van Yggdrasil is er nu € 150 extra begroot als 

    speelruimte voor de nieuwe assessor PR. 775 

 

Jurrian gaat verder met het kopje Vereniging. 

17.   Representatiekosten extern Dit bedrag bestaat uit de rondjes verenigingen en de

    cadeaus voor constitutieborrels. Het bedrag is gebaseerd

    op de resultaten van Andromeda en Elegast. 780 

18.   Presentjes intern   Iets hoger omdat er dit jaar weer een nieuwe commissie

    is, de integratiecommissie. 

19.   Sprekerspresentjes  De sprekerspresentjes van Yggdrasil worden 

    opgemaakt, waarna het bestuur zelf een presentje 

    aanschaft. 785 

20.   Sprekers    Deze post bevat reiskosten en drankjes voor sprekers.

    Betalingen aan sprekers zijn dit keer apart opgenomen. 

21.   Grote Namen   Deze post omvat de betalingen aan sprekers. Zoals in

    het beleidsplan is vermeld, maakt het bestuur hier geld

    voor vrij, namelijk € 500. 790 

22.   Doordeweekse activiteiten Yggdrasil had een lustrumcommissie die deels voor

    doordeweekse activiteiten zorgde, wat nu niet het geval

    is. Jurrian hoopt dat de maandelijkse filmavond ervoor

    zorgt dat deze post niet te groot wordt. 

23.   Uitjes    Ook hier geldt dat er geen lustrumcommissie meer is. 795 

24.   Speciale activiteiten  Deze post is zoal voor de Reünistendag en hutspot eten. 

 

Jurrian gaat verder naar de commissiesubsidies. Hij zegt dat dit stukje er een beetje anders 

uitziet dan voorheen, omdat hij de commissies op alfabetische volgorde heeft gezet. 
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25.   Subsidie almanak  De almanak was vorig jaar iets goedkoper. Toch is er800 

    weer € 900 begroot om de commissie niet te limiteren

    in haar mogelijkheden. 

26.   Subsidie dagjes   Het bestuur schat dat dit genoeg geld is om vier dagjes

    mee te organiseren. 

27.   Subsidie dies   € 50 is genoeg voor het diesfeest. 805 

28.   Subsidie Efeze   Volgens het hiervoor besproken plan Efeze is er dit jaar

    geen subsidie voor Efeze. Over meerdere jaren moet

    blijken of er subsidie nodig is. 

29.   Subsidie eindfeest  Het bestuur denkt dat het goed is als mensen een kaartje

    moeten kopen voor het eindfeest. Zo kan er beter 810 

    worden geschat hoeveel mensen er komen. Daarom is

    het budget verlaagd. 

30.   Subsidie EL CID   De EL CID-week was dit jaar goedkoper dan onder

    Nehalennia, maar deels omdat een aantal plannen niet

    gerealiseerd zijn. Het bestuur wil de EL CID-commissie815 

    wel dezelfde mogelijkheden bieden, vandaar de € 900. 

31.   Subsidie februari   De themamaanden krijgen beide € 125. Vorig jaar zijn

    de themamaanden redelijk hoog uitgevallen doordat

    voor sprekers is betaald. Dit budget is vooral voor 

    activiteiten bedoeld. Mocht de commissie een spreker820 

    vinden waarvoor moet worden betaald, dan kan dat in

    overleg met het bestuur.  

32.   Subsidie fotoboek  Jurrian zegt dat er de afgelopen jaren een som geld werd

    gegeven, onafhankelijk van het aantal afnemers van het

    fotoboek. Dit jaar wil hij per fotoboek € 5 sponsoren.825 

    Vorig jaar waren er 35 afnemers. Het begrote bedrag

    komt daarom op € 175. Zo wordt het geld eerlijker 

    verdeeld over de leden. 

33.   Subsidie gala   Het Prometheusgala is als stijldansaangelegenheid vrij

    uniek. Jurrian hoopt dat de commissie met € 300 hier een830 

    mooie locatie bij kan regelen. 

