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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op dinsdag 19 april 2016 
Gehouden in Café de Vergulde Kruik te Leiden. Opgesteld door Sanne Wortman. 

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Adri Wessel  

Annemieke Stolk 

Bastiaan van Ganzen 

Bo Salomons 

Bram Everstijn 10 
Emily Klerks 

Emmy Stevens 

Francine Maessen 

Freek van Vliet 

Freya Freytag 15 
Gerard Spaans 

Hedwig van Zon 

Joris van de Riet 

Jos van Winkel 

Kristian Bakker (vanaf 19.46 uur tot 20.51 uur) 20 
Lars Roosenstein 

Lennart Blok 

Lianne Heslinga  

Marion Pragt 

Niels Rood 25 
Pepijn Roos 

René Kamerich 

Robert van de Peppel 

Sander Huls 

Sander Teuchies (vanaf 20.39 uur) 30 
Sanne Meier 

Sanne Wortman 

Schelte van Deventer 

Steven Assenberg 

Vera Verkooijen 35 
Vivian Tomson (vanaf 19.46 uur) 

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

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

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

weergegeven, tenzij het verschil duidelijk uit de context blijkt. Bij installaties en 40 
decharges en het verlaten of betreden van de zaal wordt altijd de gehele naam 

gegeven. 
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#1. Opening 
Steven Assenberg opent de Algemene Ledenvergadering om 19.42 uur. 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

Steven leest de agenda voor en vraagt of er opmerkingen zijn vanuit de zaal. Er zijn geen 50 
aanvullingen, dus hamert Steven de agenda in. 

 

#3. Post m.b.t. de ALV 
Steven geeft het woord aan Sanne Wortman, de ab-actis.  

Sanne vertelt dat er twee stemmachtigingen ontvangen zijn.  55 
Mats Dijkdrent machtigt René Kamerich om voor hem te stemmen.  

Ward de Kock machtigt René Kamerich om voor hem te stemmen.  

 

#4. Mededelingen 
Steven deelt mede dat er speculaas is.  60 
 

Bastiaan van Ganzen deelt mede dat het eindelijk zover is... Er is nieuwe fabuleuze 

merchandise! Er is een nieuw item, namelijk de Prometheusdas die het bestuur 

momenteel draagt. De das is rood met een gouden logo. Hij is niet van zijde maar wel 

van hoge kwaliteit. Bij deze stropdas kun je twee bachelorknots kopen voor slechts 65 
een kleine meerprijs. Verder zijn er de prachtige Prometheustruien en -vesten. Aan 

het einde van de ALV kun je deze passen voor de maat. Bij het bestuur ligt een 

inschrijflijst waarop je kunt aangeven of je een trui, vest, stropdas en/of bachelorknots 

wilt bestellen. De stropdas kost 9,90 euro en de bachelorknots 1,90 euro.  

Vera Verkooijen voegt toe dat de truien ongeveer 17 euro zullen kosten en de vesten 70 
ongeveer 22 euro. Ze meldt hierbij dat de prijzen nog enigszins kunnen variëren 

omdat de hoeveelheid bestelde items invloed heeft op de prijs. Bij een hoger aantal 

gaat de prijs per stuk iets omlaag.  

 

Vera deelt mede dat Particolarte het zusterverband ook ingestemd heeft en dat Prometheus 75 
en Particolarte nu dus officieel zusterverenigingen zijn.  

 

Vera meldt dat de acquisitiewerkgroep van het VVO1 officieel niet meer door de PKvV2 

gesteund wordt.  

Steven voegt toe dat eventuele vragen hierover bij agendapunt 9 gesteld kunnen worden. 80 
 

#5. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 
Steven zegt dat de notulen van de vorige ALV per e-mail verzonden zijn naar alle leden en in 

geprinte versie achterin de zaal liggen. Hij vraagt of er opmerkingen zijn.  

 85 
Kristian Bakker en Vivian Tomson komen om 19.46 uur de zaal binnen.  

 

                                                      
1 Veelzijdige Verenigingen Overleg  
2 Plaatselijke Kamer van Verenigingen 
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Adri Wessel heeft een opmerking over regel 1240 en 1241. Hierin staat dat het gilde van 

Kristian Bakker verwijderd werd, maar dat kan niet met gilden. Een gilde houdt op 

met bestaan als de praeses gedechargeerd wordt.  90 
Sanne zegt dat ze het aan zal passen.  

 

Steven neemt de notulen met voorgestelde wijzigingen aan. 

 

#6. Stand van zaken locatiekwestie 95 

Steven noemt het overzicht dat het bestuur heeft gemaakt van bezochte locaties, dat in het 

ALV-boekje te vinden is.  

 

Steven leest dit verslag voor.  

 100 
Steven vraagt de Raad van Advies, ook wel Senaat genoemd, om kritische vragen te stellen 

over het locatieverslag.   

Emily Klerks merkt op dat een deel van hun vragen al beantwoord is door het verslag. 

Verder legt zij uit dat de Senaat een orgaan bij Prometheus is dat gevraagd en 

ongevraagd advies geeft aan het bestuur.  105 
Emily begint met de vragen van de Senaat. Ze vraagt of er voor andere activiteiten, zoals 

feesten, wel overwogen wordt Café de Eeuwige Student te bezoeken. Het lijkt de 

Senaat raadzaam meer locaties te bekijken dan tot nu toe gedaan is. De reden 

hiervoor is dat geen enkele bezochte locatie volledig aan de eisen lijkt te voldoen. Ze 

vraagt of er een plan van aanpak bestaat om de beperkingen van het Lipsius minder 110 
groot te maken, bijvoorbeeld om minder mensen te laten afvallen bij verplaatsing 

naar een borrellocatie. Ten slotte vraagt de Senaat zich nog af hoe het gaat met de 

locatiewerkgroep van het VVO.  

