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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op donderdag 27 september 2018 
Gehouden in Café de Vergulde Kruik te Leiden. Opgesteld door Joris van de Riet.  

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Adri Wessel 

Anna Zandee 

Arthur Wesselink (vanaf 21:21 uur) 

Bianca Filius (tot 22:58 uur) 

Bo Salomons 10 

Dominique Mulder 

Eddie Skinner 

Eline Berkhout 

Emma Lenting 

Emily Klerks (tot 22:58 uur) 15 

Esmée van ’t Hof 

Eveline van der Veen (vanaf 22:58 uur) 

Floris Meertens 

Francine Maessen (tot 22:58 uur) 

Freek van Vliet 20 

Freya Freytag 

Gerard Spaans 

Joris van de Riet 

Jurrian Meijerhof 

Lennart Blok (tot 22:58 uur) 25 

Leonie Dams 

Lisette Neeleman 

Loes de Bruin (van 22:21 tot 22:58 uur) 

Maarten Blom (tot 22:58 uur) 

Marije Monnickendam (van 22:40 tot 00:11 uur) 30 

Niels Rood 

Nina Littel (tot 22:58 uur) 

Sander Huls 

Sanne Wortman (tot 21:13 uur) 

Steven Assenberg (vanaf 20:59 uur) 35 

Susanne Belonje (tot 22:58 uur) 

Thom van Hugte (tot 22:58 uur) 

Tonda van Manen (van 21:00 tot 00:11 uur) 

Vera Verkooijen (tot 22:58 uur) 

Vivian Tomson (vanaf 21:46 uur) 40 

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

aangeduid en vervolgens slechts met de voornaam. Bij installaties en decharges wordt 

altijd de gehele naam gegeven. 

 

#1. Opening 45 
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Dominique Mulder heet iedereen welkom op de beleids-ALV van bestuur Halcyon. Ze 

verzoekt iedereen om zich aan te melden op de intekenlijst en vraagt iedereen om 

telefoons op stil te zetten. Het barpersoneel heeft gevraagd of iedereen zijn of haar 

glas mee wil nemen. 

Dominique opent de vergadering om 20:48 uur. 50 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

Dominique leest de agenda voor. 

Sanne Wortman vraagt waarom er apart wordt gestemd over het beleidsplan maar niet over 

de begroting. 55 

Dominique zegt dat het een “reliek” is van de originele agenda waarin een stemming over 

twee mogelijke beleidsplannen was voorzien. 

Vera Verkooijen vraagt of het punt dan kan worden geschrapt. 

Joris van de Riet zegt van niet, omdat een stemming volgens het huishoudelijk reglement op 

de agenda moet worden vermeld, hetgeen niet geldt voor de begroting. 60 

Dominique zegt dat er na punt 8, Stemming inzake beleidsplan, een pauze gaat zijn. Ze 

vraagt of er nog opmerkingen zijn. In afwezigheid van verdere opmerkingen neemt 

ze de agenda bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 

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

Dominique geeft het woord aan Joris, de ab-actis, voor post met betrekking tot de 

vergadering. 

Joris zegt dat hij machtigingen heeft binnengekregen van Bastiaan van Ganzen en Thomas 

Bakker voor Emily Klerks, van Cid Swanenvleugel voor Emma Lenting, van Loes de 

Bruin voor Nina Littel, van Suze Geuke voor Sander Huls, van Lotte Kokkedee voor 70 

Jurrian Meijerhof, van Maartje Dingemans voor hemzelf, van Schelte van Deventer 

voor Francine Maessen, en van René Kamerich voor Adri Wessel. Hij heeft tevens een 

machtiging van Lennart Blok voor Francine ontvangen, maar daar Lennart in persoon 

aanwezig is kan die machtiging als vervallen worden beschouwd. Hij deelt de 

vergadering mee dat nu het moment is om machtigingen te overhandigen voor 75 

degenen die er nog een hebben. 

Dominique zegt dat de notulen van de ledenvergaderingen van vandaag en gisteren op de 

halfjaarlijkse ALV in januari zullen worden besproken. 

 

#4. Mededelingen  80 

Dominique deelt de zaal mee dat er zoals altijd speculaas aanwezig is en vraagt of er 

mededelingen zijn. 

Joris heeft twee mededelingen. Hij heeft bij het diesfeest omgeroepen dat 26 september de 

dies van Prometheus was, maar werd er vervolgens door Sander Huls op gewezen 

dat dat 27 september moet zijn. Hij biedt zijn excuses aan voor de fout en feliciteert 85 

iedereen nogmaals met Prometheus. Zijn tweede mededeling is namens Marianne de 

Heer Kloots, die zich dit jaar heeft uitgeschreven maar iedereen nog de groetjes wil 

doen. 

Lisette Neeleman zegt dat de commissieverdeling gisteren is rondgestuurd. Er zijn nog 

mensen nodig voor de EL CID-commissie en kampcommissie; mensen die nu maar 90 

één commissie doen kunnen zich nog opgeven. 
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#5. Postbeleid 
Dominique zegt dat iedereen dinsdag per e-mail een exemplaar van de vergaderstukken 

heeft ontvangen; ze zullen daarom niet worden voorgelezen. Er zijn twee aparte 95 

begrotingen, voor het geval dat het postbeleid wel of niet zal worden aangenomen. 

Ze geeft eerst het woord aan de afgevaardigden van de Raad van Advies. 

Adri Wessel zegt dat de Raad er positief tegenover staat. 

Dominique dankt de Raad voor haar steun en geeft de rest van de zaal de mogelijkheid 

vragen te stellen. 100 

Emma Lenting zegt dat het bestuur voor verjaardagen persoonlijke e-mails wil gaan sturen; 

ze merkt op dat dat moeilijk is, omdat het bestuur niet alle leden persoonlijk kent. Ze 

vraagt hoe het bestuur dit op denkt te lossen. 

Dominique zegt dat het de bedoeling is het sturen van verjaardagsmails te verdelen over de 

verschillende bestuursleden. Een e-mail wordt dan gestuurd door het bestuurslid dat 105 

de jarige het beste kent; betreft het een inactief lid dat niemand kent, dan zal er een 

lieve e-mail worden gestuurd met daarin de vraag of het lid in kwestie nog eens wil 

langskomen. 

Emma vraagt of het niet te veel tijd gaat kosten om al die e-mails te schrijven. 

Floris Meertens zegt dat het geen complete brief wordt. 110 

Eline Berkhout voegt toe dat het bestuur nu naar iedereen die binnen Leiden woont moet 

fietsen, wat ook veel tijd kost. 

Vera vindt het maandprogramma mooi, maar merkt op dat het op A3-formaat is, hetgeen 

lastig te printen is. Ze vraagt of er een printbare A4-versie gaat komen. 

Leonie Dams zegt dat haar dat een goed idee lijkt. 115 

Sanne vraagt wat het beleid is inzake constitutiekaartjes. 

Joris zegt dat die kaartjes nog op papier zullen worden rondgestuurd. Dat betekent uiteraard 

niet dat latere besturen niet kunnen besluiten om ook dat deel van de post te 

digitaliseren. 

Eline vult Joris’ opmerking aan en zegt dat de kaartjes door het bestuur zullen worden 120 

rondgefietst binnen Leiden. 

Esmée van ’t Hof vraagt hoe het bestuur de verjaardagsmails op tijd wil versturen; het is 

immers makkelijk om een verjaardag te missen. 

Joris legt uit dat voorgaande besturen een register bijhielden waarin alle leden op verjaardag 

waren gesorteerd; bestuur Halcyon zal ook zo’n register maken om bij te houden 125 

wanneer iemand dient te worden gefeliciteerd. 

Dominique voegt toe dat je ook e-mails van tevoren kunt schrijven. 

Sander zegt dat het rondfietsen van verjaardagskaartjes nu ook al wordt verdeeld over 

bestuursleden. 

Freek van Vliet vraagt waarom er bij de optie “oud postbeleid” € 150,– meer aan 130 

promotiemateriaal wordt uitgegeven dan onder “nieuw postbeleid”. 

Eline zegt dat kaartjes tot nog toe onder promomateriaal vielen; bij het oude postbeleid 

worden er meer kaartjes gedrukt en wordt daar dus meer geld aan uitgegeven. 

Susanne Belonje vraagt of andere verenigingen constitutiekaartjes ook op papier drukken. 

Joris zegt dat het een Leidse traditie is en dat veel verenigingen hun constitutiekaartjes op 135 

papier rondsturen. 
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Floris heeft het plan om volledig onafhankelijk van zijn bestuursfunctie het “Papieren-

maandprogrammaprintgilde” op te richten. 

Leonie heeft nog een opmerking: ze gaat wel elke maand een poster maken die wordt 

opgehangen. Na afloop van de maand kunnen de posters worden verzameld en 140 

uitgedeeld op de borrels, als vervanging van de papieren maandprogramma’s. 

Dominique voegt toe dat dat ook duurzamer is. 

 

Steven Assenberg komt om 20:59 uur binnen. 

 145 

Tonda van Manen komt om 21:00 uur binnen. 

 

#6. Stemming inzake postbeleid 
Dominique leest het stemmingsvoorstel voor: “Het postbeleid wordt aangenomen zoals het 

beschreven staat in het plan ’Postbeleid’ van bestuur Halcyon”. Ze vraagt of er vragen 150 

zijn over de formulering of over de procedure. 

Jurrian Meijerhof heeft niet veel gemerkt van bezwaren tegen het stemmingsvoorstel en stelt 

voor om bij acclamatie te besluiten. 

Dominique vraagt of iemand bezwaar heeft tegen besluitvorming bij acclamatie. 

Vera wil graag stemmen bij handopsteken, mede vanwege machtigingen. 155 

Steven Assenberg vindt dat het vanwege de tijd niet nodig is om te stemmen bij 

handopsteken als er geen weerstand is. 

Vera benadrukt dat ze graag bij handopsteken wil stemmen. 

Dominique zegt dat er dan ook zal worden gestemd bij handopsteken. De aanwezigen zullen 

eerst hun eigen stem kunnen uitbrengen, waarna een aparte stemronde zal worden 160 

gehouden voor machtigingen. 

Er zijn negenentwintig stemmen voor het postbeleid, nul stemmen tegen, en één onthouding. 