34.   Subsidie kamp   Het bedrag is gebaseerd op voorgaande jaren. 

35.   Subsidie mei   Deze post is behandeld bij subsidie februari. 

36.   Subsidie Pyros   Dit bedrag is gebaseerd op de kosten van de Pyros van

    afgelopen jaar. 835 

37.   Subsidie integratiecommissie Jurrian zegt dat dit een foutje van zijn kant is: de post

    had tussen gala en kamp moeten staan. De commissie

    krijgt als proefcommissie een klein budget om 

    laagdrempelige activiteiten te organiseren. 

 840 

Niels komt om 22.40 uur de zaal binnen. 

 

39.   Domeinnaam   Voor zover bekend verandert deze post niet. 
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40.   Merchandise   Jurrian zegt dat er nog geen concreet plan voor nieuwe

    merchandise is. Het bestuur gaat proberen quitte te845 

    spelen op merchandise. 

 

Jurrian gaat verder met het kopje Overig. 

43.   PKvV    Kosten voor de PKvV blijven voor zover bekend gelijk. 

44.   Constitutie   Hieronder valt de constitutie-high tea. 850 

45.   Quaestuur   De kosten van de quaestuur zijn dit jaar hoger door het

    nieuwe boekhoudprogramma. Dit programma zal veel

    tijdsbesparing opleveren. 

46.   Onvoorzien   Jurrian weet nog niet wat hier komt te staan. Het 

    bedrag is 4% van de totale inkomsten. 855 

48.   Reservering zesde lustrum Er is helaas geen ruimte op onze begroting om meer

    geld voor het lustrum te reserveren. Dit geldt ook voor

    de reservering van de fotocamera en de beamer. 

    Hopelijk komt hier gedurende het jaar ruimte voor. 

49.   Reservering spaarplan  € 1500 wordt gereserveerd zoals staat in het spaarplan. 860 

52.   Reservering Labor Vincit Deze post is pas in te schatten als er drukwerk is besteld.

    Het geld hiervoor komt uit post 14: Promotiemateriaal.

    Te zijner tijd zal hier een reservering verschijnen. 

53.   Testlocaties   Het bestuur wil dit jaar een aantal nieuwe locaties 

    bezoeken, daarvoor is geld beschikbaar gemaakt. 865 

Jurrian vertelt dat de totale uitgaven optellen tot € 12.875, waarmee de begroting sluitend op 

een resultaat van € 0 uitkomt. Hij nodigt de kascontrolecommissie uit om te reageren 

op de begroting. 

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

kascontrolecommissie uit de twee meest recente verenigingsquaestoren bestaat, maar 870 

dat René er ook vandaag niet bij kan zijn, aangezien René net als gisteren nog steeds 

in Italië zit. Ze hebben als kascontrolecommissie een aantal vragen, maar willen de 

zaal eerst gelegenheid geven om hun vragen per kopje te stellen. 

 

Sander zegt dat Sander Teuchies zich als Reünist heeft opgegeven, maar dat dit nog officieel 875 

moet worden geregeld. 

Adri merkt op dat de begrote inkomsten voor de merchandise best weinig zijn, aangezien er 

veel merchandise over is. 

Jurrian antwoordt dat veel tasjes zullen worden gebruikt voor het eerstejaarspakket. De 

verkoop van de lustrumboeken gaat bovendien moeilijk. Vandaar dat de inkomsten 880 

van de merchandise voorzichtig zijn begroot. Het bestuur gaat wel haar best doen de 

merchandise te verkopen en als dat lukt, zullen de inkomsten hoger uitvallen. 

 

Steven merkt op dat bij Nehalennia gebruik is gemaakt van de interne postservice van 

Plexus, waardoor er geen postzegels gebruikt hoefden te worden. Hij vraagt zich af of 885 

Prometheus hier gratis gebruik van kan maken of niet, aangezien er destijds geen 

rekening is verstuurd. 

Sander reageert dat dit niet is nagevraagd en dat hij dit dus niet weet. 
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Sanne zegt dat het gebruik van deze postservice heel handig was tijdens Nehalennia voor de 

maandprogramma’s en de Pyrossen. Ze oppert om dit te overleggen met Anita. 890 

Jurrian kijkt naar het resultaat van Nehalennia en ziet dat de reservering Labor Vincit en 

postservice Plexus er nog staat. Hij zal kijken wat daar mee is gebeurd. 