Steven bedankt Emily voor de vragen. In Café de Eeuwige Student is het gebrek aan sfeer 

een groot minpunt voor de meeste activiteiten. Voor feesten echter is het wel een 115 
geschikte locatie. Het bestuur heeft het diesfeest in Café de Eeuwige Student 

georganiseerd en dat beviel erg goed. Het bestuur wil de locatie voor feesten dan ook 

aanraden aan commissies en toekomstige besturen.  

Vera voegt hieraan toe dat het bij commissies niet aan het bestuur is om de keuze te maken 

voor de locatie, dus dat het bestuur niet kan garanderen dat Café de Eeuwige Student 120 
daadwerkelijk gebruikt zal gaan worden voor feestjes.   

Steven gaat verder met de vraag over meer locaties. Het bestuur is hiermee bezig en heeft 

onder andere Café Olivier op het oog.   

Bastiaan voegt hieraan toe dat dit nog in de onderzoeksfase zit.  

Steven meldt dat suggesties van leden voor meer locaties uiteraard van harte welkom zijn. 125 
Wat betreft het Lipsius heeft het bestuur geen specifiek plan van aanpak opgesteld 

omdat de Spectrumzaal nog altijd de voorkeur heeft. Deze zit namelijk veel dichter bij 

Café de Keyzer. Bovendien zullen er altijd leden zijn die na de lezing geen zin hebben 

om te borrelen.  

Steven gaat verder met de locatiewerkgroep van het VVO. Dit is een groep van zes 130 
verenigingen die samen op zoek zijn naar een pand. Momenteel worden de financiën 

van elke vereniging doorgenomen om te zien of een pand überhaupt ooit mogelijk zal 

zijn. Een andere groep kijkt naar potentiële investeerders. Dat is iets waar 
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Prometheus veel aan heeft, los van de locatiewerkgroep. Verder is er een juridische 

commissie die kijkt naar hoe je een pand statutair en qua verdeling zelf kunt regelen. 135 
Er wordt aan een portfolio gewerkt. Ten tijde van de ALV in juni zal het portfolio 

waarschijnlijk gepresenteerd worden. De inhoud hiervan zal een spaarplan en een 

algemeen plan voor de toekomst bevatten. Het bestuur zal dan een advies geven aan 

de ALV of deelname aan de locatiewerkgroep voortgezet moet worden. Momenteel 

ziet het er gunstig uit, maar het bestuur wacht het portfolio af.  140 
Emily vraagt of het bestuur dit portfolio afwacht en daarna zal besluiten of zij een actieve rol 

willen aannemen binnen de werkgroep.  

Steven antwoordt dat Prometheus momenteel al een actieve rol vervult, zoals tijdens de 

vorige ALV behandeld is. Maar voor er echt stappen ondernomen kunnen worden, 

moet er toestemming zijn van de ALV van elke vereniging om dat te doen. Ook van 145 
deze ALV dus.  

 

Steven bedankt de Senaat voor hun vragen. Vervolgens geeft hij de zaal de gelegenheid 

vragen te stellen over het locatieverslag.  

Sander Huls merkt op dat er volgens het verslag in juni een nieuwe locatie geprobeerd gaat 150 
worden. Hij vraagt of het bestuur al een specifieke locatie in gedachten heeft. 

Steven antwoordt dat Galerie Café de Leidse Lente een mogelijkheid is. Het testlocatiebudget 

is iets verhoogd dus wil het bestuur deze ietwat dure maar mooie locatie graag 

uitproberen. Mogelijk kan er nog onderhandeld worden over de prijs.  

Emmy Stevens vraagt of het bestuur enig idee heeft hoeveel mensen extra naar huis gaan als 155 
een lezing in het Lipsius gehouden wordt.  

Steven antwoordt dat het een goed idee is om het een keer bij te houden. Deze locatie wordt 

echter niet vaak door Prometheus gebruikt, dus is het lastig een lijn te zien.  

Emmy vraagt of het bestuur denkt dat gebrek aan sfeer en een bar mensen weghoudt bij een 

lezing.  160 
Steven denkt van niet, maar Prometheus is een gezelligheidsvereniging en daarom vindt het 

bestuur deze twee elementen eigenlijk wel een vereiste.  

Emmy werpt tegen dat de bovenzaal van Café de Keyzer soms zo vol is dat de deur 

geblokkeerd wordt en dat dat gevaarlijk is.  

Steven antwoordt dat het niet realistisch is om te denken dat Prometheus Café de Keyzer nog 165 
lang als vaste basis kan blijven gebruiken. Dit jaar is het nog niet voorgekomen dat er 

geen plek meer was in de zaal, maar vorig jaar wel eens. Daarom is het belangrijk om 

in de komende jaren een andere locatie te zoeken.  

Emmy vraagt of het bestuur overwogen heeft vaker een lezing in het Lipsius te organiseren.  

Steven antwoordt dat het bestuur dit overwogen heeft, maar dat de voorkeur toch uitgaat 170 
naar een café.  

Vivian Tomson zegt dat er volgens het verslag in Café de Vergulde Kruik te weinig drankjes 

afgenomen worden en het café daarom vroeg sluit, ondanks dat mensen wel langer 

willen blijven. Het is haar echter opgevallen dat er naast Prometheanen vaak heel 

weinig andere borrelaars zijn, terwijl dit in Café de Keyzer wel vaak het geval is. 175 
Kennelijk is het dus geen populaire borrellocatie.  

Steven geeft toe dat Café de Keyzer een ander soort gasten trekt. In Café de Vergulde Kruik 

zie je voor de lezing vaak meer mensen. Toch denkt het bestuur dat het klopt dat er 

weinig drank afgenomen wordt. Veel mensen nemen alleen wat voor de lezing en 

vlak erna en na half twaalf wordt er nauwelijks meer wat gekocht.  180 



 

5 
 

Vivian heeft nog een vraag. Bij de locatiecommissieavond enkele tijd geleden is de tip 

gegeven lezingen te houden in scholen. Dit is in dit verslag echter niet terug te 

vinden. Vivian vraagt zich af of het idee onderzocht is of niet.  

