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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op woensdag 28 januari 2015 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Adri Wessel. 

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Adri Wessel 

Anna Visser (tot 22.01 uur) 

Annemieke Stolk 

Bastiaan van Ganzen (vanaf 21.27 uur) 

Bo Salomons 10 

Caspar Sundholm 

Charlotte Lamping 

Daniëlle Evenblij (vanaf 19.58 uur) 

Emily Klerks 

Erwin Dijkstra (tot 21.04 uur) 15 

Felix Huygen (tot 22.03 uur) 

Francine Maessen 

Freek van Vliet 

Gerard Spaans 

Irene Kamphuis 20 

Jelmar Hugen 

Jeroen Bouterse (vanaf 20.07 tot 21.08 uur) 

Jos van Winkel 

Karin Hendrikse 

Kim Olsthoorn (tot 21.08 uur) 25 

Kristian Bakker 

Lianne Heslinga 

Lieke Smits 

Marion Pragt 

Mathijs Smith 30 

Monica Preller (tot 22.27 uur) 

René Kamerich 

Robert van de Peppel (tot 21.08 uur) 

Sander Huls 

Sander Teuchies (tot 22.08 uur) 35 

Sanne Wortman (tot 21.08 uur) 

Steven Assenberg 

Thomas Bakker (vanaf 20.15 tot 22.31 uur) 

Thomas Nak 

Vivian Tomson (tot 22.08 uur) 40 

Willem-Sander Markerink (vanaf 20.43 tot 22.06 uur) 

Yorim Christiaanse 

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 45 

weergegeven. Bij installaties en decharges wordt altijd de gehele naam gegeven. 
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#1. Opening 
Emily Klerks opent de vergadering om 19.37 uur. 

Emily vraagt of iedereen zijn of haar telefoon uit of op stil kan zetten en zegt dat de 

intekenlijst achterin ligt, net als de statuten en het huishoudelijk reglement en de 50 

notulen van de wissel-ALV van 24 september. Verder zegt ze dat de ALV-boekjes op 

de stoelen liggen.  

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 
Emily leest de agenda voor en vraagt of er nog aanvullingen zijn op de agenda. Die zijn er 55 

niet, dus wordt de agenda ongewijzigd aangenomen.  

 

#3. Post m.b.t. de ALV 
Emily zegt “Nu geef ik het woord aan mijn lieftallige ab-actis, Adri”. 

Adri Wessel zegt dat ze een aantal stemmachtigingen heeft ontvangen en vraagt iedereen om  60 

zijn of haar stemmachtigingen in te leveren. 

Karin Hendrikse mag stemmen voor Vivian Vermelis. 

Annemieke Stolk mag stemmen voor Esther van Haren. 

Jelmar Hugen mag stemmen voor Anne Rutten. 

Gerard Spaans mag stemmen voor Marianne de Heer Kloots. 65 

Sanne Wortman mag stemmen voor Vera Verkooijen. 

Als Sanne er niet is mag Mathijs Smith stemmen voor Vera Verkooijen. 

Felix Huygen mag stemmen voor Kim Olsthoorn.  

Adri zegt dat er verder geen post is.  

 70 

#4. Notulen vorige ALV 
Emily zegt dat er nu ruimte is voor inhoudelijke opmerkingen over de notulen van de vorige 

ALV. Spel- en formuleringsfouten konden al van tevoren via e-mail doorgegeven 

worden.  

Kristian Bakker heeft een opmerking over regel 824 op pagina 19. Hij zegt dat hij vroeg waar 75 

de 25% in het beleidsplan vandaan kwam omdat dat niet klopte met de statistieken 

die in de bijlage stonden. 

Lieke Smits heeft een opmerking over regel 221 op pagina 5. Ze zegt dat ze niet heeft gezegd 

dat de quaestoren van de commissies veel contact hadden met Freek, maar dat ze dit 

heeft gevraagd.  80 

Lieke heeft ook een opmerking over regel 406 op pagina 9. Ze kan zich niet voorstellen dat ze 

iets gezegd heeft over de truien. Waarschijnlijk heeft Freek van Vliet deze opmerking 

gemaakt.  

Er zijn verder geen opmerkingen over de notulen, dus Emily neemt ze bij hamerslag en per 

acclamatie aan.  85 

 

#5. Mededelingen 
Emily zegt dat er speculaas is en dat die zal rondgaan.  

 

#6. Algemeen halfjaarverslag 90 
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Emily zegt dat iedereen het halfjaarverslag heeft ontvangen via de e-mail en vraagt of men er 

behoefte aan heeft dat het wordt voorgelezen. Die behoefte is er niet, dus het verslag 

wordt niet voorgelezen.  

Emily geeft vervolgens het woord aan de Raad van Advies, die per kopje hun opmerkingen 

zal geven. 95 

Annemieke Stolk en Lieke komen naar voren. Annemieke stelt de Raad van Advies kort 

voor: dit is een orgaan van oud-bestuursleden, die gevraagd en ongevraagd advies 

geven aan het bestuur. Ze zegt dat de Raad op dit moment bestaat uit Lianne 

Heslinga, Lieke Smits, Esther van Haren, Jeroen Bouterse, Marion Pragt en haarzelf. 

Annemieke zegt dat het een mooi verslag is en dat het een leuk halfjaar is geweest. Ze begint 100 

met het kopje programma en vraagt wat het sprekerskompas is. Over de 

dinsdagavondactiviteiten vraagt ze wat voor activiteiten het bestuur eerst in 

gedachten had en waarom dat niet gelukt is. Heeft het bestuur nog tips voor 

komende besturen met betrekking tot workshops? Ze zegt dat de lunchlezing een 

leuk idee is. Annemieke gaat verder met het kopje ledenbinding. Ze zegt dat het 105 

aantal lichtgebonden leden is gestegen en vraagt of dit vooral eerstejaars of 

ouderejaars zijn. Ook wil ze weten of tijdens belrondes vooral eerstejaars zijn gebeld, 

of dat er ook ouderejaars zijn gebeld. Over het kopje gilden zegt ze dat het leuk is dat 

het pilotgildesysteem goed werkt. Ze vraagt hoe het intensievere contact verloopt en 

wat het inhoudt. Worden naast de pilotgilden ook andere gilden benaderd? Bij het 110 

kopje extern vraagt ze wat de samenwerking met het VVO1 inhoudt en of er al 

plannen zijn. Verder wil ze graag weten hoe DOK2 en De Keyzer bevallen en of er al 

sprake is geweest van een ruimtegebrek. Tenslotte vraagt ze of er nog een 

gezamenlijke activiteit van de VVO-verenigingen komt tijdens de EL CID2-week.  

Lieke neemt het woord over en vraagt over het zusterverband hoe het zit met Particolarte uit 115 

Amsterdam. Komt er nu ook een zusterverband met hen? Ze wil graag weten hoe het 

ideaal eruit ziet en hoe de verenigingen elkaar gaan aanvullen en versterken. Over de 

quaestuur wil ze weten waarom er extra geld gaat naar de fotocommissie als daar 

nog geen duidelijk doel voor is. Ook is ze benieuwd naar de problemen van de 

acquisitiecommissie; waar bestaan die uit? Over de internetadvertenties vraagt ze of 120 

het bestuur gaat kijken naar de inhoud en of Prometheus daar achter staat. Ze gaat 

verder met het kopje commissies. Ze geeft haar complimenten dat het zo goed gaat en 

vraagt hoe intensief de begeleiding is. Woont de assessor intern wel eens 

vergaderingen bij of laat ze de commissies vrij? Over het kopje Vrienden en 

Reünisten vraagt ze of Reünisten ook aangaven waarom ze niet naar de 125 

Reünistenlezing konden komen. Ze merkt op dat een doordeweekse dag misschien 

niet handig is. Vervolgens vraagt ze of het bestuur het CvA3 heeft gebruikt bij het 

uitnodigen van sprekers of dat het bestuur het CvA op een andere manier heeft 

gebruikt. Lieke heeft bij het kopje pr en communicatie complimenten voor het 

bestuur omdat het zo met de pr bezig is. Ze wil graag weten hoe het ervoor staat met 130 

de digitalisering en wat het bestuur daarmee gaat doen. Over de bestuursformatie 

vraagt ze of het bestuur meteen gaat kijken naar functies en kandidaten ook voor een 

                                                      
1 Veelzijdige Verenigingen Overleg. 
2 Enige Leidse Commissie Introductie Weken. 
3 Comité van Aanbeveling 
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specifieke functie gaat vragen. Of zal het er in eerste instantie om gaan om vijf 

geschikte kandidaten te vinden? 

 135 

Emily bedankt de Raad van Advies voor hun vragen en opmerkingen en begint met het 

beantwoorden van de vragen. Ze merkt op dat het sprekerskompas duidelijker 

uitgelegd had kunnen worden, maar dat het ook te vinden is in het ALV-boekje. Het 

doel van het sprekerskompas is om overzicht van de verschillende sprekers en hun 

vakgebieden te creëren. Over de activiteiten op dinsdag zegt ze dat het bestuur 140 

aanvankelijk van plan was om traditioneel culturele activiteiten te organiseren, maar 

dat dat doordeweeks nogal onhandig is. Musea zijn vaak dicht ’s avonds en 

theaterbezoek komt beter uit in het weekend. Ze zegt dat het bestuur tot nu toe twee 

workshops heeft georganiseerd en dat de theaterworkshop beter beviel dan de 

striptekenworkshop. Emily denkt dat het belangrijk is om van tevoren al te weten 145 

wat de workshop ongeveer inhoudt, omdat je dan beter weet wat je kan verwachten. 

Ze geeft dan ook als tip om iemand voor een workshop te vragen die je al kent of van 

wie je weet dat hij of zij een goede workshop kan geven.  

 Emily gaat verder met de vragen over de ledenbinding en zegt dat de groep lichtgebonden 

leden bestaat uit zowel eerstejaars- als ouderejaarsleden. Ze zegt dat bij belrondes 150 

alleen eerstejaars zijn gebeld en dan vooral die eerstejaars die in het begin enthousiast 

waren, maar later niet meer kwamen.  

Emily vervolgt met de vraag over de gilden en zegt dat ze met alle gilden heeft gemaild, 

maar vooral met de inactieve gilden. Hier kwamen veel positieve reacties op. Ze zegt 

dat gildepraesides soms niet reageerden; in dat geval heeft ze persoonlijk contact met 155 

hen gezocht.  