Gerard excuseert zich voor het vage kopje en legt uit dat dit kopje er was voor het geval 

Yggdrasil nog geld aan Plexus moest geven. 

Bo reageert dat hier nooit een rekening van is geweest. 895 

Vivian oppert om gratis brieven te versturen met de enveloppen van de universiteit. Dit is 

primair bedoeld voor studieverenigingen, maar het is makkelijk om aan de brieven te 

komen door ze bij het secretariaat van het Lipsius te vragen. 

Jurrian antwoordt dat deze optie zal worden uitgezocht. 

Steven zegt dat hij graag een terugkoppeling ziet bij de volgende ALV over hoe de 900 

postservice aan Plexus en de universiteit werkt. 

Sander merkt op dat er weliswaar kleinere enveloppen voor de verjaardags- en kerstkaartjes 

en grotere enveloppen voor de Pyros zijn gekocht, maar ook weer niet zoveel dat er 

een veel lager bedrag begroot kan worden. 

Jurrian antwoordt dat hij hier nog naar zal kijken voor de suppletoire begroting. 905 

 

Emily stelt voor om een kleine bijdrage te vragen voor de almanak. Dan kan het bestuur 

meer geld vrijmaken voor commissies: € 2,50 voor een almanak is dan al prima. 

Jurrian zegt dat het bestuur hierover na zal denken. 

Niels vraagt of de kamplocatie komend jaar twee keer moet worden betaald. 910 

Jurrian antwoordt dat dat niet zo is, omdat de afrekening pas later komt. 

Lotte en Maartje geven aan dat de afrekening afgelopen jaar tijdens het kamp zelf was. 

Gerard reageert dat er rekening mee moet worden gehouden dat er vaak wel een eerste 

aanbetaling moet worden gedaan. 

Emily zegt dat er dit jaar tegen de € 100 voor de hosting van de site moet worden betaald. 915 

Jurrian zegt dat dat op de suppletoire begroting zal komen te staan. 

Steven vraagt of er al zicht is op hoeveel er per Grote Naam zal worden besteed. 

Jurrian antwoordt dat Sophie Labelle € 50 van het bestuur krijgt en € 50 van de 

acquisitiecommissie, en dat een spreker later in het jaar € 125 zal kosten. 

 920 

Sanne vraagt of de verandering bij het fotoboek er is om het fotoboek goedkoper te maken. 

Jurrian zegt dat het bedoeld is om het geld eerlijker te verdelen onder de leden. Het geld 

werd namelijk gegeven onafhankelijk van de hoeveelheid mensen die een fotoboek 

wilden. De € 175 is gebaseerd op de hoogste begroting van het afgelopen jaar. 

Sanne zegt dat de fotoboeken moeilijker te verkopen zijn omdat ze € 15 kosten. Als heel 925 

weinig mensen het fotoboek willen kopen dan wordt het nog duurder. Als er meer 

geld vrijkomt dan zullen ook meer mensen het fotoboek kopen. 

Jurrian antwoordt dat, omdat meer leden in voorgaande jaren een almanak hebben 

afgenomen, deze beslissing is gemaakt. 

Sanne zegt dat dat komt omdat de almanak gratis is. 930 

Jurrian zegt dat dit geënquêteerd kan worden. 

Gerard zegt dat er nu bij de afname gerekend is op 35 mensen, gebaseerd op het voorgaande 

jaar. Hij vraagt of de fotoboeken nu duurder worden omdat er eerst meer geld in 

werd gestopt. 
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Jurrian antwoordt dat dit mogelijk is, maar dat er in die situatie kan worden overwogen om 935 

meer te sponsoren. 

 

Annemieke verlaat de zaal om 22.59 uur. 

 

Vera vraagt waarom het bedrag voor de Pyros gebaseerd is op de eerste begroting van 940 

Yggdrasil en niet op hun suppletoire begroting. Er is nu namelijk geen budget meer 

om de Pyros dikker te maken, zoals aan het einde van het afgelopen jaar is gedaan. 