Steven antwoordt dat een school dezelfde problemen geeft als het Lipsius, namelijk het 

gebrek aan een bar en daarmee sociale interactie. Bovendien zitten ze vaak nog verder 185 
van een bar dan het Lipsius.  

Lars Roosenstein vraagt wat de maximale capaciteit van Café de Keyzer is.  

Vera antwoordt dat dat officieel 45 mensen is. Maar 60 kan in geval van nood nog net.  

Lars vraagt hoe vaak het bestuur verwacht uit te wijken dit jaar. Dit omdat sommige 

lezingen drukker bezocht worden dan anderen.  190 
Steven antwoordt dat het bestuur per lezing probeert in te schatten hoeveel mensen zullen 

komen. Bètalezingen zijn vaak minder populair, terwijl filosofie en kunst juist wel 

goed bezocht worden. Bij een lezing waarvan de verwachting laag is, kan Café de 

Keyzer nog gebruikt worden. Toch blijft inschatten moeilijk en daardoor is het 

eigenlijk niet realistisch om nog lang bij Café de Keyzer te blijven.  195 
Gerard voegt toe dat de activiteit van leden ook per maand verschilt. In september en 

oktober zijn er veel mensen actief en moet er veel uitgeweken worden. In de maanden 

erna is het vaak minder druk. Dit zal ook aan bod komen bij het spaarplan.  

Emily heeft nog een vraag over de limiet van Café de Keyzer. Ze vraagt zich af of deze limiet 

mede veroorzaakt wordt door de hoeveelheid bhv’ers in het bestuur.  200 
Vera antwoordt dat de PKvV op basis van het ledenaantal bepaalt hoeveel bhv’ers er moeten 

zijn.  

Adri voegt toe dat ze denkt dat Café de Keyzer verantwoordelijk is als Prometheus daar zit.  

Emily denkt dat het belangrijk is om te weten hoeveel bhv’ers er vereist zijn als de 

vereniging zelf verantwoordelijk is.  205 
Vera antwoordt dat ze dit gaat navragen bij de PKvV. 

Niels vraagt of er voorkeur is voor een alternatieve locatie.  

Steven antwoordt dat hierover binnen het bestuur verschillende ideeën bestaan. Bij de 

wissel-ALV en misschien bij de ALV in juni kan het bestuur hier mogelijk meer over 

zeggen.  210 
Freek van Vliet vraagt hoe Café de Eeuwige Student bevallen is bij de constitutie-high tea. 

Daarnaast vraagt hij zich af of een open podium in de Ekklesia aan te raden is.  

Steven antwoordt dat de constitutie-high tea in Café de Eeuwige Student goed beviel. Het 

personeel daar is erg behulpzaam en er is veel ruimte. Dat is zeker prettig in 

vergelijking met de Ekklesia, waar het druk en warm kan worden. Het is dus zeker 215 
aan te raden. Het open podium in de Ekklesia beviel minder goed. Er waren klachten 

over de piano.  

Bastiaan haakt in dat er inderdaad meerdere klachten waren. Er ontbreekt ook een snaar van 

de piano. Bovendien was er geen muziekinstallatie. Bij het volgende open podium wil 

het bestuur graag een concertvleugel en een muziekinstallatie.  220 
Vera voegt toe dat de capaciteit niet genoeg was bij het open podium. Er waren te weinig 

stoelen en er was te weinig ruimte. Zij zou deze locatie niet aanraden.   

René Kamerich heeft twee vragen. Wat betreft de locatiewerkgroep van het VVO vraagt René 

zich af hoe de actieve rol precies werkt. Prometheus heeft dus een actieve rol, maar 

behoort Prometheus ook tot de zes verenigingen die op weg zijn naar een eigen 225 
pand? Verder vraagt hij zich af of er op de komende ALV gestemd gaat worden over 

toetreding tot deze groep of over het portfolio.  
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Steven antwoordt dat Prometheus echt actief lid is nu en daarom ook behoort tot de groep 

die toewerkt naar een gezamenlijk pand, maar voordat dat kan moet er eerst een 

portfolio langs de ALV’s van alle verenigingen gaan. Afhankelijk van dat portfolio zal 230 
er gekeken worden wat er verder gaat gebeuren.   

René wil namens de acquisitiecommissie het volgende bestuur op het hart drukken langs te 

gaan bij Café de Herberg. 

 

#7. Spaarplan en contributieverhoging 235 

Steven vertelt dat de locatiecommissie onderzoek heeft gedaan naar een oplossing voor de 

locatiekwestie. Op de vorige ALV hebben zij ter advies opgeroepen tot twee moties, 

welke ook zijn aangenomen door deze vergadering. De moties behelzen allereerst de 

vestiging van aandacht op de locatiekwestie; besturen dienen de ALV hierover te 

blijven informeren. Voorts behelsden de moties de instelling van een spaarplan 240 
gericht op kortetermijnhuur.   

 

Steven geeft het woord aan de quaestor, Gerard Spaans.  

 

Gerard bedankt Steven en vraagt of er vanuit de zaal behoefte is aan het voorlezen van het 245 
spaarplan. Die is er niet, dus vraagt Gerard of er vragen zijn over het spaarplan.  

Emily heeft een vraag over de contributieverhoging. Nu is het immers zo dat veel leden via 

een doorlopende machtiging betalen. Sommige leden hebben immers een flexibele 

machtiging zonder vastgesteld bedrag, en sommigen niet. Emily vraagt zich af wat 

het bestuur wil doen met leden die geen flexibele machtiging hebben. Ze vraagt zich 250 
af of deze leden een nieuwe machtiging moeten tekenen of dat het bestuur gewoon 

gaat incasseren.  