Bij de machtigingen zijn er negen stemmen voor, nul tegen, en nul onthoudingen. 

Dominique stelt vast dat het voorstel met achtendertig stemmen voor, nul stemmen tegen en 

één onthouding is aangenomen. Ze deelt namens Eline mee dat er dan naar de 165 

linkerkant van de begroting gekeken dient te worden. Ze constateert dat er geen 

behoefte is aan een extra pauze. 

Lennart Blok stelt voor een speculaaspauze te houden. 

Dominique vindt dat een goed idee. 

 170 

Sanne Wortman verlaat de zaal om 21:13 uur. 

 

#7. Beleidsplan 
Dominique zegt dat het beleidsplan ook is opgestuurd en daarom niet integraal zal worden 

voorgelezen. Ze geeft eerst het woord aan de Raad van Advies en daarna aan de rest 175 

van de zaal. 

Adri en Niels komen naar voren namens de Raad van Advies. Adri zegt dat de Raad een 

onafhankelijk orgaan van oud-bestuursleden is dat gevraagd en ongevraagd advies 

geeft. Afgelopen jaar bestond de Raad uit Adri, Annemieke Stolk, Bastiaan van 

Ganzen, Emily Klerks, Niels en Steven. Annemieke, Bastiaan en Emily verlaten dit 180 

jaar de Raad; in hun plaats komen Eveline van der Veen en Gerard Spaans. 
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Adri vraagt als eerste of het bestuur op zoek is naar een specifiek type sprekers – 

bijvoorbeeld academisch of uit de samenleving – en vraagt hoe het bestuur dat soort 

sprekers wil vinden. Ze waardeert het idee om discussieborrels te organiseren. Ze 

waardeert dat het bestuur aandacht wil besteden aan Eten-bij-een-Prometheaan en 185 

vraagt of het bestuur ook van plan is om zelf te gaan koken. Ze gaat naar het kopje 

“Verenigingscultuur”. Ze waardeert het idee van het open hokuurtje en vraagt of er 

daarnaast nog een ideeënbus komt, waarin leden ideeën voor activiteiten kunnen 

achterlaten. Ze vraagt hoe er invulling gegeven gaat worden aan de WhatsApprondes 

en of het bestuur vaker dan een keer contact wil opnemen met inactieve leden. Ze 190 

vraagt of er meer gevolgen van de Algemene verordening gegevensbescherming zijn 

voor het beleid dan alleen de ledenstatistieken en wat daarmee gaat gebeuren 

bovenop wat bestuur Parcival al heeft gedaan. 

Niels vraagt op welke termijn de statutencommissie opgericht gaat worden, hoe lang die 

naar schatting bezig gaat zijn en of er een aparte ledenvergadering komt voor de 195 

statutenwijziging. Hij zegt dat de Vrienden- en Reünistendag goed wordt bezocht 

maar de Reünistenlezing wat minder. Hij vraagt of er plannen zijn om meer 

Reünisten te trekken en of er andere activiteiten voor Vrienden en Reünisten komen. 

Hij waardeert het dat er aandacht wordt besteed aan het toegankelijker maken van de 

quaestuur. Er is medegedeeld dat de commissies niet helemaal vol zitten; hij vraagt 200 

hoeveel eerstejaars zich hebben aangemeld, of er echt heel veel lege plekken zijn en 

hoe die gaan worden opgevuld. Hij waardeert het dat het bestuur werk gaat maken 

van de draaiboeken. Hij verzoekt het bestuur om daarbij de namen van oud-

assessoren intern te laten staan. 

Er klinkt gelach uit de zaal. 205 

Niels vervolgt: de integratiecommissie heeft in september al wat georganiseerd en gaat door 

tot en met november, maar de WhatsAppronde komt volgens het beleidsplan pas in 

januari; hij vraagt of dat niet wat te laat is om eerstejaars nog actief te laten worden. 

Hij vindt de Pyrosblog een gaaf idee en vraagt of het bedoeld is als een al dan niet 

gedeeltelijke vervanging van de Pyros of slechts als een aanvulling. In het beleidsplan 210 

is opgemerkt dat het kan gebeuren dat Café de Keyzer niet altijd meer toereikend is 

en dat misschien zal moeten worden uitgeweken naar andere locaties; hij vraagt aan 

welke locaties wordt gedacht. Onduidelijk is of de VVO1-week nu zal worden 

georganiseerd door een commissie zoals afgelopen jaar of door samenwerkende 

verenigingen zoals in 2017. Hij vraagt of het bestuur hier ideeën over heeft. Hij vraagt 215 

wat het beleid van het bestuur ten aanzien van het gebruik van Twitter en Facebook 

wordt. Hij heeft verder geen vragen meer, louter complimenten. Het 

maandprogramma werd op een zeer onchristelijk tijdstip verzonden maar ziet er 

desalniettemin prachtig uit. Het idee voor een cultuurfestival is begrijpelijkerwijze 

nog onduidelijk, maar hij vindt het erg leuk dat het bestuur zoiets wil organiseren. 220 

Dominique begint met de vraag naar wat voor soort lezingen het bestuur wil organiseren. 

Het bestuur wil een mix van academische en niet-academische sprekers vragen. Uit 

de eindejaarsenquête bleek dat niet-academische sprekers vaak ook erg worden 

gewaardeerd; als voorbeeld van een beoogde spreker noemt ze Lisettes opa, die 

                                                      

 
1 Veelzijdig Verenigingen Overleg. 
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brandweerman is. De bestuursleden hebben bij elkaar best een groot aantal connecties 225 

dat ze kunnen inzetten. Daarnaast gaat het bestuur uiteraard op zoek naar “speciale” 

sprekers. 

Floris zegt dat bestuur Parcival een lijstje van interessante sprekers heeft doorgegeven en 

raadt iedereen aan om suggesties te doen. 

Dominique vervolgt met de vragen over Eten-bij-een-Prometheaan. Er is opgemerkt dat er 230 

vaak te weinig koks zijn. Afgelopen jaar is dat vaak opgevangen door Eveline – 

hetgeen bijzonder lief van haar was – maar dat kan zo niet doorgaan. Het bestuur is 

niet van plan om zelf zoveel mensen op te nemen maar wil wel graag zo nu en dan 

koken. Als het niet lukt om voldoende koks te vinden zal het bestuur leden die buiten 

Leiden wonen voorrang geven of de activiteit in het geheel afgelasten. Ze vervolgt 235 

met de vraag over de ideeëndoos: die is er op het moment niet omdat het bestuur 

hoopt dat het open hokuurtje en de postbus op Plexus voldoende zijn, maar als er 

behoefte is aan een ideeëndoos dan zorgt het bestuur dat die er komt. 

Floris voegt voor eerstejaars die het nog niet weten toe dat het hok op de derde verdieping 

van Plexus is. 240 

Joris beantwoordt Adri’s vraag over de AVG: hij is nog niet op de hoogte van verdere 

gevolgen buiten die voor de ledenstatistieken, maar gaat daar in samenwerking met 

de archiefcommissie verder onderzoek naar doen. 

Dominique bedankt bestuur Parcival voor het vele werk dat al is gedaan om de AVG te 

volgen. 245 

Joris sluit zich daar van harte bij aan. Hij gaat verder naar de vraag over de 

statutencommissie. Het bestuur heeft welbewust geen termijn gesteld waarbinnen de 

commissie haar werk moet hebben afgerond, omdat dat niet haalbaar bleek bij de HR-

commissie. Hij hoopt echter dat de commissie voor het einde van het bestuursjaar 

klaar is. Er zal in ieder geval een aparte ledenvergadering komen voor de 250 

statutenwijziging, omdat in de statuten is bepaald dat er op twee opeenvolgende 

vergaderingen vóór de wijzigingen moet worden gestemd om de statuten te 

wijzigingen. 

Steven vraagt of het bestuur van plan is om het bestuursjaar met een maand in te korten, 

zoals voorgesteld door voorgaande besturen. 255 

Floris vraagt zich af of het überhaupt mogelijk is om dat te doen tijdens een lopend 

verenigingsjaar. 

Joris vermoedt van wel. 

Floris beantwoordt de vraag hoe het bestuur meer Reünisten wil trekken naar de 

Reünistenlezing. Hij zegt dat Robert van de Peppel tijdens de vergadering gisteren 260 

voorstelde om voorafgaand aan de lezing een diner te organiseren voor de Reünisten; 

dat lijkt hem een uitstekend idee. 

Dominique wil ook nog andere activiteiten voor Vrienden en Reünisten overwegen. Ze geeft 

het woord aan Lisette voor de vragen over commissies. 

Lisette zegt dat er nog niet veel eerstejaars in commissies zitten, waarmee gelijk een manier is 265 

gegeven om commissies die nog leden nodig hebben op te vullen. Er zijn dit jaar 

aanzienlijk meer ouderejaars dan eerstejaars die commissiewerk doen. De meeste 

commissies zijn redelijk gevuld, maar met name de EL CID- en kampcommissies 

hebben nog mensen nodig. Het bestuur wil de plekken opvullen door Prometheanen 
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persoonlijk te benaderen en voor de kamp- en EL CID-commissies een algemene mail 270 

te sturen. 

 

Arthur Wesselink komt om 21:21 uur binnen. 

 

Dominique gaat door naar de vraag tot wanneer de integratiecommissie loopt. 275 

Lisette zegt dat die tot november loopt, maar dat in januari nog een halfjaarlijkse activiteit 

zou kunnen worden gehouden; dat is inmiddels al overlegd met de commissie. Het 

organiseren van zo’n extra activiteit zou voor eerstejaars die nog niet actief zijn 

geworden de drempel verlagen om langs te komen; van tevoren zou een 

WhatsAppronde worden gehouden. 280 

Niels stelt voor om meerdere WhatsApprondes te houden. 

Dominique wil dat doen. Ze wil in ieder geval voor de integratie-activiteit in januari een 

WhatsAppronde houden, en misschien nog een in april. 

Esmée stelt voor om mensen die het leuk zouden vinden om te komen maar op dat moment 

niet kunnen, later nog eens te benaderen. 285 

Dominique vindt dat een goede tip. Ze gaat door naar de vraag of de Pyrosblog een 

vervanging is van de Pyros, of slechts een aanvulling. 

