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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op woensdag 30 september 2015 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. T/m #13 opgesteld door Adri Wessel. Vanaf #14 opgesteld door 

Sanne Wortman.  

 5 

#a. Lijst van aanwezigen 
Adri Wessel 

Alex van Vorstenbosch (vanaf 21.31 uur) 

Annemieke Stolk 

Bastiaan van Ganzen (vanaf 19.39 uur) 10 

Bellenod Hagedoorn (vanaf 19.57 tot 00.21 uur) 

Bo Salomons 

Bram Everstijn 

Caspar Sundholm (vanaf 20.35 uur) 

Charlotte Lamping 15 

Cid Swanenvleugel (vanaf 23.57 uur) 

Daniëlle Evenblij 

Dorothea Klewin (vanaf 21.40 uur) 

Emily Klerks 

Emmy Stevens 20 

Erwin Dijkstra 

Felix Huygen (tot 00.46 uur)  

Francine Maessen (vanaf 19.39 tot 00.18 uur) 

Freek van Vliet 

Gerard Spaans 25 

Guus Halewijn (vanaf 19.44 uur) 

Jeroen Bouterse (tot 00.35 uur)  

Jurrian Meijerhof (vanaf 01.02 uur) 

Kim Olsthoorn (vanaf 22.18 uur) 

Kristian Bakker 30 

Laurens Tieleman 

Lennart Blok 

Lianne Heslinga 

Lieke Smits (tot 00.35 uur)  

Lieke van der Heiden (tot 21.39 uur) 35 

Marianne de Heer Kloots (vanaf 20.45 tot 00.56 uur) 

Marijke van Kempen 

Marike van Dam 

Marion Pragt 

Marlise van der Veen 40 

Mathijs Smith (vanaf 19.57 uur) 

Maxine Rigot (vanaf 20.38 uur) 

Niels Rood (tot 00.08 uur) 

René Kamerich 

Robert van de Peppel (vanaf 19.55 uur) 45 

Roza de Jong (tot 20.30 uur) 
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Sander Huls 

Sander Teuchies 

Sanne Meier 

Sanne Wortman 50 

Schelte van Deventer 

Steven Assenberg 

Suze Geuke (vanaf 20.15 uur) 

Thomas Bakker (vanaf 20.30 uur) 

Vera Verkooijen 55 

Vivian Tomson (tot 00.05 uur)  

Yorim Christiaanse (tot 00.05 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 60 

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

 

#1. Opening 

Emily Klerks opent de vergadering om 19.36 uur. Ze meldt dat de ALV-boekjes op de stoelen 

liggen en dat er achterin de zaal nog extra boekjes liggen, naast de statuten, het HR en 65 

de notulen van de vorige ALV. Ze verzoekt de aanwezigen hun telefoon uit of op stil 

te zetten en om de intekenlijst achterin de zaal te tekenen.  

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 
Emily leest de agenda voor en vraagt of er nog toevoegingen zijn. Die zijn er niet, dus neemt 70 

Emily de agenda aan.  

 

#3. Post m.b.t. de ALV 
Emily geeft het woord aan de ab-actis, Adri Wessel.  

Adri zegt dat er twee poststukken zijn binnengekomen. Het eerste poststuk is een kaartje van 75 

Marianne de Heer Kloots uit Marokko van afgelopen maart. Marianne meldt dat er 

geiten in bomen zijn en doet de groetjes. Het tweede poststuk is een e-mail, die 

vanmiddag is binnengekomen, van Oliver Lenz. Oliver zegt dat hij het jammer vindt 

dat hij niet aanwezig kan zijn en dat hij een fantastische tijd heeft gehad bij 

Prometheus. Hij raadt de aanwezigen aan na te denken over de harde groei van de 80 

vereniging en of dat leidt tot fragmentatie en een minder hechte vereniging. Tenslotte 

raadt hij iedereen aan om lid te worden van het Moeilijkeboekengilde.  