Emily beantwoordt vervolgens de vraag over de locaties. Ze zegt dat er al een aantal nieuwe 

ideeën zijn over een mogelijke nieuwe locatie, waaronder een pand met meerdere 

verenigingen, waar ook het VVO bij betrokken is, maar dat dit plan nog in de 

kinderschoenen staat. Het VVO is heel enthousiast over het plan en biedt 160 

mogelijkheden voor de lange termijn. Het is nog even afwachten waar het op uit 

loopt; er zijn nog geen concrete afspraken. Emily zegt dat DOK2 en De Keyzer nog 

steeds goed bevallen. Er is nog geen ruimtegebrek geweest op woensdagavond, maar 

het gemiddelde aantal aanwezigen is wel gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het 

kan de komende jaren dus onwenselijk druk worden. Het bestuur heeft nog geen 165 

ervaringen met DOK2, omdat daar dit jaar nog maar weinig activiteiten zijn geweest. 

Emily merkt op dat het Lipsius een goede oplossing is als er een Grote Spreker komt, 

omdat het gratis is om daar zalen te reserveren. Emily zegt dat het programma van 

de EL CID nog niet bekend is en dat er dus ook nog geen afspraken zijn gemaakt over 

een mogelijke gezamenlijke activiteit met het VVO.  170 

Emily vervolgt met de vraag over een mogelijk zusterverband met Particolarte en zegt dat 

het bestuur het daar nog niet met Particolarte over heeft gehad, maar dat er wel 

plannen zijn voor een gezamenlijke activiteit. Voorlopig zijn er alleen plannen voor 

een zusterverband met ViaKunst. Omdat ViaKunst en Particolarte wel een 

zusterverband hebben met elkaar, is het een logische stap om hierna met Particolarte 175 

te overleggen over een zusterverband. Ze vertelt dat het idee van het zusterverband 

is dat er ieder jaar samen activiteiten georganiseerd zullen worden. Leden zullen 

misschien vrienden worden en we gaan sowieso regelmatig samen iets doen. Ze vult 

aan dat ViaKunst andersoortige activiteiten organiseert dan Prometheus; ze zijn actief 
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cultureel en minder passief cultureel. Ze hebben expertise op andersoortige 180 

activiteiten, dus we kunnen elkaar helpen. Bovendien kent ViaKunst mensen uit 

Utrecht en hebben ze ideeën voor sprekers die wij kunnen vragen, zoals Chiel 

Kattenbelt.  

 

Om 19.58 uur komt Daniëlle Evenblij de zaal binnen.  185 

 

Emily gaat verder met de vragen over de quaestuur en zegt dat het extra geld voor de 

fotocommissie vooral bedoeld was voor het fotoboek en dat na overleg is besloten om 

het te gebruiken voor een mooier boek. Ze zegt dat het probleem bij de 

acquisitiecommissie is dat contracten aflopen en dat dat er ook al niet zo veel waren. 190 

Het afsluiten van nieuwe contracten is lastig, waardoor er ook minder inkomsten zijn. 

Emily gaat verder met de website. Ze zegt dat het bestuur ook gaat kijken naar de 

inhoud van internetadvertenties. Het bestuur heeft een aanbod gehad van een 

sapjesbedrijf, maar dat paste niet helemaal bij Prometheus. Dit soort zaken wordt dus 

wel in overweging genomen, maar het is de vraag of we zo kieskeurig kunnen zijn. 195 

René Kamerich voegt hieraan toe dat er een gezamenlijk overleg komt met de 

acquisitiecommissie, de internetcommissie, de pr-commissie en het bestuur. Hij zegt 

dat de pr-commissie bij dit overleg zit zodat ze wat kan zeggen over het imago dat 

Prometheus uitstraalt met bepaalde advertenties.  

Emily geeft voor de vraag over commissies het woord aan Charlotte Lamping. Charlotte zegt 200 

dat de begeleiding van commissies best vrij is en dat ze alleen opstartvergaderingen 

heeft bijgewoond. Ze houdt in de gaten of ze wel regelmatig notulen krijgt van alle 

commissies en als er onduidelijkheden zijn, mailt ze daarover.  

Emily gaat verder met de Reünisten. Ze zegt dat een aantal Reünisten heeft gezegd dat ze het 

te druk hadden, maar dat ze niet hebben gezegd waarmee. Ze zegt dat het een goed 205 

idee is om misschien te kijken naar een andere dag, maar dat er geen Reünist is die 

heeft aangegeven wat voor dag hem of haar uitkomt. Ze zegt dat het bestuur het CvA 

niet heeft gebruikt, maar dat het een goed idee is om dat wel te doen.  

Emily vraagt aan Adri of zij de vraag over de digitalisering van het maandprogramma kan 

beantwoorden. Adri pakt de cijfers erbij en zegt dat 44 leden het maandprogramma 210 

op papier krijgen en 62 leden de Pyros. Ze voegt hieraan toe dat er ongeveer twintig 

mensen minder een papieren programma ontvangen dan aan het begin van het jaar.  

Emily zegt dat er voor de bestuursformatie in eerste instantie niet naar functie zal worden 

gekeken. Het bestuur vindt het belangrijker om vooral vijf geschikte mensen te 

vinden en hoopt dat kandidaten flexibel zijn.  215 

Emily vraagt tenslotte aan de Raad van Advies of ze verder nog vragen of opmerkingen 

hebben. Die hebben ze niet, dus krijgt de zaal nu de gelegenheid om vragen te stellen, 

per kopje.  

 

Programma 220 

Jos van Winkel vraagt of het bestuur tegen Chiel Kattenbelt heeft gezegd dat hij is 

aangeraden door ViaKunst. Emily antwoordt bevestigend.  

Ledenbinding 

Lieke informeert naar de percentages bij de ledenstatistieken. Jelmar Hugen voegt hieraan 

toe dat het handiger is om te vergelijken met het halfjaar van andere besturen. 225 

Gilden 
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Karin Hendrikse vraagt of het klopt dat sommige gilden niet in de gildehal staan. Emily 

antwoordt dat alle gilden erin staan.  

 

Om 20.07 uur komt Jeroen Bouterse de zaal binnen.  230 

 

Lieke vraagt naar de gilde-enquête op de website en of daar uitkomsten van zijn. Emily 

antwoordt dat gildepraesides daar niet bij kunnen, maar dat het bestuur dat wel kan. 

Ze zegt dat het bestuur daar misschien nog wat mee gaat doen.  

Extern 235 

Mathijs Smith vraagt of er buiten de galalocatie concrete voorbeelden of plannen zijn van 

soepel contact met de grote vijf. Emily antwoordt dat er posters hangen bij Catena en 

dat er contact is met de cultuurcommissie van SSR, maar dat daar nog geen reactie op 

is. Ook heeft een symposium van Augustinus in de weekmail gestaan. 

Lianne vraagt of er andersom promotie gemaakt wordt. Emily antwoordt dat het bestuur dat 240 

alleen doet als ze dat vragen en alleen als het aansluit bij Prometheus, zoals het 

symposium van Catena. Ze zegt dat het bestuur hiertoe echter nog maar weinig 

verzoeken heeft gehad.  

Freek van Vliet vraagt of er nog contact is geweest met DOK2 over de nieuwjaarsborrel, die 

verplaatst moest worden omdat DOK2 dicht was, hoewel er wel gereserveerd was. 245 

Emily antwoordt dat er contact is geweest en dat DOK2 graag van ons wilde weten 

wat er gebeurd was. Daarna hebben ze echter niet meer gereageerd. 

Caspar Sundholm zegt dat hij begrijpt dat er bezwaren zijn tegen DOK2, maar vraagt zich af 

of het niet verstandig is om het vuurtje brandend te houden en om te laten weten dat 

we nog bestaan, zodat we iets achter de hand hebben. Emily zegt dat dit een goed 250 

idee is.  

Mogelijk zusterverband met ViaKunst 

Emily zegt dat vragen over het zusterverband straks gesteld kunnen worden, tijdens het 

volgende agendapunt.  

Kristian heeft toch een vraag over de één-na-laatste zin. Hij wil graag weten wat het belang is 255 

van culturele verenigingen. Emily zegt dat studenten zo kunnen laten zien dat 

cultuur belangrijk is en dat verenigingen samen een grote vuist kunnen maken.  

Quaestuur 

Steven Assenberg wil graag weten hoe de verkoop van het fotoboek vorig jaar is verlopen. 

Hij vraag of er is onderzocht of leden behoefte hebben aan het fotoboek. Emily 260 

antwoordt dat er dit jaar meer fotoboeken zijn verkocht door de grote korting. Ze 

zegt dat het dus een goed idee is om het boek goedkoper te maken. Ze merkt op dat 

er dit jaar meer belangstelling was voor de boeken, maar dat het niet zeker is of dat 

door de lagere prijs komt. Ze voegt hieraan toe dat fotoboeken op bestelling zijn en 

dat er dus nooit meer boeken zijn dan kopers.  265 

Mathijs merkt op dat het boek heel mooi is, maar te duur.  

 

Om 20.15 uur komt Thomas Bakker de zaal binnen.  

 

Jelmar vraagt hoe duur het fotoboek was. Emily antwoordt dat het dit keer 15 euro was, 270 

maar daarvoor 20 of 30 euro.  

Jelmar suggereert een vraag in de enquête op te nemen over de prijs van het fotoboek. Emily  

zegt dat dit een goed idee is.  
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René zegt dat er een grotere vraag was naar de fotoboeken, maar dat het er relatief gezien 

nog steeds niet heel veel waren. Hij voegt hier echter aan toe dat leden ook maar één 275 

weekend de tijd hadden om het boek te bestellen.  

Lieke merkt op dat kleine bedrijven zijn gestopt met sponseren, zoals Lazaru’s en DOK2, die 

adverteerden in de Pyros. René zegt dat DOK2 een advertentie op de achterkant van 

de almanak heeft gekocht en dat Lazaru’s geen geld meer heeft.  

Steven vraagt of advertenties die op de website te overheersend zijn, wel in de Pyros komen. 280 

Emily antwoordt dat bedrijven dat meestal niet willen, omdat ze zelf websites zijn. Ze 

zegt dat het dus waarschijnlijk niet zal werken om hun een alternatief te bieden. 