Gerard antwoordt dat hij wil langsgaan bij de ING om te vragen wat wettelijk wel en niet is 

toegestaan. Hij wil vragen of het bedrag van 35 euro, dat op oude machtigingen vaak 

nog staat, aangepast mag worden naar 40 euro, of dat een nieuwe machtiging nodig 255 
is.   

Emily vraagt, namens de Senaat, of het bestuur denkt dat het moeten tekenen van een 

nieuwe machtiging veel uitschrijvingen tot gevolg zal hebben.  

Gerard antwoordt dat dat mogelijk is.   

Emily antwoordt dat het goed zou zijn om te inventariseren om hoeveel leden het zou gaan.   260 
Gerard geeft Bastiaan het woord.  

Bastiaan legt uit dat 241,5 leden die 40 euro betalen evenveel geld opleveren als 276 leden 

(huidig ledenaantal) die 35 euro betalen. Er is dus best een flinke marge.  

Gerard voegt toe dat de vereniging niet in financiële nood zal komen, zelfs als veel mensen 

lid-af willen worden. Het gaat namelijk erg goed met de financiën van de vereniging.  265 
Francine Maessen merkt op dat de contributie al heel lang niet verhoogd wordt en in 

verband met de inflatie eigenlijk minstens 8 euro omhoog kan. Ze vraagt zich af of 

hier niet gelijk tien euro verhoging van gemaakt kan worden.   

Gerard antwoordt dat het bestuur geen al te rigoureuze verhoging wilde. De ledenstijging 

die momenteel plaatsvindt kan niet goed verklaard worden, dus kan er ook niet 270 
voorspeld worden of deze doorzet. Mocht er na één of twee jaar nog steeds sprake 

van zijn, dan kan er nagedacht worden over een nieuwe verhoging.  
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Marion begrijpt de redenen voor het verhogen van de contributie. Ze vraagt zich echter af 

waarom er geschoven wordt met bedragen door de maanden heen, in plaats van dat 

er een normale post op de begroting komt. Het gaat dan met name over het gebrek 275 
aan geld in oktober en het extra geld in november.  

Gerard antwoordt dat dit wel opgenomen wordt in de begroting maar dat het geld in 

november pas binnenkomt. Je kunt dit in oktober al uitgeven omdat je zeker weet dat 

het binnenkomt.  

Emmy merkt op dat er volgens Bastiaan 34,5 lid mag afvallen. In verband hiermee vraagt zij 280 
zich af hoeveel leden momenteel slapend zijn.  

Bastiaan antwoordt dat er gekeken is naar de hoeveelheid volledig inactieve leden en naar de 

hoeveelheid oude machtigingen maar nog niet naar de correlatie hiertussen. De 

verwachting van het bestuur is echter dat het totaal aan ledenverlies niet boven de 34 

uit zal komen.  285 
Gerard voegt toe dat het wel mogelijk is dat er iets meer leden lid-af zullen worden dit jaar 

maar dan raakt de ledenlijst wel goed opgeschoond.  

Bastiaan verduidelijkt dat het om 34 uitschrijvingen gaat, bovenop de gewone hoeveelheid.  

René vraagt een schatting van hoeveel mensen nu minder dan 5 procent aanwezig zijn.  

Gerard antwoordt dat er ten tijde van de halfjaarlijkse ALV 101 inactieve ouderejaars waren. 290 
Dit aantal is waarschijnlijk nog ongeveer hetzelfde. Daarvan zullen er waarschijnlijk 

wel een aantal lid-af worden. Verder hebben veel mensen een flexibele machtiging.  

Adri meldt dat flexibele machtigingen pas vanaf oktober 2014 gebruikt worden.  

Gerard antwoordt dat het bestuur niet verwacht dat alle 101 inactieve ouderejaars die 

waarschijnlijk een niet flexibele machtiging hebben bij een verhoging van 5 euro lid-af 295 
worden.  

Bo vraagt of het bestuur zicht heeft op hoeveel leden wel of niet een flexibele machtiging 

hebben.  

Gerard antwoordt dat hij kan terugzoeken in de ledengeschiedenis wie er voor oktober 2014 

lid is geworden, en dat hij dit binnenkort wil gaan doen.  300 
Lars vraagt of het mogelijk is om de contributie te verhogen voor alle mensen met een 

flexibele machtiging en de mensen met een niet flexibele machtiging een nieuwe te 

laten tekenen als ze langskomen. Dan heb je het probleem alleen met inactieve 

mensen.  

Gerard antwoordt dat hij dit een goed plan vindt en de mogelijkheid zal onderzoeken.  305 
Niels Rood vraagt of een contributieverhoging voor Reünisten overwogen is. 

Gerard antwoordt dat het Reünistschap veel vrijer is. Als een Reünist voldoende betaalt 

krijgt hij of zij de Pyros. Verder maken zij geen gebruik van activiteiten en vindt het 

bestuur het dus niet te verantwoorden om meer geld te vragen.  

Lars merkt op dat de grafiek vanaf oktober loopt, maar dat september een drukke maand is. 310 
Hij vraagt zich af of er voor september een apart potje is.   

Gerard antwoordt dat 2000 euro genoeg zou moeten zijn om ook september door te komen. 

Dit zou wel betekenen dat een deel van het spaarbudget pas helemaal aan het eind 

van het jaar gebruikt zal worden.  

Lars merkt op dat de eerste week van het komende collegejaar nog geen verhoogd budget 315 
heeft.  

Gerard antwoordt dat er momenteel veel leden en vooral ook veel slapende leden zijn  

waardoor er veel inkomsten zijn en het is moeilijk om alles uit te geven ieder jaar. Hij 

verwacht daarom dat er aan het eind van het bestuursjaar geld over zal zijn. Het 
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bestuur wil dit geld graag gebruiken om alvast een buffer van een paar honderd euro 320 
op te bouwen.  