 

Om 19.39 uur komen Bastiaan van Ganzen en Francine Maessen de zaal binnen.  

 85 

Adri vraagt vervolgens of er nog stemmachtigingen zijn.  

Lianne Heslinga mag stemmen voor Caspar Sundholm.  

 

#4. Notulen vorige ALV 
Yorim Christiaanse heeft een vraag naar aanleiding van de bespreking over Google AdSense 90 

op pagina 7. Hij wil graag weten of de acquisitiecommissie nog heeft nagedacht over 
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het gebruik hiervan. Emily antwoordt dat het bestuur en de acquisitiecommissie dit 

niet meer hebben gedaan.  

Emily vraagt of er nog andere opmerkingen zijn en aangezien dat niet het geval is, neemt ze 

de notulen ongewijzigd aan.  95 

 

Om 19.44 uur komt Guus Halewijn de zaal binnen.  

 

#5. Mededelingen 
Emily zegt dat er speculaas is en geeft vervolgens het woord aan Adri.  100 

Adri meldt dat er 55 uitschrijvingen zijn en leest voor wie dat zijn1. Tien van hen worden 

Reünist. Verder meldt ze dat er het afgelopen jaar 90 nieuwe leden bij zijn gekomen.  

Jeroen Bouterse vraagt of de inschrijvingen ook zullen worden voorgelezen. Adri antwoordt 

van niet, maar belooft deze lijst toe te voegen als bijlage bij de notulen2.  

 105 

#6. Algemeen jaarverslag 
Emily geeft het woord aan de Raad van Advies.  

Lianne Heslinga neemt het woord en zegt dat de Raad van Advies, ook wel Senaat genoemd, 

het bestuur bijstaat en hun advies geeft. Ze zegt dat de Raad nu bestaat uit 

Annemieke Stolk, Esther van Haren, Jeroen Bouterse, Lieke Smits, Marion Pragt en 110 

zijzelf. Jeroen en Lieke zullen na de bestuurswissel terugtreden en de titel ‘senator-in-

ruste’ aannemen. Emily en Adri zullen de Senaat vanaf komend jaar versterken.  

Jeroen neemt het woord over en zegt dat het gebruikelijk is dat de Senaat wat vertelt over 

hun indruk van het bestuur en het afgelopen jaar. Daar kan de Senaat kort over zijn: 

het bestuur was professioneel en enthousiast. Dit bleek ook uit de onverwachte 115 

inschrijving van een nieuw lid vanavond en de verschillende reacties die daarop 

kwamen. Het bestuur was stuiterend enthousiast en had een inschrijfformulier 

klaarliggen. Professionaliteit en enthousiasme zijn misschien moeilijk te combineren, 

maar het bestuur deed dit met een vanzelfsprekendheid, zowel zakelijk als 

persoonlijk. Jeroen zegt dat het bestuur goed voorbereid was, mede doordat het zo 120 

vroeg geformeerd was. Jeroen vindt dat de goede voorbereiding terug te zien is in het 

jaarverslag, waarin onder elk kopje een vorm van beleidsvernieuwing te zien is. Het 

bestuur heeft niet alleen op de winkel gepast, maar ook zaken vernieuwd. Dit is 

gebeurd op een doordachte manier, door te kijken waar de vereniging beter kon 

worden. Het bestuur heeft zelfs problemen opgelost waarvan de Senaat niet wist dat 125 

ze er waren! 

Lianne vertelt vervolgens wat over de afzonderlijke bestuursleden.  

Emily zat als voorzitter tijdens lezingen altijd actief te luisteren, zodat ze na afloop 

met een kwinkslag de thermosfles aan de spreker kon overhandigen. Ze houdt van 

stappenplannen, is erg gedegen en heeft verantwoordelijkheidsgevoel.  130 

René liet Lianne schrikken toen iemand een keer met geld strooide en René daar met 

een grijns achteraan dook. Dit tekent René als quaestor, net als zijn 

oplossingsgerichtheid terwijl hij in gevecht was met de belastingdienst. Hij is heel 

diplomatiek.  