Vera merkt op dat de blog “Prometheusblog” heet en niet “Pyrosblog”. 

Lisette zegt dat de blog inderdaad los staat van de Pyrosredactie. Er zal dus ook een aparte 

redactie komen voor de blog. De blog is louter een toevoeging aan de Pyros en geen 290 

vervanging. 

Dominique geeft Floris het woord over de locaties die het bestuur aankomend jaar wil 

gebruiken. 

Floris merkt op dat deze vergadering al wordt gehouden op een andere locatie dan Café de 

Keyzer; daarnaast kunnen universiteitsgebouwen ook worden gebruikt als locatie 295 

voor lezingen en andere activiteiten. Bestuur Parcival heeft bovendien een lijst 

gemaakt van locaties die nog interessant kunnen zijn waar hij ook nog eens naar wil 

kijken. 

Dominique voegt toe dat het bestuur ook wil kijken naar de resultaten van de 

locatiecommissie uit 2015-2016. 300 

Floris zegt dat de lijst van bestuur Parcival gebaseerd was op de resultaten van de 

locatiecommissie. 

Dominique gaat door naar de volgende vraag, over de VVO-week. 

Floris zegt dat de commissie enigszins zal lijken op die van vorig jaar. Het is de bedoeling 

dat deze voor 1 november is gevormd. Het VVO was redelijk tevreden over hoe de 305 

week afgelopen jaar is gegaan. Hoe het gaat wordt vanuit de verenigingen zelf 

geregeld en is nog niet helemaal helder. 

Niels vraagt wat het bestuur zelf het prettigst vindt. 

Floris vindt dat een volwaardige VVO-commissie, mits op tijd opgestart, beter werkt. De 

mensen die in de commissie zitten verantwoordelijk laten zijn voor “hun” 310 

verenigingsactiviteiten zou waarschijnlijk beter werken. De VVO-week zal overigens 

net als afgelopen jaar plaatsvinden in maart. 

Dominique gaat door naar de laatste vraag: Twitter en Facebook. 

Leonie wil Facebook hetzelfde gebruiken als vorige jaren, i.e. op dezelfde dag als de activiteit 

een evenement maken. Ze wil Facebookevenementen aanmaken voor grote 315 
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activiteiten om die te kunnen promoten. Twitter levert weinig respons op: er wordt 

nu telkens een tweet geplaatst voor activiteiten, waar dan hooguit de persoon die de 

lezing geeft op reageert. De pr-commissie heeft voorgesteld om actiever te worden op 

Twitter en meer interactie te hebben met andere gebruikers; ze wil daarmee 

experimenteren. 320 

Dominique bedankt de Raad van Advies voor zijn waardevolle opmerkingen. Ze geeft nu het 

woord aan de rest van de zaal, te beginnen met het kopje “Programma”. 

Freek vindt de discussieborrels een heel leuk idee en vraagt wat het idee is voor de invulling: 

een soort minilezing, een staande borrel, of nog iets anders? 

Floris zegt dat er twee jaar geleden een debatavond is geweest; dat format leek hem wel leuk. 325 

Hij stelt voor om twee mensen een korte lezing te laten geven over het onderwerp en 

daarna over te gaan tot een inhoudelijke discussie. 

Leonie voegt toe dat de lezinkjes vooral bedoeld zijn als opening om mensen enige 

achtergrondinformatie te geven. 

Adri raadt aan om suggesties te vragen aan leden over lezingen en dergelijke: in haar eigen 330 

bestuursjaar heeft dat leuke ideeën opgeleverd. 

Jurrian zegt dat bètalezingen weliswaar divers zijn binnen een door alfa’s gedomineerde 

vereniging, maar dat bètalezingen niet per se divers zijn. Hij voegt toe dat de post 

“Grote Namen” in de begroting is geschrapt en vraagt wat de overwegingen 

daarachter waren. 335 

Eline zegt dat het de bedoeling is meer academische of praktische sprekers te benaderen en 

minder grote namen, want die eerste zijn gratis. Mocht er een heel interessante 

spreker zijn dan kan er wat worden geschoven op de begroting, maar dat is niet het 

plan. 

Vera zegt dat mensen die zich hebben opgegeven voor Eten-bij-een-Prometheaan ook 340 

kunnen worden gevraagd of ze kok willen zijn. Ze vraagt of het bestuur filmavonden 

wil organiseren. 

Dominique zegt dat het niet de bedoeling is filmavonden compleet af te schaffen, maar dat 

ze ook niet echt hoog op de agenda staan. 

Freek zegt dat blijkens het maandprogramma de themaweken eens in de maand zijn; mocht 345 

het bestuur nog eens een filmavond willen organiseren, dan zou die kunnen 

aansluiten bij de themaweek. 

Dominique vindt dat een goed idee. 

Bo zegt dat de themaweken de kans hebben thema’s te “stelen” van themamaanden en 

vraagt of dat een probleem gaat zijn. 350 

Dominique zegt dat themaweken een wat specifieker thema zullen hebben dan de 

themamaanden en dat de twee daarom waarschijnlijk niet zullen overlappen. 

Floris voegt toe dat de themaweken niet per se elke maand gaan zijn. 

Dominique gaat door naar het kopje “Verenigingscultuur”. 

Francine Maessen vraagt of de open hokuurtjes per maand van moment zullen wisselen, 355 

aangezien er op het oktoberprogramma is vermeld dat het “deze maand” op dinsdag 

van 14:00 tot 15:00 uur is. 

Eline zegt dat dat de bedoeling is, omdat er dan ook mensen kunnen komen die op een 

bepaald moment niet kunnen. 

Joris voegt toe dat de locatie natuurlijk wel hetzelfde blijft. 360 

Freek vraagt waarom belrondes worden vervangen door WhatsApprondes. 
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Dominique legt uit dat uit de eindejaarsenquête bleek dat mensen een WhatsAppbericht 

meer waardeerden dan een telefoontje. 

Vera zegt dat WhatsApp erg persoonlijk is en dat het erg confronterend kan zijn om een 

WhatsAppbericht te krijgen van een wildvreemde. Ze raadt aan om Facebook te 365 

gebruiken. 

Dominique zegt dat dat is overwogen, maar Facebook kan men erg makkelijk negeren. Het 

gaat natuurlijk wel een heel lief WhatsAppbericht zijn. 

Eline voegt toe dat berichten van mensen met wie je op Facebook niet bevriend bent in je 

spam kunnen komen. 370 

Maarten Blom stelt voor om een Prometheustelefoon te gebruiken voor de WhatsApprondes. 

Bo zegt dat de Prometheustelefoon niet kan WhatsAppen. 

Eline zegt dat haar oude telefoon, die nu dienst doet als nieuwe Prometheustelefoon, dat wel 

kan. 

Floris voegt toe dat hij ouderejaars die plotseling inactief worden natuurlijk nog wel gaat 375 

bellen. 

Vera zegt dat mensen ook terug kunnen bellen; op een aparte telefoon die niet permanent 

wordt gebruikt is dat iets om rekening mee te houden. 

Freek vraagt hoe het bestuur de algemene ledenbinding wil gaan bijhouden, nu van 

individuele leden geen statistieken meer worden bijgehouden. 380 

Joris zegt dat dat lastig wordt; er kan hooguit worden afgegaan op hoeveel mensen er 

aanwezig zijn bij activiteiten. 

Jurrian voegt toe dat je op basis van geanonimiseerde gegevens nog steeds veel kunt zeggen 

over de ledenbinding, maar enkel niet meer over individuele personen. Hij wil nog 

reageren op de opmerking dat WhatsApp even persoonlijk is als bellen: daar is hij het 385 

niet mee eens, omdat je een WhatsAppbericht gemakkelijker kunt negeren dan een 

telefoontje. Hij raadt wel aan om te experimenteren daarmee en uit te zoeken wat 

beter werkt. 

Eline zegt dat WhatsApp als minder ongemakkelijk wordt ervaren; als er geen reactie komt 

is de persoon waarschijnlijk ook niet geïnteresseerd. 390 

 

Vivian Tomson komt om 21:46 uur binnen. 

 

Esmée vraagt of het bestuur het programma met het WhatsAppbericht zal meesturen. 

Niels vermoedt dat het dan wel een groot bestand gaat zijn, dat lastig te downloaden zal zijn 395 

zonder wifi. 

Steven zegt dat het oktoberprogramma maar 500 kB is, dus dat is helemaal niet zo groot. 

Dominique gaat verder naar het kopje “Bestuursformatie”. 

Jurrian zegt dat volgens het beleidsplan de grote lijn wordt voortgezet, maar dat het 

tegelijkertijd vermeldt dat het kandidaats-f.t. hun collega’s zal vragen. Dat lijkt te 400 

wijzen op een primaat van het f.t.-bestuur, maar dat is niet de lijn van afgelopen 

jaren. 

Eline zegt dat alles in overleg met het h.t.-bestuur zal gebeuren. 

Jurrian vindt het belangrijk dat het h.t.-bestuur een leidende rol speelt, omdat het f.t.-bestuur 

er doorgaans niet zeker van is wat ze allemaal kunnen doen. Hij raadt aan het wat 405 

helderder te formuleren. 
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Francine zegt dat er dan een verschil is in ervaring tussen de verschillende jaren aan 

besturen: in haar tijd lag de keuze van latere kandidaten bij het f.t.-bestuur. 

Niels vermoedt dat “in overleg” eerder inhoudt dat het f.t.-bestuur zelf hun volgende leden 

mag kiezen maar dat het h.t.-bestuur de kandidaten daadwerkelijk vraagt. 410 

Floris zegt dat de lijn van voorgaande jaren inderdaad wordt voortgezet: het h.t.-bestuur zal 

de kandidaten vragen. 

Adri voegt toe dat het h.t.-bestuur nog altijd de kandidaten voordraagt, maar dat het f.t.-

bestuur natuurlijk een flinke stem heeft. 

Steven zegt dat hij gisteren heeft opgemerkt dat het h.t.-bestuur ook een andere 415 

formatiemethode kan kiezen en vraagt of het bestuur daar over heeft nagedacht. 

Dominique zegt dat het bestuur daar nog niet aan is toegekomen. 