Vera voegt toe dat het bestuur de Spectrumzaal al gereserveerd heeft voor de woensdagen in 

september 2016, zodat er in die periode niet gehuurd hoeft te worden.  

Lars heeft nog een vraag over de 2000 euro die in het spaarplan genoemd wordt. Hij stelt 

vast dat de kosten van zaalhuur ongeveer 150 euro bedragen. Daarvan kan ongeveer 325 
dertien of veertien keer een zaal gehuurd worden. Hij vraagt zich af of dat genoeg is.  

Gerard antwoordt dat er in een verenigingsjaar met ongeveer 300 leden met activiteit zoals 

nu, het bedrag toereikend zou zijn. Als de actieve kern en daarmee de opkomst groter 

wordt, moet het bestuur of meer budget van de vereniging gebruiken, of meer 

contributie vragen. Galerie Café de Leidse Lente is het goedkoopste met deze 330 
hoeveelheid plek en hun prijs ligt rond de 150 euro. Andere locaties zijn meestal 

duurder.  

Niels vraagt zich af of dit spaarplan werkt op een termijn van ten minste vijf jaar, of dat er 

dan een nieuw spaarplan moet komen.  

Gerard antwoordt dat er over vijf jaar gekeken moet worden of dit spaarplan nog voldoet. 335 
Dat is dan te zien aan de hoeveelheid geld die dan opgebouwd is. Als er in jaar 4 en 5 

steeds vaker grotere locaties gehuurd moeten worden, dan is er misschien weer een 

contributieverhoging nodig, zodat de buffer goed blijft voor het geval de ledengroei 

helemaal uit de hand loopt.  

René heeft nog een aantal vragen namens de kascontrolecommissie. Deze commissie bestaat 340 
uit de twee vorige quaestoren en staat de huidige quaestor bij met de financiële 

zaken. Allereerst wil de kascontrolecommissie complimenten geven voor het mooie 

spaarplan.  

René vraagt zich af of het spaarplan alleen bedoeld is voor uitgaven aan zaalhuur, of dat het 

ook voor bijvoorbeeld een microfoon, stoelen of andere zaken gebruikt kan worden. 345 
Verder wil het bestuur het extra geld van de contributieverhoging, waar zo over 

gestemd zal worden, gebruiken voor het spaarplan. Het bestuur kan komende 

besturen echter niet dwingen hetzelfde te doen.  

Steven zegt dat er niet gestemd zal worden over het spaarplan tenzij daarom gevraagd 

wordt.  350 
René antwoordt dat hij daarom zal vragen.  

Freek gaat verder en vindt dat er een mooie grafiek bij het spaarplan zit. Daar staat bij dat 

het geld dat over is naar een buffer gaat. Hij vraagt zich af hoe het bestuur dat voor 

zich ziet, als de buffer steeds groter wordt. Hij vraagt of er een maximaal bedrag is.  

Gerard antwoordt dat het opgebouwde geld ook voor andere doeleinden gebruikt kan 355 
worden. Galerie Café de Leidse Lente heeft ons als tip gegeven zelf stoelen te kopen 

die dan daar opgeslagen kunnen worden. Extra stoelen kosten daar namelijk extra 

geld. Het zou eenmalig een grote uitgave zijn, maar de zaalhuur zou wel flink lager 

worden.  

Freek vraagt of Galerie Café de Leidse Lente deze stoelen dan weer van Prometheus zou 360 
huren.  

Gerard antwoordt dat zij dit misschien doen als de prijs van Prometheus lager is dan elders.  

Steven voegt toe dat stoelen mogelijk ook mede kunnen worden gefinancieerd door 

cultuurfondsen zoals het LUF3 en CASSA4.  

                                                      
3 Leids Universiteits Fonds 
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Gerard vervolgt dat een microfoon onder het spaarplan valt. Het extra geld van de 365 
verhoogde contributie zou niet verplicht voor het spaarplan zijn, maar Gerard wil dit 

wel als heel hartelijk advies meegeven. Als het naar andere doeleinden gaat is er geen 

budget om uit te wijken, terwijl dat misschien wel nodig is. Het zou dus onverstandig 

zijn om het niet voor de locatiekwestie te gebruiken.  

Gerard gaat verder met de grafiek. Daarin zijn twee lijnen te zien. De onderste gaat uit van 370 
geen subsidie. De bovenste gaat uit van 500 euro subsidie. Bij september zie je de ene 

lijn bij min 200 en de andere bij plus 300. Als er geen subsidie is maak je dus elk jaar 

verlies en moet je elk jaar uit de buffer putten, terwijl je met subsidie de buffer juist 

kunt aanvullen.  

Freek vraagt of de buffer onbeperkt is en of het wenselijk is een enorme buffer te hebben.  375 
Gerard antwoordt dat het niet de bedoeling is dat je als vereniging winst maakt. Je kunt dus 

niet blijven opbouwen zonder plan. Besturen moeten aandacht besteden aan wat er 

gedaan kan worden. In het begin zal de buffer sneller groeien, maar als de ledengroei 

doorzet zal de groei van de buffer stagneren. De buffer moet groot genoeg zijn om in 

een zeer druk jaar voldoende uit te kunnen wijken.  380 
Lianne zegt dat er steeds gesproken wordt over ‘uitwijken’ maar je weet op de avond zelf 

pas hoeveel mensen er komen. Ze vraagt zich af of er plannen zijn om dit per avond 

duidelijker te maken.  

Gerard antwoordt dat het bestuur dit tot nu toe redelijk kan inschatten, vooral bij activiteiten 

waarvoor leden zich moeten opgeven natuurlijk. Bij lezingen kun je meestal een 385 
schatting maken gebaseerd op het onderwerp, al blijft het soms onverwacht. Daarom 

is het goed om naar het verleden te blijven kijken om te zien welke lezingen over het 

algemeen veel leden trekken.  