Jurrian antwoordt dat het bedrag inderdaad gebaseerd is op de eerste begroting van 

Yggdrasil. De Pyros kan daarmee zijn zoals hij aan het begin van het afgelopen jaar is 

begroot en uitgevoerd, maar dus niet meer zoals hij de afgelopen keer was. 945 

Gerard voegt toe dat in vergelijking met Andromeda en Nehalennia het budget van de Pyros 

nu veel hoger ligt. Hij is, doordat de afgelopen Pyros dikker was, er nog niet aan 

toegekomen om hem te lezen. 

 

Annemieke komt om 23.01 uur de zaal binnen. 950 

 

Eline vraagt waarom er voor de constitutie twee keer zoveel is begroot. 

Jurrian antwoordt dat dit deels komt doordat de bakkosten zijn gebaseerd op die van de 

lustrum-high tea, wat best veel was. Bovendien kost de locatie, de Ekklesia, € 50 

terwijl vorig jaar de locatie gratis was. Dit keer zullen er ook kratten bier worden 955 

gekocht, wat voorgaande jaren niet werd gedaan. 

Cid vraagt of hier ook de constitutiecadeautjes bij zitten. 

Jurrian antwoordt dat die onder representatiekosten extern vallen. 

Adri merkt op dat de Ekklesia bij de constitutie-high tea van Andromeda te klein was. 

Jurrian zegt dat het moeilijk is om een alternatief te vinden. De Keyzer wil Prometheus niet 960 

na vorig jaar en andere locaties zijn veel duurder. 

Vera vraagt of de Spectrumzaal, of de kantine naast de Spectrumzaal, is overwogen. 

Jurrian zegt van niet, maar dat de locatie nu is vastgelegd. Het bestuur zal hier nog over 

nadenken. Hij bedankt haar voor de tip. 

Steven vraagt hoeveel er voor bier is begroot, aangezien het om een high tea gaat, en voegt 965 

toe dat de informatie naar de leden toe transparanter moet, aangezien er nu 

herhaaldelijk moet worden doorgevraagd. 

Jurrian biedt zijn excuses aan en zegt dat de bierkosten vlak onder de € 100 liggen. Hij vraagt 

of het nu transparant is. 

Emily vraagt waarom er bier bij de high tea komt. 970 

Lotte antwoordt dat de constitutie het moment is om Prometheus naar externen toe te tonen 

en deze extra optie uitdraagt dat de vereniging meer is dan alleen thee. Bovendien is 

en blijft de constitutie een high tea en zal het bier uit het zicht staan. Alleen als 

mensen expliciet naar bier vragen, kan die optie nu wel worden aangeboden. Ze heeft 

gemerkt dat een aantal externen zich negatief hadden geuit over de beperkte opties 975 

tijdens een vorige constitutie-high tea. 

Vera merkt op dat ze ervaren heeft dat externen de high tea waarderen, juist omdat er niet 

wordt geschonken ter afwisseling. Ze hoorde dit ook bij de high tea van Yggdrasil. 

Jurrian merkt op dat overgebleven kratten terug kunnen worden gebracht naar de winkel. 

Hij wil desnoods het overgebleven bier zelf overnemen. 980 
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Vivian zegt dat fusten wellicht goedkoper zijn dan kratten bier. 

Jurrian zegt dat hij hiernaar zal kijken. 

Cid weet dat het controversieel is, maar vraagt of er nu ook koffie kan worden geschonken. 

Uit de zaal stijgt een verontwaardigde ‘Wat?!’ op en er wordt gelachen. 

Jurrian antwoordt dat dat wel heel ver zou gaan. 985 

Bo waarschuwt dat het budget al snel aan de € 300 zit met de Ekklesia voor € 100 en net 

onder de € 100 voor bier. 

Jurrian antwoordt dat, omdat de constitutie in de middag is, een dagdeel van € 50 al goed is. 

Vivian vraagt of het budget inclusief de declaraties van bakkosten is. 