Karin zegt dat ze bij een eerder overleg tussen de pr-commissie, internetcommissie en het 

bestuur is geweest en dat Prometheus misschien gebruik kan maken van Google 

AdSense. Ze zegt dat Google dan zelf geschikte advertenties aanbiedt en dat dit iets is 285 

wat het bestuur in gedachten kan houden. Emily merkt op dat het wel 

privacygevoelig is, maar dat het nuttig is voor het komende overleg.   

Robert van de Peppel zegt dat je betaald wordt per keer dat iemand op de advertentie klikt 

en dat dat waarschijnlijk weinig zal gebeuren. Thomas Bakker bevestigt dit.  

Steven vindt het belangrijk om de professionaliteit van de vereniging in overweging te 290 

houden. Emily antwoordt dat daarom de pr-commissie ook meedoet aan het overleg.  

Karin zegt dat de pr-commissie het daar mee eens is en dat er ook andere type advertenties 

zijn en dat dat gewoon onderzocht moet worden.  

René voegt toe dat het goed is om advertenties te bespreken op de ALV, maar dat we de 

acquisitiecommissie niet teveel moeten beperken. Het is te vroeg om nu te zeggen 295 

wat we wel of niet willen. Hij zegt dat de acquisitiecommissie deze mogelijkheid 

graag wil onderzoeken. 

Commissies 

Caspar roept de aanwezigen op om de stukken die betrekking hebben op de 

locatiecommissie boven te houden en er ook niet teveel over te praten bij de bar, 300 

omdat we nog niet willen dat De Keyzer weet van onze plannen.  

Lieke wil weten of de locatiecommissie ook let op de kosten en op de moeite/werklast die 

een nieuwe locatie met zich meebrengt. Ze zegt dat een nieuwe locatie veel overleg 

zal kosten en dat er een barcommissie zal moeten komen. Emily zegt dat een nieuwe 

locatie er sowieso pas over een paar jaar zal zijn en dat de locatiecommissie zich 305 

bewust is van de problemen die een gemeenschappelijke locatie kan opleveren. Ze 

zegt dat zeven verenigingen samen zeker een risico oplevert, maar dat het wel een 

mogelijkheid blijft voor de lange termijn.  

Daniëlle Evenblij merkt op dat het geen moeite kostte om de commissies te vullen. Ze wil 

graag weten waardoor dat komt en of er veel eerstejaars in commissies zitten of dat 310 

het enthousiaste ouderejaars zijn. Emily antwoordt dat er niet heel veel eerstejaars in 

commissies zitten, hoewel het bestuur daar wel hun best op heeft gedaan. Ze zegt dat 

veel commissies al gevuld waren voor de wissel en voordat er eerstejaars waren. Ook 

zijn veel ouderejaars enthousiast.  

Vivian Tomson merkt op dat je juist eerstejaars kan binden door hen deel te laten nemen aan 315 

commissies. Vivian zegt dat ze het jammer vindt dat alle commissies al vol waren 

toen zij kwam. 

Charlotte zegt dat het fijn was dat commissies snel vol waren, maar dat het wel de bedoeling 

is om dit jaar later te beginnen met het vullen van de commissie. Emily voegt hieraan 

toe dat het bestuur liever ook had gezien dat er meer plek over was geweest voor 320 
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eerstejaars in commissies, maar dat er niet veel aan te doen is. Thomas Bakker merkt 

op dat er nog veel plek is in de internetcommissie. Charlotte zegt dat ze daar graag 

iemand met ervaring voor wil hebben.  

Felix Huygen zegt dat het bestuur op termijn kan kijken naar meer commissies, in verband 

met de groei van het ledenaantal. Hij zegt dat er dan bijvoorbeeld commissies 325 

gevormd kunnen worden voor weekendje III en voor een tweede buitenlandreis. 

Emily zegt dat een aantal commissies dit jaar groter is geworden en dat een nieuwe 

commissie wel wat moet toevoegen. 

Steven vraagt vanaf wanneer commissies worden gevuld. Charlotte antwoordt dat 

commissies dit jaar rond de EL CID zullen worden opengesteld voor leden. Ze zegt 330 

dat dit wel veel later is dan eerdere jaren, maar dat het bestuur zich geen zorgen 

maakt over de vulling van commissies. Veel leden hebben al gezegd dat ze 

commissies erg leuk vinden. Jos merkt op dat hij vorig jaar in juli is begonnen met de 

formatie van de nieuwe commissies.  

Vrienden 335 

Jelmar zegt dat de activiteit voor Reünisten niet goed is bezocht. Hij vraagt of er nog een 

activiteit voor Reünisten komt. Emily antwoordt dat er een tweede lezing komt. Ze 

zegt dat het Reünistschap ook bij de Reünisten moet groeien, dat ze er aan moeten 

wennen en er tijd voor moeten gaan vrijhouden. De lezing is ook open voor leden; het 

is alleen jammer als er geen Reünisten komen.   340 

Jelmar zegt dat het een idee is om te kijken of de Reünistenlezing altijd op een vaste datum 

gehouden kan worden, zodat Reünisten daar rekening mee kunnen houden. Dit hoeft 

niet per se een vaste datum te zijn, maar kan ook een vast moment zijn. Jos zegt dat 

de woensdag voor Hemelvaart hier heel geschikt voor is. Annemieke wil weten of de 

tweede lezing weer de dag voor Hemelvaart zal plaatsvinden. Emily zegt dat het 345 

bestuur dat nog niet besloten heeft, maar dat het wel een goed moment is.  

Karin zegt dat het jammer is dat Reünisten niet komen, maar vraagt zich af of ze ook wel 

willen komen. Is er wel behoefte? Emily antwoordt dat die behoefte nu misschien nog 

minder is, omdat veel Reünisten ook lang geleden lid af zijn geworden. Ze zegt dat 

het bestand nog opgebouwd moet worden en dat er bij oudere leden gepeild gaat 350 

worden of zij ook daadwerkelijk een Reünistschap willen. Oud-leden die recent lid-af 

geworden zijn, hebben die behoefte wel.  

Karin merkt op dat je zo wel een beeld krijgt en dat je weet hoe groot het ongeveer zal 

worden. Emily zegt dat Reünisten wel terug mailden dat ze het leuk vonden om een 

uitnodiging te krijgen.  355 

Gerard Spaans stelt voor om één Reünistenlezing doordeweeks te houden en eentje in het 

weekend. Emily zegt dat Hemelvaart ook een soort weekend is.  

pr 

Steven zegt dat het maandprogramma ook digitaal verstuurd wordt. Hij zegt dat je een e-

mail kunt inplannen en dat het digitale maandprogramma dan op hetzelfde moment 360 

verstuurd kan worden als het papieren programma. Hij vraagt of dit mogelijk is. 

Emily zegt dat het digitale programma op dezelfde avond verstuurd wordt, maar 

Steven zegt dat hij het liever nog eerder wil hebben. Emily antwoordt dat er wel een 

projectie van het programma is geweest. Mathijs stelt voor om een powerpoint te 

maken van de data van alle activiteiten, die dan één voor één langs komen. Emily 365 

zegt dat het bestuur beide ideeën gaat overwegen.  
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Freek vraagt of er invloed merkbaar is van de nieuwe posterlocaties. Emily antwoordt dat 

het bestuur dat nog niet gemerkt heeft, maar dat de nieuwe locaties ook pas één 

maand worden gebruikt. Ze zegt dat de locaties ook bedoeld zijn voor een grotere 

naamsbekendheid, zodat meer mensen weten wat Prometheus is.  370 

Bestuursformatie 

Mathijs vraagt of het idee dat er veel kandidaten zijn, gebaseerd is op het grotere 

ledenaantal, of dat er gewoon veel kandidaten zijn. Emily zegt dat het beide het geval 

is.  

Sander Teuchies zegt dat je beter kunt kijken of iemand geschikt is voor een functie. Emily 375 

zegt dat je functie niet alles is en dat een groot gedeelte van het bestuurswerk ook 

bestaat uit algemene taken. Sander zegt dat sommige mensen geschikter zijn voor 

intern dan voor praeses. Emily geeft toe dat dit zo is.  

Charlotte merkt op dat je mensen uitsluit door bepaalde functies al vast te leggen. Ze zegt 

dat het beter is om het pas te vragen nadat alle gesprekken zijn geweest. Emily voegt 380 

hieraan toe dat geschiktheid voor een bepaalde functie niet het belangrijkste criterium 

is.  

Jelmar zegt dat hij uit eigen ervaring weet dat niet iedereen vanaf het begin weet welke 

functie ze uiteindelijk zullen krijgen.  

Sander Teuchies zegt dat het bestuur niet moet vergeten dat een functie ook belangrijk is.  385 

Daniëlle zegt dat het bestuur moet benadrukken dat het belangrijk is dat mensen al gekozen 

zijn en dat ze dan genoeg tijd hebben om ingewerkt te worden. Emily zegt dat er dit 

jaar waarschijnlijk pas later een compleet bestuur is dan het afgelopen jaar. Ze zegt 

dat het ook lastig is voor de kandidaten om het al vroeg te weten, omdat je het voor 

iedereen verborgen moet houden. Sander Teuchies merkt op dat je het ook al eerder 390 

bekend kan maken. Emily zegt dat dat de keuze is van het kandidaats f.t.-bestuur. 

Het is een traditie en het huidige bestuur vond het leuk om die in ere te houden, maar 

zal het kandidaats f.t.-bestuur niet verplichten dat ook te doen.  

Karin merkt op dat er eigenlijk niet zo heel veel verandert, behalve dat mensen zelf kunnen 

aangeven dat ze geïnteresseerd zijn. Ze zegt dat ze er vertrouwen in heeft dat het wel 395 

goed zal verlopen en dat er geen probleem zal zijn met de functies. Emily zegt dat er 

in technisch opzicht ook niet veel zal veranderen, maar dat het kan zijn dat mensen 

zich aanmelden die het bestuur zelf niet had opgemerkt. Karin vindt dat tof.  

Felix zegt dat de ledenbinding zowel in absolute zin als in relatieve zin enorm is gestegen. 

Hij vindt dat dat een groot compliment is voor het bestuur. Emily bedankt Felix voor 400 

zijn compliment.  

Emily vraagt of er verder nog vragen zijn over het halfjaarverslag. Die zijn er niet, dus neemt 

Emily het halfjaarverslag bij hamerslag en per acclamatie aan.  