Floris ziet niet zoveel heil in een aparte formatiecommissie. 

Vivian heeft er bij Collegium Musicum2 wel degelijk positieve ervaringen mee. 

Steven verduidelijkt zijn eerdere punt: hij doelde op een commissie die zich gaat beraden 420 

over de formatiemethode, niet een commissie die belast is met de daadwerkelijke 

formatie. Besturen hebben vaak vrij weinig tijd om te formeren omdat ze druk zijn 

met besturen; ze nemen zich vaak voor om de formatie te moderniseren, maar daar 

komt weinig van. 

Floris zegt dat je ook zou kunnen overwegen om de Raad van Advies een grotere rol te 425 

geven binnen de formatie. 

Steven zegt dat dat ook zou kunnen, maar dat ook aan te raden valt om wat breder te kijken. 

Dominique gaat verder naar het kopje “Algemene verordening gegevensbescherming”. 

Francine vraagt of je ook eenmalig toestemming kunt geven om voortaan je foto’s te laten 

verspreiden. Het zou veel werk schelen als het bestuur een lijstje van personen heeft 430 

aan wie niet telkens toestemming hoeft te worden gevraagd. 

Joris zegt dat het vragen van toestemming voor het gebruik van foto’s niet onder de AVG 

maar onder de Auteurswet valt en gaat uitzoeken of het mogelijk is om ook voor 

toekomstige foto’s toestemming te verlenen. 

Jurrian vindt dat een goed idee en stelt voor om op het inschrijfformulier of in het 435 

privacybeleid op te nemen dat foto’s mogen worden gebruikt; dat doen veel 

verenigingen al. 

Bo zegt dat het beleid om mensen te vragen of hun foto verspreid mag worden vooral 

gebaseerd is op aardigheid en niet zozeer op juridische argumenten. 

Freya Freytag vraagt of bijgehouden is wie de privacyverklaring heeft goedgekeurd. 440 

Dominique wil dat navragen bij bestuur Parcival. 

Steven zegt dat veel bedrijven een toestemmingsmatrix maken waarin alles is aangegeven. 

Hij zegt ook dat het niet zo erg is als er een keer geen toestemming is voor het 

gebruik van persoonsgegevens, omdat de kans klein is dat iemand er een probleem 

van maakt. 445 

Joris merkt op dat de Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven het eerste jaar niet al te 

streng te gaan handhaven; een kleine Leidse studentenvereniging zal bovendien niet 

hun grootste prioriteit zijn. 

                                                      

 
2 Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum. 
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Eline zegt dat bestuur Parcival een lijst op het hok heeft gehangen met daarop vermeld wie 

allemaal toestemming heeft verleend voor het gebruik van persoonsgegevens en wie 450 

dat nog moet doen. 

Jurrian zegt dat bestuur Parcival daar uiteindelijk niet zo hard meer achteraan is gegaan 

omdat de noodzaak niet zo groot was, zeker voor een kleine vereniging. Hij zegt dat 

het waarschijnlijk beter is om te wachten op nadere jurisprudentie die verduidelijking 

geeft. 455 

Dominique gaat door naar het kopje “Digitaal archief”. 

Sander zegt dat er een kopje “Almanakken” in het archief staat. Dat is niet gevuld omdat er 

eerst technische problemen waren en daarna omdat almanakken privacygevoelig 

kunnen zijn waar het oud-leden betreft. 

Dominique gaat verder naar het kopje “Statuten”. 460 

Sander zegt dat er volgens het beleidsplan een bestuurslid en een lid van de Raad van 

Advies in de commissie gaan komen en vraagt wie er verder nog in komen. 

Dominique zegt dat Joris er in ieder geval in komt. 

Joris zegt dat het bestuur een evenwichtige commissie wil samenstellen op basis van de 

reacties, net als is gedaan met de HR-commissie. 465 

Dominique gaat verder naar het kopje “Vrienden en Reünisten”. 

Vera vraagt of er nog nieuwe leden voor het Comité van Aanbeveling gezocht gaan worden, 

omdat de huidige leden minstens vier jaar geleden voor het laatst een lezing hebben 

gegeven. 

Dominique heeft vandaag een mailtje van Douwe Breimer gezien die aanbood de vereniging 470 

te helpen bij het leggen van contacten. 

Francine vraagt wie Breimer is. 

Joris zegt dat hij van 2001 tot 2007 rector magnificus van de Universiteit Leiden was; dat 

maakt hem qua functie de opa van Carel Stolker. 

Dominique gaat door naar het kopje “Quaestuur”. 475 

Niels zegt dat voorgaande quaestoren nog wel eens een open dag hielden voorafgaand aan 

ledenvergaderingen om uitleg te geven over de quaestuur en vraagt of Eline dat ook 

van plan is. 

Eline wil sowieso aanwezig zijn bij de open hokuurtjes en toelichting geven op de quaestuur, 

maar vraagt zich af of er veel interesse is voor de quaestuur. 480 

Adri zegt dat er op René’s editie welgeteld vier aanwezigen waren, onder wie zijzelf. 

Bo voegt toe dat in zijn jaar er niemand kwam opdagen op de Minecraftquaestuurmiddag, 

dus hij heeft het project niet voortgezet. Hij zegt dat buiten ledenvergaderingen om er 

natuurlijk wel quaestoriale middagen georganiseerd kunnen worden. 

Maarten wil Bo’s quaestoriale Minecraftserver wel bezoeken als die er nog is. 485 

Jurrian is erg blij met de begrotingstemplates voor commissies. Hij vraagt hoe Eline wil 

omgaan met declaraties en digitalisering. 

Eline zegt dat René dat heeft geprobeerd, maar dat nog moet worden uitgezocht hoe het nu 

moet. 

Adri zegt dat René het niet zo praktisch vond om declaraties te digitaliseren. 490 

Eline wil nog uitzoeken wat ze het meest praktisch vindt en of bonnetjes überhaupt fysiek 

aanwezig moeten zijn. 
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Vivian vraagt of men heeft overwogen om een digitaal inschrijfformulier op de website te 

zetten en of dat gekoppeld kan worden aan het ledenbestand, zodat mensen die zich 

willen inschrijven niet in persoon langs hoeven te komen. 495 

Eline heeft in ieder geval een nieuw inschrijfformulier voor Vrienden en Reünisten 

ontworpen en overweegt om er een aan te maken voor leden. Geïnteresseerden zullen 

in ieder geval minder problemen hebben om in persoon langs te komen dan 

mogelijke Vrienden. 

Joris zegt dat een inschrijvingsformulier dat rechtstreeks naar de ledenadministratie 500 

doorverwijst hem gezien de huidige staat van de website een dertiende werk van 

Hercules toeschijnt. 

Emily vindt het ook niet zo’n goed idee om inschrijving en administratie direct aan elkaar te 

koppelen omdat mensen dan onzinnige inschrijvingen kunnen gaan doen. 

Gerard vraagt of het niet tijd is om van bank te wisselen, nu ING recent in opspraak is 505 

gekomen in verband met het witwassen van geld voor louche figuren. 

Eline zegt dat ze ING wel praktisch vindt maar er zeker eens naar wil gaan kijken. De rente 

is sowieso erg laag. 

Floris zegt dat eerst de rente komt, dan de moraal. 

Bo zegt dat er elk jaar een nulletje aan de rente wordt toegevoegd. 510 

Floris stelt voor om de rente in geiten te laten uitbetalen. 

Freek weet dat banken erg snel een charmeoffensief instellen als ze worden aangesproken op 

hun ethische beleid. 

Eline vindt dat je banken sowieso niet moet vertrouwen. 

Sander stelt voor om, als er toch een anti-bancaire stemming heerst, de begroting voortaan 515 

uit te drukken in Bitcoin. 

Bo probeert Sander te wurgen. 

Dominique gaat verder naar het kopje “Commissies”. 

Vivian zegt dat het gala afgelopen jaar meer dan honderd bezoekers had met een kaartprijs à 

€ 16,50. Ze vraagt of het bestuur bereid is een hogere kaartprijs te overwegen. 520 

Lisette zegt dat uit de eindejaarsenquête blijkt dat leden daar overwegend positief tegenover 

staan, dus dat het zeker het overwegen waard is. 

Vivian vraagt wat het bestuur ervan vindt om bij lustrumgala’s ook Reünisten uit te nodigen. 

Lisette zegt dat het bestuur daar nog niet over heeft nagedacht. 

Steven zegt dat er wel eens verhalen zijn over gala’s in kastelen met kaartprijzen à € 120,– en 525 

stelt voor dat het bestuur met Prometheanen gaat praten over wat ze zouden willen 

betalen voor kaartjes. 

Eline zegt dat er in de eindejaarsenquête een vraag zat over de prijs waaruit bleek dat men 

een prijs van € 20,– à € 30,– best prima vond. Dat is niet echt € 120,– en ze twijfelt er 

dan ook aan of Prometheanen dat zouden willen betalen voor een galakaartje. 530 

Lisette zegt dat het het beste is om de prijs stapsgewijs te verhogen. 

Freek waardeert het dat er meer communicatie gaat komen tussen commissies en het 

bestuur. Hij vraagt hoe men de resultaten van individuele gesprekken wil 

terugkoppelen aan de rest van de commissie. 

Lisette wil in beginsel terugkoppeling naar de commissie hebben, maar als het iets echt 535 

persoonlijks betreft zou dat niet de bedoeling zijn. Openheid is wel het doel van 

commissies, dus het zou zoveel mogelijk moeten worden gecommuniceerd met de 

rest van de commissie. 
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Freek zegt dat hij het waardeert dat er een mogelijkheid is voor anonieme opmerkingen via 

Plexus, maar dat wederzijdse openheid natuurlijk beter is. 540 

Lisette is het daarmee eens. 

Eline heeft liever dat het bestuur hoort dat er iets is maar niet van wie, dan het helemaal niet 

te horen. 

Freek zegt dat het een goed idee is om een ideeënbus mee te nemen naar activiteiten, omdat 

het binnengaan van Plexus toch net een beetje een drempel is. 545 

Dominique zegt dat mensen natuurlijk ook altijd op bestuursleden kunnen afstappen of 

kunnen mailen. 