                                                      
1 Zie bijlage a.  
2 Zie bijlage b.  
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Francine was een zeer goede extern, van wie zelfs de familieleden externe contacten 135 

waren. Ze is well-connected en heeft gevoel voor stijl. Lianne roemt haar gastvrijheid, 

die zich uitstrekte tot in Oegstgeest, en haar verwelkomende baksels. Lianne weet 

zeker dat ze op dezelfde manier de externe contacten heeft aangehaald.  

Charlotte zat er altijd bovenop bij de commissies en mailde meteen als ze geen 

notulen kreeg. Ze was, als dat nodig was, zeer beslist. Ze was zeer verwelkomend bij 140 

de deur en altijd erg enthousiast. Lianne vond het grappig dat ze soms opeens 

uitbarstte in een dansje.  

Adri hield tot in de late uurtjes bij wat er gebeurde en was daarin zeer zorgvuldig. 

Dan kwamen er soms ook verhalen naar boven over mensen die de Senaat zich niet 

eens meer herinnerde. Lianne vertelt dat Adri een wandelend archief is. Ze kan goed 145 

borrelen en goed schrijven en dat is een uitstekende combinatie voor een ab-actis.  

Emily bedankt de Senaat voor hun mooie woorden en zegt dat ze denkt dat ze ook namens 

haar bestuursgenoten spreekt als ze zegt dat ze zich erg gevleid voelt.   

 

Lieke gaat vervolgens over tot het stellen van de vragen over het jaarverslag. Ze begint met 150 

het kopje ‘programma’. Ze wil graag weten of het bestuur het een aanbeveling vindt 

om bij het zoeken naar sprekers gebruik te maken van eigen contacten, omdat het 

bestuur in het jaarverslag aangeeft dat dit beperkend kan werken. Verder vraagt ze of 

het bestuur denkt dat het nodig is om wat te doen aan de drukte op de woensdag en 

of dat dan kan door meer spreiding van activiteiten of met een grotere locatie. Lieke 155 

merkt met betrekking tot de kosten van activiteiten op dat theater vaak ook duurder 

is, maar wel succesvol, en wil graag weten hoe je daar het beste een evenwicht in kan 

vinden en wat voor activiteiten het geschiktst zijn.  

Lieke gaat verder met het kopje ‘ledenbinding’. Ze vindt het goed dat het bestuur zo actief 

werk heeft gemaakt van belrondes. Ze denkt wel dat het misschien een goed idee is 160 

om ook eerstejaars te bellen die nooit zijn geweest en wil graag weten waarom het 

bestuur dat niet gedaan heeft. Ze denkt dat het zinnig zou kunnen zijn om aan deze 

mensen te vragen waarom ze nooit gekomen zijn.  

 

Om 19.55 uur komt Robert van de Peppel de zaal binnen. 165 

 

Lieke vervolgt met het kopje ‘gilden’. Ze vindt het goed dat het bestuur zo goed reflecteert 

en zegt dat het komende bestuur daar ook wat aan heeft. Ze merkt wel op dat het 

bestuur de gilden nooit geheel in de hand heeft en dat elk bestuur dit in hun 

achterhoofd moet houden. Over ‘externe zaken’ wil ze weten of het bestuur al met 170 

Particolarte heeft gesproken over een zusterverband. Ze vraagt of het besluit om de 

samenwerking met de PKvV3 met betrekking tot het locatieoverleg te stoppen 

definitief is of dat we later toch weer mee kunnen doen. Verder geeft ze haar 

complimenten voor de vele initiatieven van het bestuur bij het opzetten van deze 

samenwerkingsverbanden. Lieke sluit af met ‘commissies’ en wil graag weten of de 175 

leden ook tevreden zijn over het nieuwe systeem.  