 

Om 20.43 uur komt Willem-Sander Markerink de zaal binnen.  405 

 

#7. Zusterverband 
Emily deelt mee dat er een stemming zal plaatsvinden na de discussie over het 

zusterverband.  

Sander Teuchies vraagt of er nog een pauze komt. Emily zegt dat er een pauze zal zijn na het 410 

huidige agendapunt. 
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Emily vraagt of ze het stukje over het zusterverband uit het verslag moet voorlezen met de 

argumenten erbij, voordat mensen zelf dingen kunnen zeggen. 

Lieke vraagt of we al een formulering hebben waar we over gaan stemmen. Emily formuleert 

het volgende voorstel: er zal een zusterverband komen tussen Viakunst en 415 

Prometheus, dat bedoeld is om onderlinge samenwerking te stimuleren en dat een 

blijvend contact waarborgt, maar naar wens van ieder bestuur ingevuld mag worden. 

Mathijs vindt dat de definitie van het zusterverband, een logo en wat het zusterverband 

inhoudt, moeten voorkomen in deze formulering. Emily zegt dat het zusterverband 

toch vooral symbolisch is.  420 

Erwin Dijkstra stelt voor om af en toe activiteiten van ViaKunst te noemen in de weekmail. 

Thomas Bakker vraagt hoe het zit met Particolarte. Emily antwoordt dat het bestuur nog niet 

met Particolarte heeft gepraat. Thomas zegt dat dit dus niet hetzelfde zusterverband 

is dat ViaKunst en Particolarte samen hebben. Emily bevestigt dit.  

Jelmar vraagt of er ooit een enquête is geweest over wat leden van het zusterverband vinden. 425 

Emily zegt dat die er niet is geweest, maar dat het bestuur er wel met leden over heeft 

gepraat tijdens borrels en activiteiten. Jelmar zegt dat er nu alleen input is van 

mensen die aanwezig zijn bij ALV’s en bij borrels. Annemieke merkt op dat er vorig 

jaar al gesproken is over het zusterverband en de invulling daarvan. Ze zegt dat 

leden dus al veel mogelijkheden hebben gehad om hun mening te geven over het 430 

zusterverband. Caspar voegt hieraan toe dat die mensen nu niet aanwezig zijn en het 

hen dus waarschijnlijk ook niet uitmaakt. Adri zegt dat veel mensen geen mening 

hebben over het zusterverband en dat het die mensen ook niet uitmaakt of het er 

komt of niet.  

Steven vraagt hoe het zusterverband verder tot uiting zal komen. Emily antwoordt dat het 435 

op de website komt. Steven vindt dat we een vuist moeten maken en dat er meer 

kracht moet komen achter de uitdraging van het zusterverband. Emily zegt dat er al 

veel activiteiten samen zijn. Ze voegt hieraan toe dat het verband zich nog moet 

ontwikkelen en dat we moeten afwachten hoe het zusterverband en het aantal 

activiteiten bevalt. Ze zegt dat er een aantal dingen zijn waarvan we zeker weten dat 440 

we elkaar er mee kunnen helpen.  

Steven merkt op dat er wel een zusterverband is tussen ViaKunst en Particolarte. Hij wil 

weten wat zij daar verder mee doen. Emily antwoordt dat het op de website staat en 

dat ze samen activiteiten organiseren.  

Jeroen vraagt hoe Prometheus , ViaKunst en Particolarte op elkaar lijken en waarin ze van 445 

elkaar verschillen. Emily antwoordt dat ViaKunst geen lezingen organiseert en meer 

actief met cultuur bezig is. Ze zegt dat er met Particolarte een groter verschil is qua 

inhoud dan met ViaKunst.  

Jelmar zegt dat er een aantal voordelen is; namelijk vooral naamsbekendheid, maar dat je 

een label geeft aan iets wat al bestaat. Emily antwoordt dat dat ook zo is, maar dat het 450 

een mooi gebaar is om het wel te doen. Ze zegt dat het contact daardoor blijvend en 

vast wordt en dat het contact zo blijft gewaarborgd, ook als het wat verwatert. Ze 

voegt toe dat je het zusterverband misschien meer kan uitwerken door het een naam 

te geven.  

Jelmar vraagt of we er dan voor stemmen dat volgende besturen verplicht zijn om het 455 

contact te blijven onderhouden. Emily antwoordt dat de ALV altijd haar bezwaren 

kan uiten.  

Jelmar zegt dat dat kanaal er al is. Emily reageert dat dat geen heel zichtbaar kanaal is.  
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Jelmar vraagt of het verband ook bedoeld is om makkelijker tot elkaar te komen. Emily zegt 

dat het een gebaar van ons is om aan te geven dat we het belangrijk vinden.  460 

Jelmar vraagt of een zusterverband het bestuur niet verplicht tot een bepaald aantal 

activiteiten. Emily ontkent dit en zegt dat ieder bestuur dat zelf mag bepalen.  

Caspar vraagt waar we over aan het discussiëren zijn en wil meer structuur in het debat. 

Emily antwoordt dat we nu alleen nog argumenten hebben besproken en nog niet het 

voorstel zelf.  465 

Caspar vraagt of het voorstel herhaald kan worden en Emily herhaalt het voorstel.  

Sander Teuchies vraagt hoe zit het bij ViaKunst. Moeten zij nog stemmen? Emily antwoordt 

dat zij al twee keer hebben voorgestemd en dat ze het wel op prijs zouden stellen als 

er vandaag wat uitkomt bij ons.  

Thomas Bakker vraagt of ze ons nooit meer willen zien als wij nu tegenstemmen. Emily zegt 470 

dat ze het waarschijnlijk niet zo leuk zullen vinden en dat het misschien een wat 

negatieve invloed zal hebben op onze relatie.  

Yorim Christiaanse vraagt hoe ViaKunst het zusterverband ziet. Emily antwoordt dat zij 

hetzelfde idee over het zusterverband hebben als wij en dat het bestuur ook met het 

bestuur van ViaKunst heeft overlegd over het zusterverband. 475 

Karin zegt dat ze voor een zusterverband is en dat de invulling van het bestuur goed is. Ze 

voegt toe dat het goed is om aan te geven dat er meerdere culturele verenigingen zijn 

en dat je sterker bent met meer. Volgens haar is een zusterverband een soort relatie, 

waarin je na een jaar kunt kijken of het nog leuk is. Ze vindt het een heel erg mooi 

begin, dat misschien in de toekomst groter kan worden. Klein beginnen is mooi, maar 480 

later kan het zusterverband uitstralen: kijk, studenten vinden cultuur belangrijk.  

Kristian wil van Karin weten aan wie je zoiets moet laten zien. Karin antwoordt dat dit kan 

als er een kwestie van cultuurbezuinigingen komt en men zich afvraagt of jongeren 

nou nog behoefte hebben aan cultuur. Ze zegt dat dit wel een groot beeld is, maar dat 

het op zich zou kunnen.  485 

Jos merkt op dat je met meer verenigingen ook andere dingen kan doen, zoals grotere 

activiteiten. 

Lianne zegt dat ze eerst niet voor was, maar dat ze vindt dat het bestuur het voorstel goed 

heeft geformuleerd. Ze zegt dat het zusterverband op een vrijblijvende manier 

symbolisch is, maar wel op zo’n manier dat je er toch nog wat mee kan doen. 490 

Felix vraagt hoe zit het met een opzegging van het zusterverband. Hij wil weten of daar dan 

ook weer over gestemd moet worden. Emily zegt dat dat tegelijkertijd met dit 

voorstel besproken kan worden.  

Charlotte zegt dat iets wat per ALV moet worden aangenomen, ook moet worden 

verworpen per ALV. Steven vindt dat dit goed moet worden nagekeken in de 495 

statuten. Emily vindt dat we dat ook nu meteen zo kunnen besluiten. Lieke merkt op 

dat het raar is om te stemmen over iets wat een volgende ALV kan besluiten, omdat 

een latere ALV dat weer kan veranderen. Ze zegt dat het bestuur wel dingen kan 

besluiten, maar dat de ALV kan besluiten om hen op basis daarvan uit hun functie te 

ontzetten. Ze pakt de statuten erbij en leest artikel 14.1 voor. Erwin voegt hieraan toe 500 

dat de ALV het bestuur kan machtigen. Hij zegt dat wettelijk gezien de ALV moet 

beslissen over de opheffing van het zusterverband. Emily vindt dat we niet teveel 

moeten discussiëren over het alweer opheffen van het zusterverband als het er nog 

niet eens is. Ze stelt voor om over te gaan tot de stemming. De stemming geschiedt 
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niet schriftelijk. Emily roept namen af en vraagt die persoon of hij/zij voor, tegen of 505 

neutraal is over het voorstel.  

- Aantal stemmen voor: 40 

- Aantal stemmen tegen: 1 

- Aantal stemmen blanco: 0 

Emily neemt het zusterverband per acclamatie en bij navolgende hamerslag aan.  510 

 

Om 21.04 uur verlaat Erwin de zaal.  

 

Emily schorst de vergadering om 21.08 uur.  

 515 

Tijdens de pauze verlaten Jeroen, Kim, Robert en Sanne Wortman de zaal en komt Bastiaan 

van Ganzen binnen.  

 

Emily heropent de vergadering om 21.27 uur en herinnert de aanwezigen aan de intekenlijst 

die achterin de zaal ligt.  520 

 

#8. Financieel halfjaarverslag 
Emily geeft voor het financiële halfjaarverslag het woord aan de quaestor, René.  

René neemt het woord en zegt dat aan de linkerkant van de begroting de oorspronkelijke 

begroting staat, dan het voorlopige resultaat en dan de suppletoire begroting. Hij 525 

bespreekt de begroting punt voor punt.  

René begint met de inkomsten. Hij zegt dat er vier achterstallige contributies zijn en dat de 

inning van alle contributies vertraging heeft opgelopen door problemen met de 

inschrijving bij de Kamer van Koophandel. René was uitgegaan van acht nieuwe 

leden en zegt dat dat er nu al vijf zijn. René zegt dat hij de inkomsten van Vrienden 530 

en Reünisten heeft opgesplitst. Hij heeft hier nog geen tussentijds resultaat van, 

omdat de bijdragen pas in april geïnd zullen worden. Hij zegt dat hij de inkomsten 

uit Vriendenbijdragen naar beneden heeft bijgesteld, omdat de administratie op de 

website niet klopte en veel Vrienden al lang niet betaald hadden. De bijdrage van het 

LUF4 is al gerealiseerd, doordat die nog maar één keer jaar wordt gestort. René is van 535 

plan om leden meer te attenderen op het LUF, omdat de bijdrage elk jaar lager wordt. 