 

Sander Teuchies komt om 20.39 uur de zaal binnen.  390 
 

Vivian vraagt zich af of de subsidie van het bestuur verenigingsgeld is of van CASSA komt.  

Gerard antwoordt dat het om verenigingsgeld gaat.  

Steven bedankt Gerard voor het beantwoorden van alle vragen. Hij geeft aan dat er na het 

volgende agendapunt gestemd zal worden over de contributieverhoging. 395 
 

#8. Financiën en suppletoire begroting 
Steven zegt dat er op de voorgaande ALV beloofd is financiële toelichting te geven met 

betrekking tot de gevolgen van het spaarplan. Gerard zal daarom enkele punten van 

zijn begroting en suppletoire begroting langslopen. 400 
Steven zegt dat er op de voorgaande ALV beloofd is financiële toelichting te geven met 

betrekking tot de gevolgen van het spaarplan. Gerard zal daarom enkele punten van 

zijn begroting en suppletoire begroting langslopen.  

 

Gerard vertelt dat een paar posten aangepast zijn.  405 
1. Contributies    is een beetje gegroeid vanwege een paar nieuwe leden.  

2. Vrienden  is gegroeid door vijf nieuwe Vrienden van de Vrienden- 

en Reünistendag. Twee van hen hebben al geld 

                                                                                                                                            
4 Commissie Algemene Subsidies StudentenActiviteiten 
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overgemaakt, in totaal 105 euro. Voor de overige nieuwe 

Vrienden is Gerard uitgegaan van 20 euro per persoon.  410 
22. Doordeweeks en 23. Uitjes  waren op de vorige suppletoire begroting veel te hoog; 

dat is toen al gezegd. Dat kwam omdat Gerard toen nog 

geen geld opzij mocht zetten voor het spaarplan, omdat 

dat eerst ingestemd moest worden. Nog steeds zijn ze 

wel vrij hoog, maar het bestuur heeft grote plannen.  415 
27. Pyros  heeft 50 euro minder dan eerst. Er zijn nu minder 

mensen die een Pyros op papier willen, waardoor de 

tweede Pyros goedkoper is geworden en de derde dat 

ook zal zijn, al zal deze vanwege de EL CID wel iets 

vaker gedrukt worden.  420 
45. Testlocatiebezoeken  is verhoogd naar 250 euro zodat Galerie Café de Leidse 

Lente twee keer bezocht kan worden.  

46. Reservering spaarplan   is een nieuwe post. Daar staat nu 550 euro. 

  

Gerard vertelt dat dit de relevante punten op resultaten begroting waren. Op de volgende 425 
bladzijde van het ALV-boekje staat de balans nog toegevoegd voor het complete 

plaatje. Gerard wil nog even noemen dat het printbudget verwijderd is omdat het te 

veel administratie was voor te weinig geld. Daarentegen zijn de stropdassen juist 

toegevoegd.  

Gerard geeft de kascontrolecommissie de gelegenheid om vragen te stellen.  430 
Freek vraagt of 46. Reservering spaarplan, wat nu 550 euro is, bedoeld is als een soort buffer 

voor het volgende bestuur.   

Gerard antwoordt dat dit inderdaad vast als buffer bedoeld is, maar dat het bedrag mogelijk 

nog wel aangepast wordt. Misschien gaat er wat geld naar de lustrumcommissie. 

*Adri kijkt blij* 435 
Freek wil verder alleen nog zijn complimenten geven.   

Gerard geeft het woord aan Steven.  

 

Steven bedankt Gerard voor het beantwoorden van de vragen. Hij kondigt aan dat er nu 

gestemd zal worden over de contributieverhoging van 5 euro, waardoor de 440 
contributie van 35 euro naar 40 euro zal gaan.  

Er zijn tweeëndertig stemmen voor.  

Er zijn geen stemmen tegen.  

Er zijn geen stemmen blanco.  

Steven verkondigt dat de contributieverhoging hierbij aangenomen is. 445 
  

#9. Mogelijkheid tot stellen vragen m.b.t. gevoerd beleid 
Steven zegt dat de ALV hét moment is waarop de leden het gevoerde beleid van het bestuur 

kunnen controleren. Daarom heeft het bestuur hier een apart agendapunt voor 

gemaakt, waarbij leden al hun vragen kunnen stellen aan het bestuur.   450 
 

Emily en Marion komen naar voren namens de Senaat.   

Emily wil het bestuur, namens de Senaat, complimenteren met hoe het de laatste tijd gaat. Er 

is sprake van voortvarend beleid en het is goed dat er een extra ALV is 
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georganiseerd. De Senaat heeft enkele vragen met betrekking tot het halfjaarverslag. 455 
Ten eerste of het bestuur nog steeds van plan is meer pubquizzen te organiseren en 

zo ja, hoe het daar mee gaat. Ten tweede is de Senaat benieuwd hoe het met de 

opkomst op uitjes staat. Wat betreft de merchandise is de Senaat benieuwd of er een 

Prometheus-bikini komt. [gelach]  

De Senaat vraagt zich af of de uitnodiging voor de Reünistenlezing al verstuurd is. 460 
Daarnaast wil de Senaat complimenten geven voor de geslaagde Vrienden- en 

Reünistendag. Deze was goed bezocht en er was een mooie brief voor de ouders. Er 

zijn veel nieuwe Vrienden bijgekomen en de Senaat vraagt zich af of dit door die 

specifieke brief kwam. Verder is de Senaat nog benieuwd naar het posterbeleid en 

naar de algemene werkdruk die het bestuur ervaart in verband met de extra ALV en 465 
de grote hoeveelheid leden en activiteiten.  

 

Kristian Bakker verlaat de zaal om 20.51 uur.  