Vivian vraagt of er plannen zijn om eerstejaars later in het jaar in andere commissies dan de 

feestcommissie te plaatsen. 

Lisette zegt dat daar nu weinig ruimte voor was, omdat zich erg weinig eerstejaars hebben 550 

aangemeld. De commissies waar nog wel veel plaats is, kamp en EL CID, zijn niet 

echt “lichte” commissies waar eerstejaars makkelijk later nog in geplaatst kunnen 

worden. Ze vindt het aan te raden om als het kan plaatsen leeg te laten in 

bijvoorbeeld de weekendje II- of dagjescommissie. 

 555 

Loes de Bruin komt om 22:21 uur binnen. 

 

Steven vraagt hoeveel dagjes de dagjescommissie gaat organiseren en of er ook 

weekendactiviteiten vanuit het bestuur komen. 

Lisette zegt dat de dagjescommissie drie of vier dagjes gaat organiseren. 560 

Eline voegt toe dat er wat geld over was en dat ze daarom wat extra geld richting de 

dagjescommissie heeft geschoven. Het bestuur en de dagjescommissie organiseren 

sowieso verschillende typen activiteiten. 

Dominique gaat verder naar het kopje “Efeze”. 

Susanne vraagt hoe er dit jaar gezocht gaat worden naar een producer. 565 

Lisette zegt dat er waarschijnlijk rond december een producer gezocht wordt; ze gaat de hele 

vereniging daar nog over mailen. 

Dominique gaat verder met het kopje “Integratiecommissie”. 

Dominique gaat verder naar het kopje “Pyrosblog”. 

Vivian vraagt of het een blog is die wordt geleid door de Pyrosredactie of een aparte 570 

commissie, zeker gelet op de moeite met het vullen van commissies. 

Lisette zegt dat de blogredactie onafhankelijk zal zijn van de Pyrosredactie; het is de 

bedoeling de redactie mede vullen door leden persoonlijk te benaderen. 

Francine zegt dat uit overleg tussen bestuur en Pyrosredactie bleek dat er wel enige overlap 

zal zijn tussen de beide redacties; de blog kan ook best op freelancers leunen omdat 575 

het format zich daar meer voor leent. 

Emma vraagt op wat voor platform de blog zou komen. 

Lisette denkt aan iets als WordPress. 

Loes vraagt of de blog ook toegankelijk zal zijn voor externen of alleen voor leden. 

Dominique antwoordt dat de blog juist ook voor externen leesbaar zal zijn. 580 

Freya vraagt of de blog op de externe Facebookpagina gepromoot zal worden. 

Lisette zegt dat dat de bedoeling is. 

Niels merkt op dat het bestuur heeft aangegeven kerstvlogs te gaan sturen en vraagt of er 

ook algemene Prometheusvlogs komen. 



 

 

 
14 

 

Leonie zegt dat die al in ontwikkeling zijn. 585 

Eline raadt Emma aan om Cid te zeggen dat hij nu eindelijk kan weten hoe Leonie het heeft 

in Leiden. 

Emma vraagt of de blogredactie over de invulling zal gaan. 

Leonie zegt dat dat nog niet helemaal duidelijk is. 

Anna Zandee stelt voor om advertenties op de blog te plaatsen. 590 

Eline vindt dat soort acquisitie een uitstekend idee. 

Emma vraagt of Leonie in de redactie komt omdat mensen het misschien lastig vinden de 

blog op te zetten, bijvoorbeeld om met WordPress om te gaan. 

Leonie weet zelf ook niet hoe WordPress werkt. 

Eline zegt dat het heel makkelijk is. 595 

Vera zegt dat uit overleg bleek dat de commissie eind oktober zou moeten worden 

samengesteld; dan zou op de halfjaarlijkse vergadering kunnen worden besproken 

hoe het ermee gaat. 

Steven vraagt of de blog nu met de Pyros verband houdt. 

Lisette zegt dat de blog onafhankelijk is. 600 

Sander vraagt hoe mensen zich moeten aanmelden voor de blogredactie. 

Vera zegt dat er na deze vergadering een oproep geplaatst gaat worden, maar dat er ook 

mensen zijn van wie bekend is dat ze ervaring hebben met bloggen. 

Dominique gaat verder naar het kopje “Gilden”. Daar zijn geen vragen over. Ze gaat verder 

naar het kopje “Locaties”. 605 

Vera vraagt of het bestuur ook andere locaties dan Plexus of het Lipsius overweegt voor 

grotere sprekers, omdat dat niet zulke prestigieuze locaties zijn. 

Floris zegt dat als eerste kan worden uitgezocht of het mogelijk is het Kamerlingh Onnes 

Gebouw te regelen; hij kan daarover overleggen met SIB.3 Hij weet niet of de 

locatiecommissie daar verder nog onderzoek naar heeft gedaan. 610 

Vivian vindt het P.J. Vethgebouw ook erg mooi. 

Floris zegt dat dat om 17:00 uur sluit maar dat hij het wel eens voor een middagactiviteit wil 

regelen. 

Steven zegt dat de Oude Sterrewacht ook kan. 

Floris vindt dat een goed idee. 615 

Freek zegt dat bestuur Elegast een lezing heeft georganiseerd in Museum Boerhaave; dat zou 

zeker voor medische lezingen een goede locatie zijn. 

Dominique zegt dat die locatie al is overwogen en dat het een uitstekende locatie lijkt. Ze 

gaat verder naar het kopje “Cultuursociëteit”. 

Steven is blij dat iemand van Prometheus de Cultuursociëteitscommissie gaat leiden. Naar 620 

zijn ervaring is het wat lastig samenwerken met de andere verenigingen; hij vindt het 

belangrijk dat er heldere doelstellingen zijn en dat die ook worden nagestreefd. Hij 

benadrukt dat er op financieel gebied meer duidelijkheid moet komen, met name 

over de vermogenstoestand en over de aanschaf van het pand. Die zaken moeten 

aankomend jaar echt worden geregeld. 625 

Bo zegt dat beide subcommissies voor het einde van het jaar een deadline hebben: de 

juridische subcommissie moet het huishoudelijk reglement afhebben, de financiële 

                                                      

 
3 Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen. 



 

 

 
15 

 

subcommissie een reeks aan verschillende scenario’s, mede gelet op de verschillende 

verenigingen die lid zouden willen worden. 

Vivian vraagt of de nieuwe verenigingen evenveel geld in het laatje brengen als Prometheus. 630 

Bo zegt dat dat van de verenigingen afhangt; de subcommissie is aan het kijken naar wat een 

eerlijke verdeling is, ook gelet op ander vermogen. Kleine verenigingen zullen 

waarschijnlijk minder bijdragen. 

Jurrian vindt dat Vivian een goede opmerking maakte en drukt de vergadering op het hart 

dat naarmate er meer verenigingen lid worden de stemkracht van Prometheus 635 

afneemt; één grote partij zou daarom beter zijn dan twee kleine. 

Floris is het daarmee eens en zegt dat de Cultuursociëteit op zoek gaat naar een speler die 

flink wat geld in het laatje kan brengen. Hij wil in het bijzonder ook gaan letten op de 

professionaliteit van het project. Als er dit jaar geen grote stappen worden gezet ziet 

hij het wat pessimistisch in. Hij heeft binnenkort een overleg met de andere 640 

verenigingen, waarop hij hoopt meer duidelijkheid te krijgen over hun doelstellingen. 

 

Marije Monnickendam komt om 22:40 uur binnen. 

 

Vivian heeft afgelopen jaar bij de VVO-activiteiten weinig Prometheanen gezien en vraagt 645 

zich af of er veel animo is voor samenwerking. 

Floris zegt dat je niet kunt verwachten dat er evenveel Prometheanen naar een gedeelde 

activiteit komen als naar een Prometheusactiviteit, maar dat er doorgaans wel veel 

interesse lijkt te zijn. 

Vivian vraagt hoe de VVO-week dit jaar zal worden georganiseerd. 650 

Floris zegt dat er zoals het er nu uitziet een VVO-commissie gaat komen, die bij voorkeur 

voor 1 november af gaat zijn. 

Jurrian vraagt of dat de ambitie van het bestuur of van de PKvV4 is. 

Floris zegt dat deze wens afkomstig is van de PKvV. 

Steven vraagt hoe de aparte activiteiten met de zusterverenigingen buiten de zusjesdag om 655 

afgelopen jaar bezocht waren. 

Jurrian zegt dat de bandjesavond met Particolarte niet druk werd bezocht door 

Prometheanen, terwijl de openluchtcinema met ViaKunst is afgelast wegens regen. 

De biercantus in Utrecht was niet zo geschikt voor Prometheanen. 

Steven benadrukt dat er al jaren weinig opkomst is voor zusjesactiviteiten. 660 

Floris gaat zijn best doen om mensen te lokken, maar er gaat waarschijnlijk inderdaad weinig 

opkomst zijn. 

Jurrian zegt dat er vorig jaar ook andere verenigingen die verband houden met CSVN5 bij de 

zusjesdag waren; dat zou ook voor dit jaar kunnen worden overwogen voor Leidse 

verenigingen. 665 

Dominique gaat door naar “Communicatie en promotie”. 

Sander vraagt wat het beleid is ten aanzien van het aankondigen van activiteiten op 

Facebook. 
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Leonie wil op de externe Facebookpagina activiteiten een paar dagen van tevoren 

aankondigen, omdat het voor externen vaak prettig is om iets langer van tevoren te 670 

weten wanneer een activiteit plaatsvindt. 

Steven vraagt in welke commissies Leonie zelf plaats zal nemen. 

Leonie wordt in ieder geval lid van de pr-commissie, en zal contact houden met de 

Prometheusblogredactie en met de EL CID-commissie. 

Dominique gaat verder naar het kopje “Merchandise”. 675 

Emma vraagt wanneer de nieuwe merchandise beschikbaar is. 

Leonie heeft nog geen concrete plannen, maar wil pakweg elk seizoen iets nieuws 

uitbrengen. Er is ook nog oude merchandise zoals de truien. 

Emma zegt dat die truien erg grote maten hebben. 

Eline zegt dat er € 1 100,– aan merchandise op de balans staat, dus dat eerst zal worden 680 

gekeken of de huidige nog verkocht kan worden. 