René vertelt dat de rente op het moment 0,60% bedraagt. Hij zegt dat het bedrag van 

330 euro dat bij verwachte inkomsten uit merchandise staat iets hoger moet zijn. Het 

bestuur heeft geen thermosflessen verkocht, omdat die tot in december zijn gebruikt 

als sprekerscadeaus. René heeft het verwachte bedrag daarom wat verlaagd. Hij zegt 540 

dat het wel de bedoeling is om alle truien te verkopen en daarnaast ook nog acht 

thermosflessen te verkopen. René meldt dat de overige inkomsten bestaan uit 1,60 

euro gevonden geld; 1,50 euro van het staatslot van de Senaat; 1,50 euro die is gestort 

door de ING na een foutje van hun kant; 125 euro borg van het afgelopen kamp die 

pas heel laat is teruggestort en 3,00 euro die teveel is betaald bij het uitje naar het 545 

Wereldmuseum.  

René gaat verder met de uitgaven voor het ab-actiaat. Hij heeft de print- en 

postzegeladministratie inzichtelijk gemaakt door middel van een aantal grafiekjes en 

heeft de begroting hierop aangepast en naar beneden bijgesteld. Hij laat de 

                                                      
4 Leids Universiteits Fonds. 
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telefoonkosten vooralsnog op 0 euro staan, maar er gaat nog veel gebeld worden. 550 

René heeft echter nog geen indicatie hoeveel dat gaat kosten. De kosten voor 

postzegels zijn lager uitgevallen en er zullen geen postzegels meer gekocht worden, 

dus dit bedrag blijft staan. René vertelt dat de uitgaven voor enveloppen flink hoger 

zijn uitgevallen, doordat er veel nieuwe enveloppen van verschillende groottes zijn 

gekocht. Hij zegt dat er nog geen kosten voor posters gerealiseerd zijn, omdat Labor 555 

Vincit nog steeds geen rekening heeft gestuurd. Ook hebben ze voor vorig jaar nog 

geen rekening gestuurd. René zegt dat de overige kosten bestaan uit labels en 

cadeaufolie. Verder zal hier in ieder geval nog een nietmachine van gekocht worden.  

René gaat door met de uitgaven voor de vereniging. Hij heeft de post representatie extern 

flink naar beneden bijgesteld. Hij zegt dat er tot nu toe 35 euro is besteed aan rondjes 560 

verenigingen en 88,22 euro aan cobocadeautjes. Zijn verwachting is dat de rest van 

het geld besteed zal worden aan rondjes, fooi voor de barmannen van De Keyzer en 

eventueel DOK2 en aan vervanging van de linten van de penningen. Hij zegt dat de 

penningen niet meer in hun geheel vervangen zullen worden. René vertelt dat de 

post presentjes intern bestaat uit de bestuurscadeautjes die zijn gekocht voor bestuur 565 

Elegast en dat hij het bedrag naar boven heeft bijgesteld voor de theeglazen, die het 

bestuur gaat gebruiken als interne cadeautjes. René zegt dat het bedrag voor de 

sprekerspresentjes lager is geworden, omdat het bestuur andere thermosflessen heeft 

aangeschaft, die goedkoper waren. Van het bedrag voor sprekers is nog niet veel 

gerealiseerd, dus heeft René dat naar beneden bijgesteld. René legt uit dat de 570 

doordeweekse activiteiten alle activiteiten die doordeweeks plaatsvinden beslaan, 

behalve de speciale activiteiten. Voor 350 euro van die post is al een bestemming. De 

post uitjes blijft even hoog; het resultaat is inclusief uitgaven voor april en daardoor 

hoger dan daadwerkelijk op dit moment het geval is. René zegt dat de uitgaven voor 

de speciale activiteiten bestaan uit de kosten voor het hutspot eten en de 575 

Vriendendag. De almanakcommissie en de EL CID-commissie hebben hun geld nog 

niet uitgegeven. Hij zegt dat de eerste Pyros inmiddels gedrukt is en beantwoordt aan 

de verwachtingen wat betreft de kosten. De prijs van deze Pyros ligt hoger dan die 

van de volgende in verband met de digitalisering. René vertelt dat de subsidies voor 

de kampcommissie, het fotoboek en de overige commissies hetzelfde blijven en dat 580 

het saldo van de commissies uiteindelijk op 0 euro moet uitkomen, maar dat 

sommige commissies wel al inkomsten hebben gehad, maar nog geen uitgaven. René 

meldt dat de domeinnaam een euro duurder is geworden ten opzichte van vorig jaar. 

René had oorspronkelijk geen kosten begroot voor merchandise, maar het bestuur wil 

toch graag nieuwe pennen bestellen.  585 

René eindigt met de overige uitgaven. Hij zegt dat de lidmaatschapskosten voor de PKvV5 

zijn gerealiseerd en dat de rest van het bedrag bestaat uit de kosten voor de LOW-

dag6. Over de kosten van de constitutie zegt hij dat die helemaal zijn betaald en dat 

alleen de rekening voor de constitutiekaartjes nog ontbreekt. René heeft de post 

quaestuur wat naar boven bijgesteld omdat transacties geld kosten en er meer 590 

transacties zijn door meer leden. Vervolgens legt hij uit waar de post onvoorziene 

kosten uit bestaat: dit is 30 euro aan verlate declaraties van het afgelopen kamp en 20 

euro voor aanvulling van het EHBO-tasje. René heeft de post zo gelaten omdat hij 

                                                      
5 Plaatselijke Kamer van Verenigingen. 
6 Leidse Organisatie- en Wisseldag. 
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rekening houdt met een financiële tegenvaller van de belastingdienst. Hij zegt dat de 

reservering voor het vijfde lustrum blijft staan en dat er geen geld voor een 595 

statutenwijziging wordt gereserveerd omdat de reservering al hoog genoeg is. René 

leest voor dat het verschil nu 1,90 euro in de min is.  

 

René gaat verder met de balans en zegt dat die klopt; het totaal aan activa is even groot als 

het totaal aan passiva. Hij zegt dat op de balans is te zien dat er van de vier 600 

debiteuren van Elegast er nog maar één over is.  

René gaat door met de liquiditeitsrekening. Hij zegt dat de liquiditeitsrekening nog 

voorlopig is, omdat het bestuursjaar nog niet ten einde is. René vertelt dat de 

quaestor eerder alleen aan het einde van het bestuursjaar een liquiditeitsrekening 

opstelde, maar dat hij er op advies van de kascontrolecommissie er nu ook al één 605 

heeft gemaakt. René legt uit dat op de liquiditeitsrekening de zuivere inkomsten en 

uitgaven van de vereniging te zien zijn en dat het verschil tussen de inkomsten en 

uitgaven even groot is als dat zou moeten zijn.  

René geeft voor de begroting van de acquisitiecommissie het woord aan Bastiaan van 

Ganzen, de praeses van de acquisitiecommissie.  610 

Bastiaan neemt het woord en legt uit dat de begroting drie kolommen heeft: een begroting, 

aangevraagd geld en het tussentijdse resultaat. Hij zegt dat de commissie geen hoog 

saldo heeft en dat er nog geen commissies zijn die acquisitie hebben aangevraagd, 

maar dat dat nog wel wordt verwacht. Ook zegt Bastiaan dat een aantal commissies 

sowieso geen acquisitie aan zal vragen en dat hij dat saldo dus alvast op 0 euro heeft 615 

gezet. Hij vertelt dat het tussentijds resultaat van de commissie 142,50 euro is en dat 

één debiteur betaald heeft, maar DOK2 nog niet.  

Bastiaan zegt dat het eindsaldo 50 euro zal zijn, omdat de commissie niet wil eindigen met 0 

euro. Hij vindt dit nog steeds laag en zegt dat dit komt door de tegenvallende 

advertentie-inkomsten. Hij vertelt dat de commissie hard bezig is andere bedrijven 620 

aan te schrijven. Bastiaan zegt dat de begroting nu niet uitkomt en dat er dus meer 

geld verdiend moet worden. Hij zegt dat de inkomsten uit het midden- en 

kleinbedrijf opdrogen en dat er dus misschien grotere bedrijven aangeschreven 

kunnen worden. In het verleden is bijvoorbeeld de ING wel eens benaderd. Bastiaan 

zegt dat de acquisitiecommissie ook verenigingen wil gaan aanschrijven die dingen 625 

organiseren en dat daar een standaardbrief voor komt. Hij zegt dit ook in overleg zal 

gaan met de PKvV, zodat we gezamenlijk kunnen optrekken. Hij denkt dat een aantal 

kleine verenigingen samen wel interessant is.  

 

Emily bedankt Bastiaan voor zijn opmerkingen en geeft het woord aan de 630 

kascontrolecommissie.  

Daniëlle neemt het woord namens de kascontrolecommissie en stelt zich voor. Ze zegt dat de 

commissie bestaat uit Freek en haarzelf en dat zij de quaestor in de gaten houden, 

kijken of de kas en de rekening kloppen en advies geven over de begroting en het 

resultaat. Eerst bedankt ze René voor zijn heldere uitleg. 635 

Freek begint vervolgens met het stellen van de vragen. Hij zegt dat het goed is dat zoveel 

mensen al hebben betaald. Hij wil graag weten hoe achterstallige betalers zijn 

benaderd en of dat effect heeft gehad. Verder vraagt hij hoe het contact met de 

Vrienden verloopt en wanneer René van plan is om hen te verzoeken de bijdrage 

weer te betalen. Freek vindt het goed dat de inkomsten uit Vrienden en Reünisten 640 
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zijn gesplitst. Vervolgens vraagt hij of er Reünisten zijn bijgekomen. Freek merkt op 

dat er tien euro minder inkomsten uit sponsering en subsidie is dan vorig jaar en dat 

het goed is dat het bestuur daar meer aandacht aan wil besteden. Hij vraagt of er 

concrete plannen zijn om dat aan te pakken en of het bestuur daarvoor de aandacht 

op zowel eerste- als ouderejaars zal richten.  645 

 

Om 22.01 uur verlaat Anna Visser de zaal.  