Jurrian antwoordt dat dat het geval is. 990 

 

Steven vraagt aan de aanwezige leden van de lustrumcommissie wat ze van hun budget 

vonden. De reservering voor het zesde lustrum is dit jaar namelijk € 250, wat minder 

is dan het jaar daarvoor, en in het jaarverslag van Yggdrasil bleek dat het uiteindelijke 

budget te weinig was. 995 

Adri reageert dat wanneer je meer geld hebt, je ook meer gaat uitgeven. Uit de commissie-

evaluatie bleek dat het beter is om te focussen op een aantal grotere activiteiten dan 

om veel activiteiten te organiseren, want het aantal activiteiten bleek dit jaar te veel te 

zijn. Daardoor zal er per activiteit ook meer geld beschikbaar zijn, doordat het budget 

niet meer gespreid hoeft te worden over veel verschillende activiteiten. 1000 

Gerard merkt op dat er in het eerste jaar dat er voor het afgelopen lustrum is gereserveerd € 

150 was gereserveerd, wat dus € 100 minder is dan nu. Er zit bovendien al € 300 van 

Yggdrasil in de lustrumpot, dus het lustrumbudget gaat waarschijnlijk zelfs stijgen. 

Bo merkt op dat de lustrumcommissie wat activiteiten betreft helemaal is uitgekomen maar 

dat er te veel merchandise was aangekocht. De rest van het lustrumjaar is wel mooi 1005 

uit de kosten. 

 

Emily verlaat de zaal om 23.19 uur.  

 

Gerard geeft aan dat al veel van zijn vragen zijn gesteld door de zaal, waardoor hij nu niet 1010 

eentonig veel vragen hoeft langs te gaan. Hij bedankt de zaal hiervoor. Eerst heeft hij 

een mededeling over een foutje in het resultaat van Nehalennia, waar Jurrian per 

ongeluk achter is gekomen. Jurrian had het verschil totaal juist uitgerekend en dit 

doorgevoerd in de hele rij waar Nehalennia onder valt. Het verschil totaal heeft hij 

uitgerekend door de post reservering voorgaand jaar (€ 680) bij het verschil subtotaal 1015 

(€ -619,92) op te tellen en de reservering volgend jaar (€ 40) eraf te halen. Je komt dan 

op een verschil totaal van € 20,08. Gerard zelf kwam toentertijd op € 2,80 uit, omdat 

post 7.b., de activering postzegels en theeglazen (€ 17,28), niet meegenomen was in de 

inkomsten. Helaas is dit geen extra geld, maar was het alleen niet genoteerd. 

Hij gaat verder met de opmerkingen over de begroting. De subsidies en sponsoring bij punt 1020 

4 zijn hoger begroot. Tot nu toe is er geen reclame ingekocht. Hij hoopt dat dit gedaan 

gaat worden, anders kan deze post niet omhooggaan.  

 

Emily komt om 23.22 uur de zaal binnen. 

 1025 
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Gerard zegt dat er in het verleden pennen konden worden gekocht: vijf voor € 2,50. Hij 

vraagt of het bestuur van plan is dat dit jaar weer te gaan doen. 

Jurrian antwoordt dat het bestuur dit graag wil overwegen. 

Gerard zegt dat het leuk zou zijn als het er weer komt. Hij merkt op dat er voor de 

doordeweekse activiteiten meer is begroot dan bij Yggdrasil, wat logisch is gezien de 1030 

lustrumactiviteiten die zij hadden. Echter is het budget lager dan bij Andromeda en 

Nehalennia. Hij vraagt zich af waarom dit is. 

 

Yorim komt om 23.24 uur de zaal binnen.  

 1035 

Jurrian antwoordt dat de doordeweekse activiteiten twee keer per maand worden gehouden, 

maar dat één keer per maand een filmavond wordt gehouden. Filmavonden kosten 

veel minder dan andere activiteiten. Daardoor hoopt het bestuur op een iets lagere 

post uit te komen. Het lage budget bij de uitjes komt door de gelimiteerde 

hoeveelheid geld. De kosten worden daarbij enigszins gedrukt door de AH-Uitzegels 1040 

die bij het afgelopen kamp zijn verzameld. 

Gerard bedankt Jurrian voor het antwoord. Hij ziet dat de onvoorziene kosten iets lager zijn 

begroot dan vorig jaar. Hij vraagt of Jurrian dit kan toelichten. 