Vivian vraagt of het een goed idee is om alleen op aanvraag merchandise te produceren. 

Eline zegt dat de stukprijs dan enorm hoog is. De leden betalen dat weliswaar, maar niet 

iedereen wil al te veel betalen. 

Dominique gaat verder naar het kopje “Maandprogramma”. 685 

Eline zegt dat het echt mooi was en dat Leonie het heeft gemaakt. 

Er klinkt applaus uit de zaal. 

Dominique gaat verder naar het kopje “Cultuurfestival”. 

Francine is enorm fan van het idee. Ze ziet echter niets staan in het beleidsplan over het 

delegeren van taken, en vraagt of het bestuur de combinatie van de werkdruk van het 690 

cultuurfestival met bestuur aan zal kunnen. 

Dominique zegt dat dat nog niet duidelijk is en nog nader moet worden uitgezocht. 

Floris zegt dat er zeker een commissie zal worden ingesteld als dat nodig is. 

Eline merkt op dat er nu al wel moeite is met het vullen van commissies, dus dat het instellen 

van nog een commissie goed moet worden doordacht. 695 

Leonie zegt dat er een soort promoteam zou kunnen komen zoals met de EL CID-commissie. 

Vera zegt dat er ook een paar producers zouden kunnen worden aangewezen, zoals ook bij 

Efeze is gedaan. 

Steven vraagt wat er wordt bedoeld met “non-profit” en het “nader te bepalen goed doel”. 

Leonie zegt dat er geld zou kunnen worden ingezameld voor een goed doel. 700 

Steven zegt dat het een goed idee is een paar pijlers te kiezen voor het festival. 

Vera zegt dat er in Leiden al een “Cultural festival” is waar contact mee kan worden gezocht. 

Niels zegt dat het festival best veel geld kan kosten en raadt daarom aan externe sponsoren 

te zoeken. 

Emma stelt voor om sponsoring te regelen via de ijsvogelspeldjes van de Vogelbescherming. 705 

Vera stelt voor een peiling te maken in de weekmail over wat mensen leuk zouden vinden. 

Vivian zegt dat het hoe dan ook erg veel werk gaat zijn en dat het daarom best kan dat 

slechts een tiende van de plannen wordt gerealiseerd. 

Jurrian zegt dat het Cultuurfonds waarschijnlijk graag zal willen sponsoren. 

Vivian zegt dat het LUF6 ook een nieuw fonds heeft. 710 

Steven vraagt wat er geschonken zal worden op de constitutie-high tea. 

                                                      

 
6 Leids Universiteits Fonds. 
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Dominique zegt dat er thee en koffie zal zijn. 

Sander heeft naar aanleiding van de ledenvergadering in januari overlegd met bestuur 

Parcival over een instemmingsprocedure voor besturen die meer dan vijftig procent 

plus één van de vereniging tevreden stelt. Naar aanleiding daarvan heeft hij overlegd 715 

met een aantal mensen over een mogelijke wijziging; uit dat overleg kwam naar 

voren dat het aan het toenmalige f.t.-bestuur moest worden overgelaten. Hij vraagt 

hoe het daar nu mee staat en wat het bestuur daarmee wil gaan doen. 

Eline voegt toe dat zij en Joris ook bij dat overleg waren en in de HR-commissie zaten en wil 

proberen dit uit te werken in overleg met het volgende f.t.-bestuur. 720 

 

#8. Stemming inzake beleidsplan 
Dominique constateert dat er waarschijnlijk geen bezwaren bestaan tegen besluitvorming bij 

acclamatie en neemt het beleidsplan bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 725 

Dominique schorst de vergadering om 22:58 uur. 

 

In de pauze verlaten Bianca Filius, Emily, Francine, Lennart, Loes, Maarten, Nina Littel, 

Susanne, Thom van Hugte en Vera de zaal en komt Eveline van der Veen binnen. 

 730 

#9. Begroting 
Dominique heropent de vergadering om 23:23 uur. 

 

Dominique deelt namens de acquisitiecommissie mee dat Vivian de acquisitiebegroting zal 

presenteren en geeft het woord aan Eline. 735 

Eline zegt dat er een nieuwere begroting is rondgestuurd. Ze vond vlak voor de vergadering 

een briefje van € 50,– op straat, dus dat is € 50,– aan overige inkomsten. 

Niels vraagt of dat niet moet worden aangegeven bij de politie. 

Eline zegt van niet. Ze merkt op dat in het beleidsplan stond dat ze de quaestuur 

transparanter en overzichtelijker wil maken; ze zal daarom niet meer alle onderdelen 740 

bespreken, maar als iemand ergens een vraag over heeft kan die natuurlijk altijd 

gesteld worden. De contributie à € 11 300,– is wat aan de hoge kant vergeleken bij 

voorgaande jaren, maar realistisch omdat er vrij veel nieuwe leden zijn. De post 

“Overige inkomsten” is normaal wat laag, maar nu dus al € 50,–. De printkosten zijn 

lager dan gebruikelijk, omdat het nieuwe postbeleid met zich meebrengt dat er veel 745 

minder geprint hoeft te worden. Postzegels zijn altijd lastig in te schatten; ze gaat 

ervan uit dat er Sandd-postzegels van € 2,– per stuk gebruikt gaan worden voor de 

Pyros. Ze heeft de begrotingspost hiervoor wat ruim ingeschat. De kosten voor 

enveloppen fluctueren nogal, afhankelijk van hoeveel enveloppen er over zijn van het 

vorige bestuur. Bestuur Parcival heeft er niet zo heel veel meer over, dus ze heeft 750 

daarvoor € 150,– begroot. De post “Promotiemateriaal” is wat opgehoogd, nu er een 

Assessor pr is die eens mooi kan uitpakken. 

Eline zegt dat “Uitjes” is hernoemd tot “Weekendactiviteiten” ter onderscheiding van uitjes 

die doordeweeks zijn. De dagjescommissie heeft nu wat meer budget om iets grotere 

activiteiten te kunnen organiseren. 755 

Niels vraagt of de post “Dies” is opgehoogd omdat het bestuur graag een groter feest wil. 
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Eline zegt dat dat vooral is om de kosten van licht en geluid te dekken die Café de Herberg 

in rekening bracht. Het normale budget van € 50,– is aangehouden voor de overige 

kosten. 

Adri zegt dat de post “Almanak” best wel wat lager is dan onder bestuur Parcival omdat de 760 

afgelopen almanak erg goedkoop gemaakt kon worden, en vraagt of is overwogen 

om er nog iets bij te doen om juist een grootsere almanak te maken. 

Eline zegt dat toevoegingen zoals een harde kaft veel meer geld zouden kosten, maar dat een 

dikkere almanak best zou kunnen. 

Vivian vraagt of de post “Dies” voor het afgelopen diesfeest is of voor dat van aankomend 765 

jaar. 

Eline zegt dat die voor het afgelopen feest is, maar dat de bonnetjes nog niet binnen zijn. 

Verder heeft ze de post “Feest” verdubbeld. 

Steven vraagt waar ze graag zou zien dat dat geld aan wordt besteed. 

Eline wil dat aan de commissie overlaten. 770 

Steven zegt dat het bij een afgekochte bar makkelijker is om de kaartprijs iets te verhogen, 

maar dat een verhoging van het budget wat meer toelichting zou kunnen gebruiken. 

Gerard zegt dat er eenvoudigweg twee feesten worden georganiseerd, dus dat een 

verdubbeling van de begroting logisch is. 

Steven zegt dat hij had gemist dat er een tweede feest was. 775 

Jurrian zegt dat je extra budget ook nog aan een locatie zou kunnen besteden, omdat veel 

gratis locaties een drankomzet willen. 

Eline zegt dat De Herberg tevreden was over de drankomzet. 

Jurrian vraagt of het een goed idee zou zijn om wat meer geld uit te geven aan de EL CID-

commissie. 780 

Eline zegt dat ze daar bij de suppletoire begroting naar gaat kijken. 

Steven zegt dat je in de EL CID-week zou kunnen kiezen voor een promotiestrategie die wat 

meer mensen bereikt, niet enkel typische Prometheanen. Dat zou iets zijn om 

rekening mee te houden met budget voor promotiemateriaal en EL CID. 

Eline heeft het budget voor de themamaanden gelijk gelaten; de themamaand mei heeft dit 785 

jaar weinig uitgegeven maar ze wil de commissie komend jaar de ruimte geven wat 

meer te organiseren. 

Jurrian zegt dat de ambitie om een grootser gala op te zetten, zoals besproken in het 

beleidsplan, wat vreemd samengaat met het gelijk gebleven budget voor de 

galacommissie van € 300,–. 790 

Eline zegt dat je voor een grootser gala eerder de kaartprijs zou moeten verhogen dan de 

begroting: met honderd mensen die kaartjes kopen bereik je veel meer dan met een 

subsidieverhoging. Uit de enquête bleek ook dat mensen best bereid zijn meer te 

betalen voor zo’n gala. 

Niels zegt dat afgelopen besturen netto best weinig hebben uitgegeven aan de 795 

galacommissie, dus dat de kaartprijs best veel uitmaakt. 

Vivian vindt dat dat vooral wat zegt over de ruimte die de commissie heeft gekregen. 

Bo zegt dat een hogere bestuurssubsidie ook aan andere dingen dan de kaartprijs kan 

worden besteed. 

Eline wil sowieso gaan overleggen met de galacommissie over eventuele plannen. 800 

Steven vindt dat afgelopen jaar is gebleken is dat het gala erg populair is, dus dat er best 

meer aan besteed mag worden. 
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Eline zegt dat veel mensen hebben aangegeven best meer te willen betalen, maar dat het dan 

ook wel echt een goede locatie moet zijn. 

Steven zegt dat dat afgelopen jaar mede lag aan de verhoogde huurprijs. 805 

Vivian zegt dat je de locatie over het algemeen heel vroeg regelt als galacommissie. 

Eline zegt dat de sfeer ook afhangt van veel kleinere elementen. 

Jurrian zegt dat de ambitie een grootser gala op te zetten dan wel met de commissie moet 

worden overlegd. 

Gerard zegt dat er meer manieren zijn om dat te regelen dan enkel een hoger budget: je kunt 810 

ook van tevoren met de commissie communiceren wat de wensen zijn. 