 

Om 19.57 uur komen Bellenod Hagedoorn en Mathijs Smith de zaal binnen.  

 

                                                      
3 Plaatselijke Kamer van Verenigingen. 
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Jeroen neemt het woord over en stelt bij het kopje ‘Vrienden, Reünisten en CvA4’ de vraag 180 

hoe groot de respons op de Reünistenenquête was. Over de praktische invulling van 

het CvA vraagt hij of het bestuur hier nog concrete ideeën over heeft voor het nieuwe 

bestuur. Jeroen vraagt bij het kopje ‘communicatie en promotie’ of het bestuur wat 

meer kan uitweiden over de nieuwe vormen van communicatie en het plaatsen van 

nieuwsberichtjes op de website. Ook wil hij over de mogelijkheden voor de nieuwe 185 

website graag weten wat het exporteren van een programma behelst en waarom je 

daar wat aan hebt. 

Jeroen geeft onder het kopje ‘bestuursformatie’ zijn complimenten voor de mate van 

zelfreflectie van het bestuur op het proces. Hij zegt dat het goed zou zijn als het 

volgende bestuur de ervaringen van het huidige bestuur meeneemt.  190 

Jeroen gaat verder met het kopje ‘archief’. Het archief zal later tijdens deze ALV ook nog aan 

bod komen, maar Jeroen wil alvast zijn complimenten geven voor het initiatief dat het 

bestuur heeft getoond. Hij zegt dat besturen traditioneel weinig deden met het 

archief, maar dat het huidige bestuur hierin juist enorm actief was. Jeroen heeft 

tenslotte nog een vraag over het kopje ‘quaestuur’. Hij zegt dat het saldo van de 195 

acquisitiecommissie in jaren niet zo hoog is geweest en vraagt hoe het bestuur dat ziet 

in verhouding met de deelname aan het acquisitieoverleg van de PKvV. Is dat dan 

nog wel nodig? 

Emily bedankt de Raad van Advies voor hun vragen en beantwoordt die een voor een. 

 200 

Emily vindt dat het wel een aanbeveling is om sprekers te vragen die je kent, omdat je van 

zomaar iemand niet weet hoe die spreekt. Ze merkt echter op dat het wel belangrijk is 

om op de variatie te letten en zegt dat hierbij gebruik gemaakt kan worden van 

ideeën uit de ideeëndoos of van suggesties van mensen om je heen. Op de vraag over 

drukte op de woensdagen zegt ze dat het op dit moment vrijwel altijd paste op de 205 

gekozen locatie, maar dat het een enkele keer is voorgekomen dat het eigenlijk net 

niet paste. Bij een grote lading eerstejaars zou het echter kunnen gebeuren dat niet 

iedereen naar binnen kan en dat is natuurlijk wel een probleem. Emily zegt dat je bij 

populaire activiteiten al op een grote opkomst kan inspelen, door van tevoren een 

grotere locatie te reserveren. Ze suggereert als oplossing om op zowel dinsdag als 210 

donderdag extra activiteiten te organiseren, maar zegt dat het bestuur niet weet of dat 

helpt om de opkomst te spreiden. Over de dure activiteiten merkt ze op dat het 

bestuur denkt dat mensen niet willen betalen als de activiteit duur is en ze ook niet zo 

goed weten wat de activiteit inhoudt. Emily denkt dat de activiteit veel indruk moet 

maken, zodat leden bereid zijn om ervoor te betalen. Het bestuur is daardoor verrast.  215 

Emily zegt over de belrondes dat er geen eerstejaars zijn gebeld die nooit zijn gekomen 

omdat het bestuur het vreemd leek om iemand te bellen die je nog nooit hebt 

gesproken. Ze merkt echter op dat het bestuur meestal wel goede reacties kreeg op de 

belrondes en dat deze leden die reactie misschien ook wel gehad zouden hebben.  