 

Daniëlle gaat verder. Ze zegt dat in het halfjaarverslag de weekmail wordt genoemd om het 

LUF onder de aandacht te brengen, maar vraagt of er ook nog andere plannen zijn. 650 

Freek neemt het woord weer over en zegt dat de grafiekjes veel overzicht geven en dat alles 

heel goed precies is bijgehouden. Hij merkt op dat de kosten voor het printen erg mee 

vallen en wil weten waar de schatting vandaan komt. Heeft René rekening gehouden 

met de resultaten van de enquête? Ook wil Freek graag weten of René de steeds 

duurder wordende postzegels veilig bewaart en of er genoeg enveloppen zijn voor de 655 

rest van het jaar. Hij vraagt vervolgens hoe het contact met Labor Vincit verloopt. 

Gaat het gemoedelijk of loopt het uit de hand? Verder wil hij graag weten of er nog 

genoeg nietjes zijn en of het bestuur het bedrijf van de thermosflessen aan volgende 

besturen zal aanraden, in verband met de kleine logo’s op de huidige flessen. 

Vervolgens wil hij weten waar het bestuur verwacht het geld voor sprekers nog aan 660 

uit te geven en hoe het bestuur sprekers benadert. 

 

Om 22.03 uur verlaat Felix de zaal.  

 

Daniëlle gaat verder en zegt dat de almanakcommissie al in volle gang is. Ze wil weten of het 665 

geld volledig gebruikt gaat worden en zegt dat het misschien een idee is om in de 

jaarlijkse enquête te vragen of de leden door de hogere bestuurssubsidie een 

aanzienlijke verbetering zien in de kwaliteit van de almanak. Over de subsidie voor 

de Pyros vraagt ze of de enquête is gebruikt voor de schatting. Vervolgens vraagt ze 

hoeveel mensen in voorgaande jaren een fotoboek hebben besteld en met hoeveel 670 

mensen dat dit jaar is gestegen. Ze merkt op dat er vorig jaar enige vertraging was 

met het fotoboek, waardoor de prijs steeds veranderde en raadt René aan het 

fotoboek voor de wissel af te ronden, zodat de volgende quaestor zich er niet meer 

mee bezig hoeft te houden. Daniëlle wil graag een indicatie of het geld van het kamp 

goed besteed wordt en vraagt of commissies feedback geven of ze genoeg of te veel 675 

geld hebben. Ze merkt op dat de kosten voor de domeinnaam met 5,6% zijn gestegen 

en vraagt of René nog actie heeft ondernomen. Als laatste vraagt Daniëlle hoe René 

het maken van de suppletoire begroting heeft ervaren: was er teveel geld of zat hij 

krap? Wist René waar hij het geld aan uit moest geven?  

 680 

Freek gaat verder met de balans. Hij merkt op dat de datum boven de balans van Elegast niet 

klopt en dat dat 24 september 2014 moet zijn. Hij zegt over de kas dat er een hoog 

bedrag in zit, maar dat het voor de veiligheid beter is om het te storten. René merkt 

op dat dat inmiddels gebeurd is.  

Freek vraagt of de tegoedbon van de Anton Philipszaal inmiddels is uitgegeven of is 685 

overgekocht. Hij vindt de balans niet saai. Vervolgens vraagt hij naar de debiteuren: 

hij wil graag weten of het René gelukt is om contact op te nemen met Alexander 
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Arvanitis en Oshank Hashemi. Daarna vraagt hij naar de reservering voor de posters; 

hij denkt dat Labor Vincit misschien geld over heeft en raadt René aan om een aparte 

reservering te maken voor de posters van Andromeda, voor de duidelijkheid. Verder 690 

wil Freek graag weten of de reservering voor het fotoboek van 2013-2014 inmiddels is 

gebruikt. Als laatste wil hij weten wat het bedrag dat bij de acquisitiekas staat 

betekent.  

 

Om 22.06 uur verlaat Willem-Sander de zaal.  695 

 

Daniëlle neemt het woord weer over. Ze zegt dat de kascontrolecommissie zeer tevreden is 

met de liquiditeitsrekening en dat het een goed idee is om dat voortaan altijd op de 

halfjaarlijkse ALV te doen. Ze zegt dat de kas en de spaarrekening klopten en dat 

René heel lekker voor haar en Freek heeft gekookt toen ze die kwamen controleren, 700 

maar dat dit geen invloed heeft gehad op hun objectiviteit. Daniëlle vond het kasboek 

mooi en netjes, maar zegt dat er iets mis was met de grootboeknummers7. Ook zegt ze 

dat de facturen nog geprint moesten worden. Daniëlle vind het goed dat de praeses 

gedeeltelijk toegang heeft tot de rekening en dat die de quaestor dus een beetje in de 

gaten kan houden. Ze geeft haar complimenten voor het afhandelen van de Kamer 705 

van Koophandel. Daniëlle vindt dat de grafieken mooi en duidelijk zijn en merkt op 

dat er een aantal categorieën is voor printjes. Ze wil graag weten wat er onder de 

overige categorie valt. Ze stelt voor om ze te projecteren met de beamer. Ze merkt op 

dat er ongelofelijk veel geld op de spaarrekening staat; veel meer dan eerder. 

Tenslotte bedankt Daniëlle de acquisitiecommissie en ze complimenteert hen met hun 710 

plan van aanpak.  

 

Om 22.08 uur verlaten Bastiaan, Jelmar, Vivian en Sander Teuchies de zaal.  

 

René bedankt de kascontrolecommissie voor hun vragen en opmerkingen en begint met het 715 

beantwoorden van de eerste vraag, over de debiteuren. Hij zegt dat hij alle 

debiteuren een herinneringsmail heeft gestuurd en hen daarna heeft gebeld. Hij is 

ook bij één iemand langsgegaan. René zegt dat vooral bellen hielp. René gaat verder 

met de vraag over de Vrienden. Hij zegt dat het contact met hen vooral verloopt via 

de praeses en de ab-actis en dat hij Vrienden tijdens de Vriendendag zal wijzen op de 720 

bijdrage en hen erover zal mailen. Ook zegt hij dat er een herinnering met de 

volgende Vriendenbrief mee zal gaan. Over de Reünisten zegt René dat er een aantal 

ontbrak op de website, waardoor het bedrag hoger is uitgevallen. René zegt dat het 

bestuur het LUF via een berichtje in de weekmail in september gaat promoten en dat 

dit aan zowel eerstejaars als ouderejaars gericht zal zijn. Hij voegt hieraan toe dat er 725 

verder geen concrete plannen zijn, maar dat het bestuur leden wel persoonlijk zal 

aansporen.  

 

Om 22.09 uur keren Bastiaan en Jelmar terug.  

 730 

                                                      
7 Toelichting: de quaestor had bonnetjes op één pagina geniet, behorend tot verschillende grootboeknummers, 

waardoor het bonnetje van (bijv.) 78 naast 85 zat. Dit is niet zo erg als er geen andere bonnetjes tussen deze 

nummers zitten, wat wel het geval was. Hierdoor kon het voorkomen dat de volgorde in het kasboek 78, 85 en 

vervolgens 81 was, waardoor 85 voor een toekomstige quaestor praktisch onvindbaar zou zijn. 
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René gaat verder met de vragen over de uitgaven. Hij zegt dat de schatting van de 

printkosten gebaseerd is op een berekening. Hij gaat verder met de vraag over de 

postzegels en zegt dat een aantal postzegels bewaard wordt op het hok en dat hij de 

rest bewaart in een geldkistje, waar hij ook kleine geldbedragen in bewaart. Hij vindt 

dit handiger dan een portemonnee. René denkt dat er genoeg enveloppen zijn voor 735 

het komende jaar en misschien ook wel voor het jaar daarna. René antwoordt op de 

vraag over Labor Vincit dat het contact prima verloopt, maar dat ze geïrriteerd zijn 

als we vragen om rekeningen. Ze zeiden dat ze alles aan het opsparen waren voor het 

einde van het jaar, maar ze hebben nog steeds geen rekening gestuurd. Over de 

nietjes zegt hij dat hij niet precies weet hoeveel het er zijn, maar dat er nog een aantal 740 

doosjes is.   

René vervolgt met de vragen over de uitgaven voor de vereniging. Hij heeft voor de 

thermosfles drie verschillende bedrijven geprobeerd. Hij zegt dat hij graag een 

tampondruk wilde en vindt het jammer dat de afdruk zo klein is. René vindt het 

bedrijf prima, maar denkt dat een ander bedrijf zeker een optie is. Hij antwoordt op 745 

de vraag over de sprekerskosten dat dit bedrag vooral bestaat uit sprekersdrankjes. 

Hij zegt dat sprekers er in de eerste mail op gewezen worden dat ze een 

reiskostenvergoeding kunnen krijgen, maar dat nog geen enkele spreker dat gedaan 

heeft. Hij voegt hieraan toe dat een spreker uit februari wel een reiskostenvergoeding 

zal krijgen. Over de almanak zegt René dat die helemaal in kleur zal zijn, met een 750 

aantal extra pagina’s. Hij zegt dat er een vraag in de enquête zal komen. René gaat 

verder met de vraag over de Pyros en zegt dat de enquête is gebruikt om de schatting 

te maken, die overeen kwam met zijn eerste begroting. Hij voegt toe dat de derde 

Pyros een hogere oplage zal hebben in verband met de EL CID. René vervolgt met het 

fotoboek en zegt dat het fotoboek het afgelopen jaar twaalf keer is besteld, tegenover 755 

zeven keer het jaar daarvoor. Hij zegt dat het gedeeltelijk heeft geholpen dat het boek 

dit jaar goedkoper was, maar geeft toe dat het er nog steeds niet heel veel zijn. Hij 

gaat overleggen met de fotocommissie over een commissiequaestor, die de 

bestellingen zal regelen. René zegt dat de 750 euro voor de kampcommissie geheel 

gebruikt zal worden, vooral voor de accommodatie. Hij zegt dat het lastig was om 760 

een goede accommodatie te vinden en dat het geld dus zeker nodig was. René zegt 

dat hij geen signalen van commissies heeft ontvangen dat ze te veel of te weinig geld 

hadden en heeft geen actie ondernomen vanwege de verhoging voor de 

domeinnaam.  

René zegt dat zijn algemene ervaring is dat het financieel erg goed gaat. Hij zegt dat er 765 

oorspronkelijk een groot overschot was, waardoor er ruimte is voor theeglazen en 

pennen. Hij denkt wel dat het lastig zal worden om het geld nuttig te blijven 

besteden.  