Jurrian antwoordt dat hij tot dit bedrag kwam op basis van voorgaande begrotingen, 

suppletoire begrotingen en de resultaten. Hierin is steeds de trend te zien dat de post 1045 

onvoorziene kosten steeds lager wordt begroot en uiteindelijk uitkomt op een lager 

resultaat. Nu is er dus al meteen voor een wat lager bedrag begroot. 

 

Lotte neemt de begroting bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 1050 

#9. Decharge kascontrolecommissie 
Lotte dechargeert Gerard Spaans en René Kamerich als leden van de kascontrolecommissie. 

 

#10. Installatie commissieleden 
Lotte installeert de volgende personen in de volgende commissies: 1055 

Jurrian Meijerhof en Miranda Lake in de acquisitiecommissie. 

Eline Berkhout, Larissa Koedood, Marike van Dam, Sander Huls en Sanne Wortman in de 

almanakcommissie. 

Maartje Dingemans in de archiefcommissie. 

Annemieke Stolk, Floris Meertens, Schelte van Deventer en Sophie van Houwelingen in de 1060 

buitenlandreiscommissie. 

Gerard Spaans, Juliette Reijnen, Loes de Bruin en Marike van Dam in de dagjescommissie. 

Bastiaan van Ganzen, Leonie Dams en Naor Scheinowitz in de eindfeestcommissie. 

Cid Swanenvleugel, Eline Berkhout, Eveline van der Veen, Joris van de Riet, Loes de Bruin, 

Niels Rood en Sander Huls in de EL CID-commissie. 1065 

Cornieke van den Broek, Eveline van der Veen, Leonie Dams, Marike van Dam en Susanne 

Belonje in de fotocommissie. 

Anne Bulkens, Daphne van Wijngaarden, Laurens Tieleman en Vivian Tomson in de 

galacommissie. 

Jos van Winkel in de internetcommissie. 1070 
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Dominique Mulder, Freya Freytag, Guus de Wit, Thijs-Jan Kamp, Suze Geuke en Vera 

Verkooijen in de kampcommissie. 

Bo Salomons en Gerard Spaans op advies van de ALV in de kascontrolecommissie. 

Eveline van der Veen in de pr-commissie. 

Gijs Pennekamp, Kees van Beest, Laura van den Hooff, Rianne Stuivenberg en Susanne 1075 

Belonje in de themamaandcommissie februari. 

Cid Swanenvleugel, Gerard Spaans, Joris van de Riet en Leonie Dams in de 

themamaandcommissie mei. 

Bo Salomons en Lisette Neeleman in de Toneelgroep Efeze-commissie. 

Emma de Jong, Joep Tegelaar en Laura van den Hooff in de weekendje I-commissie. 1080 

Adri Wessel, René Kamerich, Susanne Belonje en Tonda van Manen in de weekendje II-

commissie. 

 

#11. Decharge en installatie gildepraesides 
Lotte dechargeert Sander Teuchies als praeses van het Alcoholicagilde. 1085 

Lotte installeert Jurrian Meijerhof en Arthur Wesselink als praesides van het Alcoholicagilde. 

 

#12. W.v.t.t.k.9 
Lotte vraagt of iemand een onderwerp ter tafel wil brengen wat nog niet besproken is. 

Sander vraagt wie het derde lid, de producer, wordt van de commissie Efeze. 1090 

Lotte antwoordt dat de producer in overleg met Efeze halverwege het jaar zal worden 

gekozen. 

Vivian vindt het hebben van pennen als merchandise een goed idee en vindt het ondanks 

Roberts opmerking heel positief om overal je logo op te zetten. 

Niels merkt op dat het nog niet gelukt is om alle commissies te vullen. Hij vraagt of er al 1095 

eerstejaars zijn benaderd. 

Arthur antwoordt dat hij via via wel animo heeft doorgekregen om in commissies te komen. 

Hij zal hier binnenkort op ingaan. 

Niels vraagt of de afgevaardigde voor de VVO-commissie moet worden ingehamerd. 

Lotte antwoordt dat het geen commissie van Prometheus is, dus diegene hoeft niet te 1100 

worden ingehamerd. 

  

#13. Rondvraag 
Lotte opent de rondvraag en begint bij Niels. 