Emily is het met betrekking tot de gilden met de Senaat eens dat het bestuur die niet 220 

helemaal in de hand heeft, maar vindt het wel nuttig om de gilden in de gaten te 

houden. Over het zusterverband zegt ze dat Particolarte positief is en het wel ziet 

zitten. Ze denkt dat Prometheus er ook voor openstaat als het een goede mogelijkheid 

is.  

                                                      
4 Comité van Aanbeveling. 
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Emily vervolgt met de vraag over het locatieoverleg. Ze denkt dat het uitstappen niet 225 

definitief hoeft te zijn en dat we altijd weer kunnen aansluiten. Vera Verkooijen merkt 

op dat het f.t.-bestuur niet van plan is om er komend jaar weer bij te gaan. Emily zegt 

dat Prometheus komend jaar wel actiever kan zijn in het locatieoverleg, maar dat het 

bestuur goede redenen had om dat niet te zijn, zoals de financiële situatie van andere 

verenigingen.  230 

Emily zegt over de commissies dat ze de indruk heeft dat de leden tevreden zijn en dat het 

vaak mogelijk was dat leden die dat wilden twee commissies kunnen doen.  

Adri beantwoordt de vraag over de Reünistenenquête en zegt dat die klaar staat om 

verstuurd te worden, maar dat dat helaas nog niet is gebeurd. Emily zegt dat het CvA 

mogelijk gebruikt kan worden als aanbeveling voor een goede spreker, om diegene 235 

ervan te overtuigen om een lezing te komen geven bij Prometheus.  

Emily merkt over de nieuwsberichtjes op de website op dat deze weinig worden bekeken 

door leden. De berichtjes behouden voor externen vindt ze wel een argument, maar 

ze zegt ook dat veel nieuwe leden via Facebook naar Prometheus op zoek gaan. 

Daarom heeft het bestuur besloten om daar af en toe berichten op te plaatsen. Emily 240 

vindt dat Facebook echter nooit zo compleet kan zijn als de website, die de bron is 

van alle informatie over de vereniging. Over de mogelijkheden voor het exporteren 

van het programma zegt Emily dat het programma beschikbaar is via meerdere 

kanalen: op papier, digitaal en als losse stukjes op de website. Ze zegt dat het handig 

is om al die kanalen aan elkaar te koppelen, wat ook betekent dat leden het 245 

programma makkelijk kunnen downloaden naar hun agenda.  

Emily antwoordt op de vraag over de acquisitiecommissie dat het toevallig is dat de 

commissie zoveel geld over heeft; andere commissies hadden weinig acquisitie nodig, 

dus dat geld is teruggegaan naar de acquisitiecommissie. Ze zegt dat het 

acquisitieoverleg van de PKvV andere mogelijkheden oplevert dan onze eigen 250 

acquisitiecommissie, omdat er grotere bedrijven aangesproken kunnen worden. Meer 

verenigingen samen maakt het voor die bedrijven de moeite waard om bij ons een 

advertentie te kopen.  

Emily geeft de zaal nu de mogelijkheid om per kopje vragen te stellen.  

 255 

Programma 

Sander Teuchies vraagt of het bestuur niet gilden in de weg zou zitten door extra activiteiten 

te organiseren op dinsdag en donderdag. Emily antwoordt dat deze opmerking niet 

bedoeld was als aanbeveling, maar meer als een overweging. Ze vindt wel dat Sander 

gelijk heeft dat er dan weinig avonden overblijven waarop gilden activiteiten kunnen 260 

organiseren.  

Yorim wil graag weten hoe goed de lunchlezingen werden bezocht en of daar andere 

mensen op af kwamen dan normaal. Emily antwoordt dat de lezingen goed bezocht 

werden; de eerste lezing trok 45 mensen en de tweede 30. Betrekkelijk veel van deze 

leden waren eerstejaars, die van tevoren ook specifiek waren gemaild over de lezing. 265 

Emily zegt dat het bestuur hier goede reacties op kreeg.  