 

René vervolgt met de vragen over de balans en zegt dat de datum boven de balans van 770 

Elegast zal worden aangepast. René geeft toe dat er nog veel geld in de kas zat, maar 

zegt dat hij vandaag naar ING is geweest om geld te storten en dat er nu nog 200 euro 

aan contanten over is. Hij zegt dat de tegoedbon van de Anton Philipszaal gebruikt 

zal worden voor een uitje in april. Het is René nog niet gelukt om contact te krijgen 

met de debiteuren; hij zegt dat hij geen reactie krijgt via de e-mail en dat hun 775 

telefoonnummers niet kloppen. Hij gaat ze nu een brief sturen, maar denkt dat dat 

niet effectief zal zijn. Over de posterreservering zegt hij dat er nog vijf keer 35 euro 



 

18 

 

betaald moet worden aan Labor Vincit voor de posters van Andromeda en dat dit 

bovenop het geld komt uit het bestuursjaar van Elegast. René heeft de reservering 

voor het fotoboek laten staan omdat nog niet alle betalingen binnen waren en zegt dat 780 

de reservering niet in zijn geheel gebruikt zal worden, door een lagere subsidie. Ten 

slotte zegt René over de acquisitiekas dat het saldo betekent dat er meer acquisitie is 

uitgedeeld dan eigenlijk beschikbaar was. Hij voegt hier echter aan toe dat nog niet al 

het geld uit al afgesloten contracten al binnen was.  

René vervolgt met de vragen over de laatste vragen en zegt dat hij zijn leven zal beteren wat 785 

betreft de slordige omgang met grootboeknummers. Hij vertelt dat de inkomsten uit 

de contributies zo hoog waren, dat ze niet allemaal in één maand geïncasseerd 

konden worden. Om het plafond te verhogen moest de quaestor ingeschreven staan 

bij de Kamer van Koophandel. Maar toen René daar kwam bleek dat veel oud-

bestuursleden nog ingeschreven stonden, waardoor de inschrijving van de 790 

bestuursleden van Andromeda lang duurde en de contributies in twee keer 

geïncasseerd moesten worden. René zegt dat hij de formulieren mee zal nemen naar 

de wissel-ALV voor zijn opvolger.  

Thomas Bakker merkt op dat er dan kopieën nodig zijn van paspoorten. René antwoordt dat 

alleen kopieën nodig zijn van de paspoorten van de intredende bestuursleden.  795 

René weet niet zo zeker waar de categorie overige printjes voor wordt gebruikt, maar dat in 

ieder geval de verjaarsdagkaartjes hieronder vallen. Adri geeft toe dat ze vaak 

gebruik maakt van de overig printkaart om allerlei zaken te printen.  

René zou het erg leuk vinden om de gegevens te projecteren met de beamer.   

Daniëlle heeft nog een opmerking. Ze zegt dat tijdens de afgelopen ALV het financieel 800 

jaarverslag van Elegast voorwaardelijk was aangenomen en dat het nu is afgemaakt 

en aan de voorwaarden voldoet.  

 

Emily bedankt de kascontrolecommissie en geeft de zaal ruimte voor opmerkingen. 

Lieke geeft als tip om contact te zoeken met de zus bij Labor Vincit, omdat die voortvarender 805 

is. Ook denkt ze dat het handig is om voortaan contant geld mee te nemen en direct te 

betalen. René zegt dat hij voor de administratie een bonnetje of een factuur nodig 

heeft.  

Thomas Nak vraagt of dezelfde pennen als eerder besteld zijn. René antwoordt dat de 

pennen op dit moment nog niet besteld zijn, maar dat dit waarschijnlijk andere 810 

worden. Hij voegt hieraan toe dat de pennen alleen voor eerstejaars zullen zijn, maar 

als er veel belangstellenden zijn, zullen ouderejaars ze ook kunnen krijgen.  Emily 

merkt op dat het nieuwe logo ook op de pennen komt. Thomas Bakker merkt op dat 

de pennen uit elkaar vallen als je er mee gooit en vindt het jammer dat de begroting 

maar één jaar terug ging. René reageert dat meer jaren er niet op pasten.  815 

 

Om 22.27 uur verlaat Monica Preller de zaal. 

 

Thomas Nak heeft een opmerking die hij altijd vergeet te zeggen. Hij vindt dat René nu apart 

moet zetten wat hij heeft gedaan voor de halfjaarlijkse ALV, zodat dat tijdens een 820 

toekomstige ALV met deze cijfers vergeleken kan worden. René zegt dat er nog niet 

eerder een liquiditeitsrekening is gemaakt voor de halfjaarlijkse ALV.  
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Gerard merkt op dat de inkomsten uit de contributie niet deelbaar zijn door 35 euro. René 

antwoordt dat dit komt doordat leden die later in het jaar lid worden, minder 

contributie hoeven te betalen.  825 

Jelmar vraagt wat voor inzicht het bestuur heeft in het LUF-systeem. Weet het bestuur 

hoeveel mensen doneren en wie dat zijn? René antwoordt dat hij alleen het bedrag 

weet en dat het waarschijnlijk 23 mensen zijn, maar wie is niet duidelijk. Charlotte 

merkt op dat leden het LUF kunnen mailen om hun voorkeur te wijzigen en Emily 

zegt dat het bestuur leden daaraan zal herinneren.  830 

 

Om 22.31 uur verlaat Thomas Bakker de zaal. 

 

Steven merkt op dat er veel geld op de spaarrekening staat, maar dat de rente laag is. Hij wil 

weten of onderzocht is of er ergens anders meer rente te krijgen is. René zegt dat hij 835 

dat niet heeft uitgezocht, maar dat overstappen wat hem betreft te veel problemen op 

zou leveren. Hij vindt het jammer dat de rente zo laag is, maar zegt dat het geen 

problemen geeft. Hij voegt hieraan toe dat de mogelijke winst waarschijnlijk niet 

opweegt tegen de moeite.  

 840 

Adri neemt even pauze om haar laptop van stroom te voorzien. Ondertussen vertelt René 

leuke feitjes over de quaestuur om de zaal te vermaken. Hij zegt dat net vandaag het 

geld van de chipknip van Prometheuspas is overgemaakt en dat het bedrag maar 

liefst 50 cent bedroeg. Vervolgens zegt hij dat 75% van de Prometheanen een 

rekening bij de ING heeft.  845 

Adri’s laptop heeft weer stroom en de ALV wordt hervat.  

 

Thomas Nak zegt dat er in het verleden binnen de ING wel eens is gewisseld van rekening.  

 

René geeft de zaal de ruimte om vragen te stellen over de balans.  850 

Steven wil graag weten hoe René achter de niet-betaalde contributies en truien aangaat. René 

zegt dat alle truien betaald zijn, maar nog niet alle contributies. Steven vindt dat het 

bestuur een afgestudeerde jurist moet vragen om een formele brief te schrijven, om 

een beetje te dreigen. Hij denkt dat dit op persoonlijke titel kan. René zegt dat hij alles 

wat geld oplevert leuk vindt, maar dat hij weinig heil ziet in zo’n brief. Hij vindt het 855 

een taak van de quaestor om de contributies te innen. Steven zegt dat het wel 

gebruikelijk is dat anderen dat doen. Bastiaan merkt op dat de verplichting om te 

betalen na vijf jaar vervalt. René denkt dat Oshank Hashemi nog niet zo lang debiteur 

is, maar Jelmar denkt van wel. Daniëlle zegt dat hij wel heeft betaald voor Insomnia, 

maar niet voor Avalon.  860 

Gerard zegt dat er een mooi hoog bedrag op de balans staat. Hij vraagt of dat niet gewoon de 

contributie is die net binnen is en later nog uitgegeven zal worden. Daardoor komt er 

ongeveer evenveel op als eerder. René antwoordt dat dit klopt. Gerard merkt op dat 

het dan niet nuttig is om te wisselen van rekening. René reageert dat dat niet 

uitmaakt. Steven zegt dat je het op een strategische datum moet doen; de rente wordt 865 

op een specifieke datum berekend en op dat moment moet er veel geld op de 

rekening staan.  
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René geeft de zaal vervolgens de mogelijkheid om vragen te stellen over de 

liquiditeitsrekening 870 

Gerard zegt dat de liquiditeitsrekeningen van Avalon en Elegast een heel jaar  beslaan, maar 

dat die van Andromeda een halfjaar beslaat. Hij vindt dat je deze liquiditeitsrekening 

moet vergelijken met die van vorige halfjaren. René zegt dat dat niet kan, omdat dit 

de eerste keer is dat er een liquiditeitsrekening is gemaakt voor een halfjaar.  

Gerard merkt op dat op de linkerhelft wel Insomnia staat, maar op de rechterhelft niet. René 875 

biedt hier zijn excuses voor aan en zegt dat Insomnia daar niet meer had moeten 

staan. 

 

Thomas Nak geeft de acquisitiecommissie als tip om de ING eraan te herinneren dat 

Prometheus al jarenlang een trouwe klant is. René voegt hieraan toe dat, zoals hij 880 

eerder ook al zei, 75% van de leden een rekening bij de ING heeft. Bastiaan zegt dat 

de acquisitiecommissie dat zal doen.  

Lieke merkt op dat ze de financiële situatie van de acquisitiecommissie wel mee vindt vallen.  

René reageert dat het lijkt of de acquisitiecommissie onder Elegast evenveel heeft opgehaald 

als onder Andromeda, maar dat dat komt doordat het geld pas in het huidige jaar is 885 

binnengekomen. Hij zegt dat het daardoor lijkt het alsof het wel goed gaat, terwijl er 

in werkelijkheid nog weinig is binnengekomen. 

Karin geeft als tip om rond te vragen bij studentenuitzendbureaus.   