Eline sluit zich aan bij Gerard. 

Steven zegt dat het organiseren van een grootser gala een groter financieel risico met zich 

meebrengt; het bestuur moet daar rekening mee houden bij het plannen van het 

budget. 815 

Niels zegt dat het met enkel een verhoogde bestuursbijdrage lastig is om een grootser 

opgezet gala te regelen: een verhoogde begroting heeft daar veel meer invloed op. 

Tonda van Manen heeft een opmerking namens Kees van Beest, die in de galacommissie 

komt: het wordt lastig een grootser gala te organiseren met maar drie 

commissieleden. Hij vraagt zich dan ook af of er een vierde commissielid bij zou 820 

kunnen komen. 

Lisette zegt dat ze best een vierde commissielid wil plaatsen, maar dat andere commissies 

die echt moeten worden bijgevuld prioriteit hebben. 

Dominique voegt toe dat het bestuur de commissie geen meningen wil opdringen. 

Eline zegt dat het uiteindelijk enigszins afhangt van de commissie, maar dat het nu lastig is 825 

om er meer mensen in te stoppen. 

Steven zegt dat er al jaren een roep is om een grootser gala, wat met zich meebrengt dat de 

galacommissie ook best wat aandacht verdient naast de nog niet gevulde commissies. 

Eline zegt dat de EL CID- en kampcommissie wel prioriteit hebben. 

Adri vindt dat het wel heel verschillende commissies zijn. 830 

Lisette zegt dat altijd kan worden gekeken of er iemand is die specifiek in de galacommissie 

wil. 

Vivian vindt dat het organiseren van een grootser gala niet per se heel veel meer werk gaat 

zijn. 

Eline gaat door naar de integratiecommissie, waar ze € 75,–  voor heeft begroot, in 835 

tegenstelling tot de € 50,– die eerder was begroot. 

Esmée vraagt of er ook geld wordt begroot voor aankomend jaar. 

Eline wil dat later reserveren. 

Jurrian vraagt waar de verhoging van het budget van de Pyrosredactie vandaan komt. 

Eline zegt dat de redactie afgelopen jaar geld tekort kwam en daarom het aantal artikelen 840 

heeft moeten reduceren. Om dat te voorkomen heeft ze wat meer geld begroot voor 

de Pyros. 

Bo vraagt waarom de kosten van de Pyros de afgelopen jaren zijn gestegen. 

Eline zegt dat er eerst meer pagina’s waren maar minder abonnees, terwijl er nu juist minder 

pagina’s zijn maar meer mensen die de Pyros op papier willen. Bij de recentste 845 

enquête is het aantal mensen dat heeft aangegeven de Pyros op papier te willen juist 

gedaald. 
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Adri raadt aan de enquête over of men de Pyros op papier of enkel digitaal wil zo snel 

mogelijk te sturen. Ze vraagt of is overwogen om commissies echt flink meer geld te 

geven om te zorgen dat ze grootsere activiteiten kunnen opzetten. 850 

Eline zegt dat ze voor de zomer alle commissies heeft gemaild met de vraag of ze afgelopen 

jaar geld tekort kwamen voor bepaalde grotere activiteiten, maar uit de reacties 

kwam naar voren dat men doorgaans juist prima rondkwam van het begrote budget. 

Gerard zegt dat de dagjescommissie een voorbeeld is van een commissie die flink meer geld 

krijgt: van € 250,– voor vijf dagjes naar € 300,– voor drie of vier. 855 

Eline bedankt Gerard voor dat voorbeeld. Ze merkt op dat de post “Domeinnaam” is 

hernoemd naar “Internetkosten” omdat er nu ook wat hosting mee wordt gedaan. 

Vivian vraagt waar de post “Saldo commissies” voor is. 

Eline zegt dat die er is om te zorgen dat commissies uiteindelijk samen niet onder budget 

draaien. 860 

Jurrian stelt voor om de post te schrappen. 

Eline beantwoordt nog Stevens vraag over de constitutie: de kosten zijn met € 100,– 

verhoogd vanwege de zaalhuur omdat er geen gratis locatie gevonden kon worden. 

De post “Onvoorzien” à € 688,– is enigszins willekeurig, namelijk 5% van de totale 

inkomsten op advies van de kascontrolecommissie plus een restant om de begroting 865 

op € 0,– te laten uitkomen. 

Niels zegt dat er gisteren een uitgebreide discussie was over de voor- en nadelen van 

reserveringen en afschrijvingen, en vraagt waarom er voor de website een reservering 

wordt gemaakt. 

Eline zegt dat ze bij deze begroting geen rekening heeft gehouden met Jurrians 870 

afschrijvingen; de specifieke reservering is hier vooral gemaakt met het oog op het 

maken van een nieuwe website. 

Jurrian zegt dat een website lastig op te nemen is als afschrijving. Hij vraagt zich wel af of het 

een goed idee is om een reservering te maken voor een uitgave waarvan eigenlijk in 

het geheel nog niet zeker is wat de uitgaven gaan zijn. 875 

Eline zegt dat het bestuur zich vooral enige vrijheid wilde geven bij het zoeken naar 

mogelijkheden om de website te vernieuwen. 

Adri merkt op dat de reservering voor statutenwijziging € 400,– bedraagt, wat waarschijnlijk 

te weinig is om de notaris van de betalen. 

Joris denkt dat de kosten eerder € 600,– of € 700,– zullen zijn. 880 

Adri vraagt waar voor het bestuur de grens ligt voor wat aanvaardbaar is aan kosten voor 

een statutenwijziging. 

Eline wil dat nog overleggen met de rest van het bestuur; ze zal het uiteraard in samenspraak 

met de rest van de vereniging doen. 

Joris zegt dat het een uitgave is die waarschijnlijk niet zo vaak zal voorkomen en dus niet 885 

echt een aanslag zal vormen op de verenigingsreserves. 

Jurrian vindt dat een beleidsmatig punt als het onderhavige beter niet uit de reserves kan 

worden gehaald. 

Steven zegt dat het sowieso nog wel even gaat duren voordat de statuten worden gewijzigd; 

hij merkt op dat de Cultuursociëteit ook op zoek is naar een notaris, dus dat daar 890 

misschien wat kan worden samengewerkt. 

Bo zegt dat het natuurlijk kan gebeuren dat informatie over goedkope notarissen zo nu en 

dan zomaar verstrooid raakt. 



 

 

 
21 

 

Eline constateert dat er verder geen vragen zijn en geeft het woord aan de 

kascontrolecommissie. 895 

 

Marije en Tonda verlaten de zaal om 00:11 uur. 

 

Gerard en Bo komen naar voren namens de kascontrolecommissie. 

Gerard verheugt zich erover dat Jurrian hem en Bo over een paar uur zal komen vergezellen 900 

in de kascontrolecommissie. Hij betreurt het dat de balans niet is opgenomen bij de 

vergaderstukken. Hij merkt op dat de post “Promotiemateriaal” wat hoog is, maar 

voegt daaraan toe dat het aan het begin van het jaar nog onzeker is hoeveel daaraan 

zal worden uitgegeven; daar mag voorzichtig mee worden omgegaan. Hij merkt op 

dat de post “Representatiekosten extern” lager is dan bij Parcival, terwijl er toch een 905 

extra bestuurslid is. 

Eline zegt dat de kosten van de externe representatie van bestuur Parcival vooral hoog zijn 

omdat het gehele f.t.-bestuur bij twee rondjes is meegegaan. De rest van het jaar zal 

waarschijnlijk zelden het hele bestuur naar rondjes gaan, dus de kosten zullen niet zo 

hoog zijn. 910 

Bo vraagt waarom de relatieve hoogte van de kosten van doordeweekse en 

weekendactiviteiten omgekeerd is ten opzichte van die van bestuur Parcival. 

Eline zegt dat het bestuur weekendactiviteiten zoals Blijdorp erg leuk vond en daar meer 

mee wilde doen. 

Gerard vraagt of het verlaagde budget de almanakcommissie verplicht om de almanak in 915 

Polen te laten drukken. 

Eline zegt dat een reductie van € 200,– best een goede reden is om de almanak in Polen te 

laten drukken. 

Esmée vraagt wat wordt bedoeld met “Terugkerende activiteiten”. 

Eline zegt dat het om activiteiten gaat zoals Sinterklaas en het hutspoteten, die elk jaar 920 

terugkomen. 

Steven vindt het top dat het bestuur al voor de zomer heeft uitgezocht wat voor budget de 

commissies nodig hebben. 

Freek vraagt wat voor cadeautjes het bestuur wil gaan geven op constitutieborrels. 

Lisette zegt dat wordt gedacht aan iets met vogels, maar dat dat nog niet zeker is. 925 

Freek vraagt of het bestuur van plan is de sprekerspresentjes te veranderen. 

Dominique zegt dat het bestuur in ieder geval tot en met december wil doorgaan met het 

theepakket omdat het wel erg Prometheaans en leuk is, maar dat wordt overwogen 

om vanaf januari iets nieuws te doen. Het is echter zeker niet de bedoeling om een 

verandering door te voeren enkel om een verandering door te voeren: het moet wel 930 

echt een leuk cadeau zijn. 

Dominique constateert dat er geen verdere vragen of opmerkingen zijn over de begroting. Ze 

neemt de begroting bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 

Steven verlaat de zaal om 00:18 uur. 935 

 

Dominique gaat over tot decharge en installatie van de kascontrolecommissie. Ingevolge 

artikel 42 van het huishoudelijk reglement heeft ze daar de toestemming van de 
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ledenvergadering voor nodig; ze vraagt of iemand er bezwaar tegen heeft om René 

uit de commissie te dechargeren en Jurrian te installeren. Niemand maakt bezwaar. 940 

Dominique dechargeert René Kamerich, Gerard Spaans en Bo Salomons bij hamerslag en per 

acclamatie uit de kascontrolecommissie. 

Dominique installeert Gerard Spaans, Bo Salomons en Jurrian Meijerhof bij hamerslag en per 

acclamatie in de kascontrolecommissie. 

Dominique geeft het woord aan Vivian, praeses van de acquisitiecommissie afgelopen jaar, 945 

om de acquisitiebegroting te presenteren. 