 

Steven antwoordt dat het streven naar meer pubquizzen nog steeds bestaat. Het bestuur 470 
wilde eigenlijk na deze ALV een pubquiz organiseren, maar omdat de 

buitenlandreiscommissie vorige week een pubquiz heeft georganiseerd, leek het iets 

te veel van het goede. Het is nog niet zeker of er pubquizzen komen in juni en 

september, maar tijdens kamp en de EL CID zullen er sowieso pubquizzen zijn. De 

uitjes worden inmiddels beter bezocht.  475 
Gerard zegt dat het inderdaad beter gaat met de uitjes dan in november en december. Het 

theater was daarvan een geslaagd voorbeeld.  

Steven voegt toe dat dat uitje in Leiden plaatsvond en dat het daarmee laagdrempeliger was.  

Vera voegt toe dat het mogelijk uitmaakt of je je moet aanmelden of niet. Als je je moet 

aanmelden en moet betalen van tevoren, dan staat het al min of meer vast dat je gaat.  480 
Emily zegt dat aanmelden niet altijd een positieve uitwerking heeft.  

Steven gaat verder met de vragen van de Senaat. Hij zegt dat er geen Prometheus-bikini 

komt.  

Vera vindt dat dit misschien een lustrumcommissie-item kan worden. 

Bo antwoordt dat de lustrumcommissie momenteel bezig is maten op te nemen voor een 485 
Borat-outfit. [gelach]  

Steven gaat verder met de Reünistenlezing. De uitnodiging daarvoor zal deze week 

verstuurd worden. De ouderbrief voor de Vrienden- en Reünistendag heeft mogelijk 

geholpen. Het bestuur weet dit niet zeker, maar heeft wel veel aandacht gegeven aan 

promotie bij ouders.  490 
Gerard voegt toe dat er de afgelopen twee jaar weinig ouders waren. Dit jaar was er die 

ouderbrief en kwamen er veel ouders. Belangrijker voor de grote ouderopkomst is 

echter dat leden weten dat ze hun ouders kunnen uitnodigen.  

Steven vervolgt met het posterbeleid. Het bestuur is nog steeds bezig met nieuwe 

posterlocaties zoeken, maar twijfelt wel aan het nut van de posters. Het effect lijkt 495 
klein. Het afgelopen jaar heeft het bestuur maar één keer gehoord dat een niet-

Prometheaan dankzij posters naar een lezing kwam. Naamsbekendheid vergaren is 

echter een goed punt aan posters.  

Emily vraagt waarom het bestuur bezig is met nieuwe locaties zoeken als zij denken dat het 

effect ervan zo klein is.  500 
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Steven antwoordt dat dit vooral met het oog op naamsbekendheid gedaan wordt. Qua 

kosten valt het namelijk heel erg mee.  

Gerard voegt toe dat een spreekster van een tijdje geleden tijdens haar studententijd in 

Leiden wel eens naar lezingen van Prometheus kwam, omdat er posters in de 

Pelikaanhof hingen.  505 
Steven vervolgt dat er ook andere kanalen zijn voor promotie van lezingen, zoals de 

Facebookpagina voor externen.  

Sanne vult aan dat iedereen deze moet liken en niet-leden moet uitnodigen dat ook te doen!  

Adri vraagt of het bestuur aan externen vraagt hoe ze bij Prometheus terecht komen.  

Steven antwoordt dat het bestuur dit inderdaad doet. Er was dus één keer iemand door een 510 
poster langsgekomen en verder vooral via de site en Facebook.  

Gerard voegt toe dat de meeste externen meegenomen worden door Prometheanen.  

René vraagt hoelang van tevoren het bestuur de posters ophangt.  

Steven antwoordt dat het bestuur probeert deze maximaal twee dagen voor de eerste lezing 

overal op te hangen. Soms gebeurt dit echter iets later omdat Labor Vincit niet altijd 515 
even snel werkt en slecht bereikbaar is.  

René antwoordt dat het misschien handig is om ruimere marges aan te houden om dit 

probleem te voorkomen. Hoe langer je immers wacht met posters ophangen, hoe 

minder ze waard worden.  

Steven zegt dat het bestuur dit mee zal nemen en gaat verder met de vraag over werkdruk. 520 
Wat dat betreft is het bestuur erg blij met de themamaandcommissie van mei. 

Daardoor heeft het bestuur op dit moment meer tijd en dat is fijn. Toch wordt de 

werkdruk over het geheel genomen wel hoger. Meer leden zorgen voor meer 

verantwoordelijkheid. Maar het bestuur kan het zeker wel aan.  

Sander Teuchies vraagt of het bestuur nagedacht heeft over de toevoeging van een zesde 525 
bestuurslid. Niet alleen qua werkdruk maar ook qua toenemende animo.  

Steven antwoordt dat het bestuur dit deels aan het f.t.-bestuur over wil laten. Een functie 

moet echter wel inhoud hebben. Momenteel denkt het bestuur dat een zesde functie 

vrij inhoudsloos zou zijn en dat zou erg jammer zijn. Over het algemeen staat dit 

bestuur er negatief tegenover.  530 
Emily bedankt Steven voor het beantwoorden van de vragen van de Senaat.  

Steven vraagt of er nog vragen zijn uit de zaal.  

Emmy vraagt hoe het met de eerstejaars gaat en of er nog belrondes gehouden worden.  

Steven antwoordt dat er sinds januari geen belrondes meer zijn gehouden. Mogelijk gaat dit 

nog in juni gebeuren bij een leuke grote lezing. Voor meer informatie over 535 
ledenbinding wil Steven graag verwijzen naar het vorige ALV-boekje.  

Gerard voegt toe dat eerstejaars procentueel ongeveer even actief zijn als voorgaande jaren, 

maar dat dat wel een groter aantal is in absolute getallen.  

 

Steven vraagt of er nog meer vragen zijn, maar dat is niet het geval. 540 

 

#10. W.v.t.t.k.5 
Steven merkt op dat er geen zaken zijn doorgeschoven tijdens de ALV maar hij vraagt of 

iemand misschien alsnog iets ter tafel wil brengen.  