Bastiaan zegt dat er niet veel zal worden afgesloten en dat de huidige contracten nog lopen 

tot juni.  890 

Jelmar zegt dat de locatiecommissie pas in 2016 een verslag gaat uitbrengen. Hij vraagt of het 

verstandig is om alvast wat geld opzij te leggen voor een eventueel pand. René zegt 

dat het bestuur er nu al over nadenkt en dat er ruimte voor is. Hij denkt dat dit een 

idee is voor het volgende bestuur en dat het bestuur dit eventueel zal aanbevelen aan 

hun opvolgers. René zegt dat dit ook al aan de orde is geweest tijdens het overleg met 895 

het VVO en dat Prometheus eenmalig ongeveer 2000 à 3000 euro kan bijdragen, wat 

erg weinig is voor een pand. Hij zegt dat het te lang duurt voordat je een substantiële 

bijdrage hebt als je steeds geld apart zet. Jelmar zegt dat hij nu wel kan bijdragen aan 

een pand, ook al is hij waarschijnlijk geen lid meer als er een pand komt. Emily merkt 

op dat sparen voor een nieuwe locatie heel onwaarschijnlijk is en dat dat 900 

waarschijnlijk niet gaat lukken. Ze zegt dat er niet genoeg geld komt om een pand te 

kopen, maar dat er wel geld is voor een financiële buffer, waar bijvoorbeeld een 

andere locatie van gehuurd zou kunnen worden. Kristian voegt hieraan toe dat de 

locatiecommissie ook naar andere mogelijkheden voor locaties kijkt.  

Kristian zegt dat de locatiecommissie ook naar andere mogelijkheden voor locaties kijkt.  905 

Gerard wil de quaestor zijn complimenten geven voor het oplossen van de problemen met 

de Kamer van Koophandel en de ING.  

 

#9. Suppletoire begroting 
Emily vraagt of iemand bezwaar heeft tegen het aannemen van de suppletoire begroting. 910 

Emily neemt de suppletoire begroting aan.  

René vraagt of het voorlopig aangenomen jaarverslag van Elegast nog definitief aangenomen 

moeten worden. Dat hoeft niet, want er is aan de voorwaarden voldaan. 
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#10. Installatie en decharge commissieleden 915 

Emily installeert de volgende personen in de volgende commissies: 

Laurens Tieleman, Suzanne Ruhof, Vivian Tomson (acquisitiecommissie). 

Bo Salomons, Guus Halewijn, Sanne Meier (EL CID-commissie). 

Erwin Dijkstra (fotocommissie).  

Anna Visser, Caspar Sundholm, Francine Maessen, Kristian Bakker, René Kamerich 920 

(locatiecommissie).  

Freek van Vliet, Ginger Haasbroek (Pyrosredactie). 

Anne Kruijt, Mariska Krikken (weekendjescommissie II). 

 

Emily dechargeert de volgende personen uit de volgende commissies: 925 

Freek van Vliet (acquisitiecommissie). 

Erwin Dijkstra (almanakcommissie). 

Oliver Lenz (archiefcommissie). 

Arjan Bom, Michel Koudijs, Oliver Lenz (internetcommissie). 

Marianne de Heer Kloots, Robert van de Peppel (Pyrosredactie). 930 

Cathy Schrijner (weekendjescommissie II).  

 

#11. Installatie en decharge gildepraesides 
Emily installeert de praesides van de volgende nieuwe gilden: 

Gerard Spaans, Thomas Bakker (Badmintongilde). 935 

Ginger Haasbroek (Bioscoopgilde). 

Sanne Wortman (Chocoladegilde). 

Laurens Tieleman (Brits Comedygilde). 

Schelte van Deventer, Suzanne Ruhof (Hitchhiker’s Guild to the Galaxy). 

Laurens Tieleman (Klassieke Filmgilde). 940 

 

Emily installeert de volgende mensen als co-praeses van de volgende gilden: 

Sander Huls (A Guild of Ice and Fire). 

Sanne Wortman (Tekengilde).  

 945 

Emily dechargeert de praesides van de volgende gilden: 

Anna Visser (Blues- en Jazzgilde).  

Daniëlle Evenblij (Eetjesgilde). 

Carly Bakker, Tes Mijnders (Moderne muziekgilde). 

Daniëlle Evenblij (Nachtwandelgilde). 950 

Marianne Pinckaers (Schaakgilde).  

 

Emily zegt dat er een aantal gilden is dat zonder praeses zit en vraagt of er mensen in de zaal 

zijn die die gilden over willen nemen. Ze installeert de volgende personen als 

praesides van de volgende gilden: 955 

Maxine Rigot (Blues- en Jazzgilde).  

Steven Assenberg (Eetjesgilde).  

Gerard Spaans (Nachtwandelgilde). 

Kristian Bakker (Schaakgilde).  

Er zijn geen gegadigden voor het moderne muziekgilde, dus dat wordt opgeheven.  960 
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Mathijs zegt dat hij nog niet is geïnstalleerd als co-praeses van het Legendarisch Gilde. Emily 

installeert Mathijs Smith als co-praeses van het Legendarisch Gilde. 

 

#12. W.v.t.t.k. 965 

Mathijs zegt dat Erwin hem vroeg om te vragen of het financiële gedeelte voor de pauze 

behandeld kan worden, omdat het belangrijk is voor de vereniging. Gerard merkt op 

dat Erwin ook nog even had kunnen blijven en tussendoor had kunnen weggaan.  

Jelmar vraagt hoe vaak het bestuur de inhoud van het EHBO-tasje checkt. Emily antwoordt 

dat het bestuur de inhoud aan het begin van het jaar helemaal heeft nagelopen. Jos 970 

stelt voor om dit in het draaiboek algemene jaartaken te zetten. 

Daniëlle zegt dat een aantal ALV-notulen van voorgaande jaren in het archief op de website  

mist. Adri zegt dat ze die notulen er binnenkort op zal zetten.   

Caspar zegt dat er tegenwoordig expliciet naar mededelingen uit de zaal wordt gevraagd 

nadat de bestuursmededelingen zijn gedaan. Hij vindt dat dat niet nodig is en dat het 975 

ook niet hoffelijk is naar de spreker toe. Hij vindt dat mensen die een mededeling 

willen doen, dat van tevoren moeten aangeven bij de praeses, die de mededeling dan 

voor hen zal doen. Emily antwoordt dat het bestuur het daar ook over heeft gehad en 

dat de mededelingen soms erg lang duren. Ze zegt dat het bestuur over de ideeën zal 

overleggen.  980 

Kristian vindt dat er extra commissies moeten komen. Hij zegt dat er in september 

bijvoorbeeld een commissie kan komen die extra ledenbindende activiteiten 

organiseert. Hij wil dat het bestuur er serieus over nadenkt. Charlotte merkt op dat 

de locatiecommissie er dit jaar al extra bij is gekomen. Kristian zegt dat die niet zo 

geschikt is voor eerstejaars. Emily zegt dat het bestuur er over na gaat denken.  985 

Daniëlle zegt dat sommige dingen soms lastig gaan bij de wissel van besturen, bijvoorbeeld 

de uitschrijvingen. Ze zegt dat er een commissie kan komen die dat soort dingen 

regelt. Adri vindt dat geen goed idee en zegt dat er tegenwoordig een 

uitschrijfformulier is. Ze zegt dat zo’n commissie taken ontneemt die de ab-actis 

gewoon moet doen. 990 

Gerard merkt op dat het kleine problemen met kleine gevolgen zijn. Hij vindt dat het 

aftredende bestuur daar nog een beetje zicht op zou moeten houden. Emily is het 

daar mee eens.  

 

#13. Rondvraag 995 

Bastiaan, Irene Kamphuis, Caspar, Thomas Nak, Yorim, Sander Huls en Bo Salomons hebben 

geen vraag.  

Jelmar zegt “ga zo door”.  

Mathijs zegt dat hij had gedreigd om een vraag te stellen over de drie theeglazen in het 

keukenkastje van de quaestor, maar omdat de quaestor zo helder het financiële 1000 

halfjaarverslag heeft besproken, doet hij dat niet. Hij vond het een mooi halfjaar. 

Gerard zegt dat hij heeft genoten van het halfjaar en uit kijkt naar het komende halfjaar.  

Steven geeft zijn complimenten voor het afgelopen halfjaar. Hij vond het leuk en is blij dat 

het zusterverband er eindelijk doorheen is. 

Kristian zegt dat hij enthousiast is over het afgelopen halfjaar en dat hij uitkijkt naar het 1005 

komende halfjaar. 
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Lianne vindt dat het bestuur goed bezig is en zegt dat het bestuur plezier moet houden in het 

samenwerken. 

Lieke vindt dat de weekmail in mailchimp er goed uitziet.  

Jos heeft niks te zeggen.  1010 

Karin zegt dat het bestuur erg leuk bezig is en dat het haar opgevallen is dat de ledenbinding 

goed is. Ze vindt het goed dat het bestuur iedereen verwelkomt, mensen veel wijst op 

de activiteiten en actief bezig is in het weekend. 

Annemieke zegt dat ze het een leuk halfjaar vond en is blij met het zusterverband. 

Freek bedankt het bestuur voor het leuke programma en wenst het bestuur veel succes. 1015 

Daniëlle bedankt het bestuur voor het halve jaar. Ze zegt dat ze het idee heeft dat het bestuur 

veel plezier heeft in het bestuur zijn en dat het bestuur het goed doet. Ze vindt de 

posters heel mooi. 

Francine Maessen zegt dat ze bijna niks durft te zeggen en bedankt haar bestuursgenoten: ze 

zegt dat Charlotte de commissies goed begeleid, dat René hete vuren heeft doorstaan, 1020 

dat Emily fantastisch voorzit, dat Adri goed notuleert en dat ze heel blij is met het 

zusterverband. 

Charlotte zegt dat ze het eerste halfjaar heel leuk vond en dat ze het ook heel leuk vindt om 

samen bestuur te zijn en dat ze uitkijkt uit naar de rest van het jaar.  

René bedankt iedereen voor het afgelopen halfjaar, vindt de hulp van de leden voor het 1025 

bestuur fantastisch en zegt dat hij hoopt dat hij benaderbaar blijft.  

Adri zegt dat ze, ondanks dat ze af en toe vindt dat het wat te snel gaat om bij te houden met 

notuleren, heel blij is dat iedereen toch wat zegt en dat ze de positieve opmerkingen 

erg waardeert.  

Emily heeft niet veel toe te voegen heeft aan de opmerkingen van haar bestuursgenoten en 1030 

bedankt iedereen. Ze zegt dat het fijn is dat er een zusterverband is en dat iedereen 

waardevolle opmerkingen heeft gemaakt. Ze bedankt haar bestuursgenoten. 

 

Adri wil graag benadrukken dat het nog heel vroeg is en wijst de zaal daar dan ook op.  

 1035 

#14. Sluiting 
Emily sluit de vergadering om 23.17 uur. 

 