Vivian zegt dat er nu € 752,86 in de kas van de commissie zit. De te ontvangen bedragen zijn 

best hoog; de voornaamste oorzaak daarvan is het feit dat veel adverteerders van het 

VVO-boekje nog niet hebben betaald. De overeenkomst met Suitable heeft geen geld 

opgeleverd. Er is € 141,93 binnengekomen via advertenties op bol.com. De uitgaven 950 

zijn relatief laag: er zijn maar twee commissies die subsidie uitgekeerd hebben 

gekregen, namelijk de dagjescommissie en de weekendje II-commissie. 

 

Steven komt om 00:22 uur binnen. 

 955 

Vivian vervolgt met de uitgaven. Er zijn aanzienlijk meer gilden die geld hebben gekregen 

dan het voorgaande jaar, omdat er een nieuw acquisitiebeleid voor gilden is. Het 

Sportgilde en het Legendarisch Gilde hebben elk subsidie gekregen, maar er zijn 

weinig mensen op de gesubsidieerde activiteiten afgekomen. De aanvraag van het 

Moeilijkeboekengilde is goedgekeurd maar er is niets gedaan met het geld. Netto is er 960 

daarom een flinke winst gemaakt door de acquisitiecommissie. Vivian moedigt 

daarom iedereen aan om aanvragen te doen. 

Freek merkt op dat het eigenlijk geen begroting is maar een resultaat. 

Steven zegt dat er de afgelopen jaren meer nadruk is gekomen op het sponsoren van 

individuele activiteiten en gildeactiviteiten: de acquisitiecommissie vindt dat 965 

commissies eerder bij het bestuur kunnen aankloppen. 

 

#10. Installatie commissieleden 
Dominique merkt op dat er naast installatie van commissieleden ook een decharge 

plaatsvindt. Er is onduidelijkheid over de vraag of illustratoren van de Pyros bij de 970 

redactie horen; ze zal daarom vooralsnog Eden Zhang dechargeren en zo nodig in 

januari installeren. 

Dominique dechargeert Eden Zhang uit de Pyrosredactie. 

Dominique installeert Suze Geuke in de acquisitiecommissie. 

Dominique installeert Antsje Alma, Freya Freytag, Femke van de Griendt, Guus de Wit en 975 

Lianne de Rijk in de almanakcommissie. 

Dominique installeert Joris van de Riet in de archiefcommissie. 

Dominique installeert Antsje Alma, Eddie Skinner, Eline Vermeulen, Gerard Spaans en Loes 

de Bruin in de buitenlandreiscommissie. 

Dominique installeert Esmée van ’t Hof, Lianne de Rijk, Susanne Belonje en Tonda van 980 

Manen in de dagjescommissie. 

Dominique installeert Earryt Sijm in Toneelgroep Efeze. 

Dominique installeert Eveline van der Veen, Fabiënne van Breda, Floris Meertens en Niels 

Rood in de EL CID-commissie. 
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Dominique installeert Nick Vink, Susan van den Dool en Tonda van Manen in de 985 

feestcommissie. 

Dominique installeert Fabiënne van Breda, Kees van Beest en Schelte van Deventer in de 

galacommissie. 

Dominique installeert Guus de Wit en Maarten Blom in de internetcommissie. 

Dominique installeert Anna Zandee, Arthur Wesselink, Berk van der Zwaan, Lisa Taal en 990 

Susanne Belonje in de kampcommissie. 

Dominique installeert Leonie Dams in de pr-commissie. 

Dominique installeert Eddie Skinner, Esmée van ’t Hof, Gijs Pennekamp, Kees van Beest en 

Loes de Bruin in de themamaandcommissie februari. 

Dominique installeert Anne Wellink, Eveline van der Veen, Marlise van der Veen en Sander 995 

Huls in de themamaandcommissie mei. 

Dominique installeert Emma Lenting, Macey Kooijman en Sander Huls in de weekendje I-

commissie. 

Dominique installeert Gerard Spaans, Lars Roosenstein, Marlise van der Veen en Rosalie 

Krijgsman in de weekendje II-commissie. 1000 

Dominique zegt dat er wat onduidelijkheid was over wie er precies in de kampcommissie 

komt; mochten er later nog personen in de commissie komen of vertrekken, dan 

zullen zij in januari worden geïnstalleerd en gedechargeerd. 

Dominique vraagt of iemand nog vragen of opmerkingen heeft. Er zijn geen verdere vragen 

of opmerkingen. 1005 

 

#11. W.v.t.t.k.7 
Adri vindt dat de ledenvergadering erg lang heeft geduurd en raadt het bestuur aan om te 

zoeken naar manieren om de duur te verkorten. 

Sander heeft een opmerking over de Raad van Advies: hij vindt het prettig dat bij de 1010 

begroting eerst de zaal het woord krijgt en daarna de kascontrolecommissie en raadt 

aan om te overwegen of het bij het beleidsplan ook zo kan. 

 

#12. Rondvraag 
Dominique gaat de zaal langs en geeft iedereen de kans wat te zeggen. 1015 

Steven zegt dat eigenlijk alleen van Café de Vergulde Kruik gebruik gemaakt mag worden 

als er voldoende drankomzet is en raadt iedereen aan om zo nog wat te gaan drinken. 

Hij wenst het nieuwe bestuur veel succes en zegt dat hij het maandprogramma erg 

mooi vindt. 

Jurrian sluit zich van harte aan bij Stevens suggestie om te borrelen. Hij wenst het nieuwe 1020 

bestuur veel succes. Uit de f.t.-periode heeft hij meegekregen dat het een hechte groep 

is; hij hoopt dat ze dat volhouden. 

Freya wenst het bestuur succes. 

Freek wenst het bestuur veel succes en plezier. Hij vindt het leuk dat er zes mensen zijn, 

inclusief een aparte assessor pr. 1025 

                                                      

 
7 Wat verder ter tafel komt. 
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Eveline vertelt een leuk verhaal: toen ze gisteren naar huis liep kwam ze een extreem 

dronken man tegen die buitengewoon gelukkig was met de zakken in zijn kleding. Ze 

hoopt dat het nieuwe bestuur net zo gelukkig is als hij. 

Eddie Skinner vindt alles leuk: het maandprogramma, de mensen, alles. 

Arthur heeft er veel vertrouwen in en hoopt dat het een fantastisch jaar wordt. 1030 

Gerard komt graag langs op het open hokuurtje en uit zijn liefde voor ijsvogels. 

Bo heeft een aantal ideetjes voor de vlog opgedaan die hij wil delen: een Let’s Play van de 

verenigingsquaestuur, die eventueel op Twitch gestreamd zou kunnen worden, 

merchandiseontdozingen, titels met clickbait, Fortnite spelen. Als het bestuur een 

historische Model United Nations wil organiseren is hij altijd beschikbaar. Hij raadt 1035 

iedereen aan om zo nu en dan stil te staan en kamillethee te drinken – enkel 

kamillethee. 

Esmée wenst het bestuur veel succes toe. 

Sander waardeert het dat het bestuur niet alleen zegt transparant te zijn maar dat ook doet 

middels het open hokuurtje en de mogelijkheid van anonieme opmerkingen. Hij 1040 

waardeert het dat er al veel dingen gedaan zijn, bijvoorbeeld het maandprogramma 

en de templatebegrotingen. Het bestuur speelt in op wat er speelt in de vereniging, 

zoals het eindfeest. Het beleidsplan is prettig ambitieus: men speelt vaak enigszins op 

safe aan het begin van het jaar. Hij is enthousiaster over het beleidsplan en de 

toekomst van Prometheus dan hij misschien wel ooit is geweest. 1045 

Adri is ondanks de lengte blij met de vergadering en de sfeer. 

Er klinkt applaus uit de zaal. 

Niels waardeert de ambitie die het bestuur toont in het beleidsplan en wil het bestuur 

meegeven dat ze ondanks dat ze al een vriendengroep zijn nog steeds gezellige 

dingen moeten blijven doen met elkaar. 1050 

Floris en Eline vinden het erg vermakelijk dat in het bestuursdraaiboek staat dat je als 

bestuur geen vrienden hoeft te zijn. 

Vivian feliciteert het bestuur: ze zien er assertief uit. Ze raadt aan een open hokuurtje te 

combineren met een hok-high tea. 

Anna roept “toi toi” voor het bestuur. 1055 

Leonie heeft geen toevoegingen. 

Floris wil nog een persoonlijk beleidsplan aandragen: een heel cultureel, inhoudelijk en 

verbroederend jaar hebben. 

Bo interrumpeert en wil dit beleidsplan per schriftelijke stemming aannemen. 

Lisette bedankt iedereen voor de succeswensen. Ze vond het een fijne vergadering en heeft er 1060 

veel zin in om met deze mensen het jaar door te brengen. 

Eline bedankt de vergadering. Ze heeft bij Prometheus wel haar plekje gevonden en is enorm 

blij dat ze hier kan zitten. Ze is soms wel érg dol op de cijfertjes. Ze bedankt 

Dominique voor het kopen van specifiek deze speculaas. 

Niels stoot een glas om; Bo zegt dat dat komt omdat hij de bestuursalcoholist was. 1065 

Joris haakt daarop in: hij is dit jaar de bestuursverdovendemiddelengebruiker. 

Eline is verontwaardigd over Joris’ kennelijke alcoholgebruik. 

Joris vindt dat wel genoeg shock voor één vragenronde. Hij roept “Buffel!” 

Dominique is blij dat alle beleidspunten zo goed zijn ontvangen. Ze heeft ontzettend veel zin 

in het aankomende jaar met haar bestuursgenoten. Ze merkt op dat men het bestuur 1070 

nog steeds “Wipwapjes” mag noemen, maar dat “IJsvogeltjes” ook mag. Ze is wel 
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teleurgesteld dat niemand heeft opgemerkt dat haar nagellak, hemd, lippenstift en 

speldje op elkaar zijn afgestemd. 

Joris zegt dat dat komt omdat ze er altijd fabuleus uitziet. 

 1075 

#13. Sluiting 
Dominique bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en adviezen en zegt dat het 

bestuur enorm gemotiveerd is om er een prachtig jaar van te maken. 

Dominique sluit de vergadering om 00:45 uur. 