                                                      
5 Wat verder ter tafel komt 
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Lianne vraagt of dit het moment is voor gildemededeling.  545 
Steven zegt dat dat beter bij de rondvraag kan.  

 

Vera meldt dat de intekenlijst voor merchandise voorin de zaal ligt, bij het bestuur. Daar kun 

je intekenen wat je wilt hebben en vergeet daarbij niet de machtiging in te vullen.  

Emmy vraagt wanneer je de bestelde merchandise krijgt.  550 
Vera antwoordt dat je de stropdas gelijk mee kunt nemen. De vesten en truien moeten nog 

besteld worden en het duurt ongeveer twee weken voor ze klaar zijn. Daarbij moeten 

mensen tijd hebben om aan te geven of zij merchandise willen. Als je dat bij elkaar 

optelt, kom je in juni uit.  

Gerard voegt toe dat ze in ieder geval voor de zomer klaar zijn, zodat je in de hitte je truien 555 
en vesten aan kunt doen. [gelach] 

Vera zegt dat het bestuur pasmodellen mee heeft genomen, zodat je de juiste maat kunt 

vinden. De vesten zijn er in S en L en de trui in M, maar de maten zijn voor vesten en 

truien hetzelfde.   

Vivian vraagt of er een reden is dat er gekozen is voor een andere kleur rood voor de 560 
Prometheusstropdas?  

Bastiaan antwoordt dat er gekozen is voor een kleur die het Prometheusrood zo dicht 

mogelijk benadert.  

Emily vraagt of de kleurcode niet gebruikt is. 

Bastiaan antwoordt dat de leverancier niet alle kleuren had en het bestuur daarom heeft 565 
moeten kiezen uit hun samples.  

Emily zegt dat ze het wel een mooie kleur vindt.  

 

#11. Rondvraag 
Steven kondigt aan iedereen nu individueel bij naam te zullen noemen en zodoende de 570 

gelegenheid te geven een vraag te stellen of een opmerking te geven. 

Sander Teuchies had klachten over de extern en de ab-actis, maar hij weet niet meer wat die 

waren dus ga vooral zo door.  

Schelte heeft los van waardering niets te zeggen.  

Sanne Meier vindt het een erg fijn Prometheusjaar en ze kijkt uit naar samenwerking met 575 
Pleyte morgen (waar zij bestuur van is).  

Bram moedigt het bestuur aan zo door te gaan.  

Pepijn wil het bestuur graag bedanken voor alles.  

Niels vindt dat het bestuur goed werk verricht dit jaar. 

Sander Huls vindt het fijn dat het een korte ALV is.  580 
René heeft geen opmerkingen. 

Freek geeft zijn complimenten voor het spaarplan en überhaupt deze ALV. 

Emmy vindt het net als Freek goed dat deze ALV gehouden wordt en dat het bestuur de 

vereniging op deze manier op de hoogte houdt van alle plannen.  

Adri vindt de stropdas heel mooi en is benieuwd naar de grootse plannen van het bestuur.  585 
Vera roept dat iedereen 1 juni in de agenda moet zetten! 

Bo zwijgt betekenisvol.  

Jos heeft geen opmerkingen.  

Hedwig heeft geen opmerkingen. 

Lars heeft geen opmerkingen.  590 
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Joris is ook erg enthousiast over de dassen en is, net als Adri, benieuwd naar de spreker.  

Freya geeft haar complimenten en moedigt het bestuur aan zo door te gaan.  

Vivian heeft geen opmerkingen voor het bestuur, maar wil wel nog even tegen René zeggen 

dat posters ook na hun desbetreffende maand nog waarde hebben in bepaalde 

huizen.  595 
Marion heeft heel veel dank voor de heldere uitleg over voor haar ingewikkelde financiële 

zaken en ze wil het bestuur plezier wensen in de laatste maanden. 

Lianne geeft haar complimenten voor deze korte ALV en wil hem een klein beetje langer 

maken door te melden dat het sportgilde donderdag om 7 uur gaat boulderen. Dat is 

hetzelfde als wandklimmen, maar minder hoog. Om mee te gaan kun je Lianne 600 
aanspreken of mailen. 

Robert moedigt het bestuur aan zo door te gaan.  

Emily bedankt voor deze leuke en lekker vlotte ALV en voegt toe dat boulderen heel leuk is. 

Annemieke wenst het bestuur nog veel plezier in de komende maanden.  

Francine vindt de stropdas, het spaarplan en de extra ALV allemaal top.  605 
Lennart sluit zich aan bij alle complimenten.  

Vera kondigt aan dat hierna een spelletjesavond is en dat iedereen spelletjes moet komen 

spelen! Verder wil ze iedereen bedanken voor het komen naar de ALV en alle 

mensen die naar Praag gaan veel plezier wensen.   

Bastiaan meldt dat er nog kaas is voor de liefhebbers en hij heeft een gildemededeling. Het 610 
klassiekemuziekgilde gaat namelijk donderdag als voorbereiding op de 

buitenlandreis naar Praag Tsjechische muziek luisteren bij René om half negen. 

Daarbij zal het morgen terrasjesweer worden en dat wil hij vieren bij de Einstein om 

één uur.  

Gerard wil ook alle aanwezigen bedanken voor hun input, vooral over quaestuur omdat dit 615 
voor veel mensen toch redelijk abstract is. Verder is hij heel blij met het werk van zijn 

bestuursgenoten en kijkt hij erg uit naar de komende maanden.  

Sanne heeft niets toe te voegen.  

Steven vond het weer een genoegen om deze ALV te mogen voorzitten. Hij wil iedereen 

bedanken voor hun input en aanwezigheid. Het bestuur gaat beginnen aan hun 620 
laatste maanden en hij doet dit graag samen met zijn bestuursgenoten. 

 

#12. Sluiting 

Steven sluit de vergadering om 21.13 uur. 