Niels wil graag speculaas eten. Hij wenst het bestuur veel succes en plezier. Bestuur zijn is 1105 

een feest, en hij wenst het bestuur een fantastisch feest toe. 

Kristian heeft het volste vertrouwen in het bestuur en wenst hen veel succes toe. 

Yorim merkt op dat documenten vanuit het bestuur voortaan als pdf moeten worden 

verstuurd en niet als docx bestand. Hij wenst het bestuur veel succes. 

Vera wenst het bestuur veel succes en plezier. 1110 

Sanne wenst het bestuur ook veel succes en plezier. 

Schelte sluit zich daarbij aan. 
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Cid wenst het bestuur veel succes en plezier en vindt dat er koffie bij de high tea moet 

worden geschonken, want niet iedereen houdt van thee. 

Robert complimenteert het bestuur voor de soepele ALV en geeft zijn complimenten aan de 1115 

praeses die goed aansluit in het rijtje van praesides. 

Bram van Smoorenburg wenst het bestuur veel plezier en succes. 

Anne Bulkens wenst het bestuur veel plezier en succes. 

Dominique Hofman wenst het bestuur veel plezier en succes. 

Lisette wenst het bestuur veel plezier en succes. 1120 

Riccardo Tosellini wenst het bestuur veel plezier en succes. 

Vivian wenst het bestuur veel plezier en succes en sluit zich aan bij Cids opmerking dat er 

koffie mag worden geschonken op de constitutie-high tea. Ze wenst Eveline veel 

plezier met het maken van de posters. 

Leonie wenst het bestuur veel succes. 1125 

Sander zegt dat hij voor het eerst in een jaar geen excuus heeft om niet veel te zeggen omdat 

hij het op moet schrijven. Dus maakt hij van het moment gebruik om een leuke 

anekdote te vertellen. Niels zei net dat het bestuursjaar een feest is, zegt hij, en 

gisteren mocht hij niet tijdens zijn bestuursjaar, maar na de wissel een tas uit de derde 

verdieping van Plexus gooien en dat was heel leuk. 1130 

Dominique Mulder wenst het bestuur veel succes en veel plezier toe. 

Eline zegt dat er leuke dingen in het beleidsplan staan. Ze vindt het logo mooi en hoopt dat 

het blijft. Ze hoopt dat de speculaaspakjes op volgende ALV’s sneller opengaan. 

Bo reageert dat hij deze speculaas nog had ingekocht en hoopt dat er hierna betere speculaas 

wordt ingekocht. Eline en Bo wensen het bestuur veel succes toe. 1135 

Gerard heeft allereerst een opmerking van Ward dat in de aankondiging van de ALV klokke 

stond vermeld. Dit kan echter alleen op het hele uur, anders is het namelijk stipt, en 

dan moet er ook echt stipt worden begonnen. Zelf wenst hij het bestuur veel plezier 

en succes dit bestuursjaar. 

Adri wenst het bestuur veel plezier en succes toe en heeft er alle vertrouwen in dat het 1140 

bestuur er een heel leuk jaar van gaat maken. 

Emily sluit zich daarbij aan en vindt de nieuwe invulling van het pak heel leuk. 

Steven zegt dat hij heel blij is dat het bestuur enige vernieuwing niet schuwt in het 

beleidsplan. Vooral de integratie is slim bedacht. Hij wenst het bestuur veel succes en 

geeft als tip dat je bij de Sligro heel goed kan lunchen. 1145 

Annemieke vindt het een mooi beleidsplan en heeft het volste vertrouwen in het bestuur. 

Eveline heeft heel veel vertrouwen en heel veel zin in het bestuursjaar. 

Maartje bedankt iedereen voor de aanwezigheid en heeft heel veel zin in het jaar. 

Lotte sluit zich hierbij aan en heeft er heel veel zin in. 

Jurrian bedankt iedereen voor alle kritische opmerkingen op de begroting en zegt dat het 1150 

intern al heel gezellig is met een hele leuke groep mensen. 

Arthur sluit zich hierbij aan en zegt dat het bestuur er een heel mooi jaar van gaat maken 

waar iedereen van kan genieten. 

Lotte sluit de rondvraag. 

 1155 

#14. Sluiting 
Lotte sluit de vergadering om 23.43 uur. 