Yorim wil vervolgens weten of van die leden een aantal zijn blijven hangen. Emily bevestigt 

dat een aantal leden hierna actiever is geworden.  

Sander Teuchies vraagt waarom er tijdens de belrondes geen inactieve tweedejaars zijn 

gebeld. Emily antwoordt dat de groep die nu gebeld is een duidelijk afgebakende 270 
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groep was en vraagt zich af of de tweedejaars, die eerder wel veel gebeld zijn, er wel 

op zitten te wachten om weer gebeld te worden.  

Commissies 

Vivian Tomson wil graag weten of in de commissies ruimte is overgehouden voor eerstejaars 

die later bij een commissie willen. Emily antwoordt dat dat niet gebeurd is, omdat het 275 

gelukt is om in elke commissie een eerstejaars te plaatsen. Charlotte Lamping voegt 

hieraan toe dat het bestuur geen plekken wilde openhouden als er genoeg 

enthousiasme was om alle plekken te vullen. Ze zegt dat het ook onhandig is om op 

een later moment nog mensen te zoeken, want dat kost uiteindelijk nog vrij veel 

moeite.  280 

 

Om 20.15 uur komt Suze Geuke de zaal binnen.  

 

Yorim vraagt of het nodig was om mensen in een commissie van hun tweede of derde keuze 

te plaatsen. Emily antwoordt dat het gelukt is om iedereen in een commissie uit hun 285 

top-3 te plaatsen, hoewel sommige commissies heel populair waren.  

Vrienden 

Vera vraagt of het bestuur al een reactie heeft gehad van Edwin Rutten, nadat hij is benaderd 

voor het CvA. Emily antwoordt van niet; de uitnodiging is ook pas kortgeleden 

verstuurd.  290 

Communicatie en promotie 

Daniëlle Evenblij vraagt of de nieuwsberichtjes niet precies dezelfde tekst hebben als de 

berichten op Facebook en Twitter. Emily antwoordt dat dat niet zo is, omdat de 

nieuwsberichtjes een andere aard hebben; ze bevatten vaak een grapje en zijn luchtig 

en daardoor niet geschikt voor Twitter en Facebook. Ze zegt dat de nieuwsberichtjes 295 

gewoon extra moeite kosten. Daniëlle suggereert om de verschillende berichten te 

stroomlijnen, maar Emily vraagt zich af wat dan de toegevoegde waarde is. Felix 

Huygen merkt op dat de nieuwsberichtjes achteraf geplaatst worden, terwijl de rest 

van de berichten van tevoren wordt geplaatst.  

Lieke Smits vraagt naar de situatie van de foto’s op de website. Ze zegt dat albums die ouder 300 

zijn dan anderhalf jaar niet meer toegankelijk zijn en dat het misschien een idee is om 

oude foto’s onder te brengen in een inloggedeelte op de nieuwe website zodat alleen 

leden erbij kunnen. Emily reageert dat de fotocommissie bezig is met een nieuw 

systeem voor foto’s en dat het dan ook makkelijker wordt om de foto’s achter een 

inlogscherm te zetten. Daniëlle merkt op dat het ook mogelijk is om in te stellen dat je 305 

de foto’s alleen kunt bereiken als je de link hebt naar het album.  

Erwin Dijkstra vraagt of de poster alleen verwijst naar de website, of ook naar Facebook en 

Twitter. Emily antwoordt dat op de posters alleen de website werd vermeld, maar dat 

het een goed idee is om Facebook en Twitter ook te vermelden. Ze merkt op dat die 

wel werden vermeld op de EL CID-poster.  310 

 

Er zijn geen verdere vragen, dus Emily neemt het jaarverslag bij navolgende hamerslag en 

per acclamatie aan.  

 

#7. Het archief en de archiefcommissie 315 

Emily geeft het woord aan de archiefcommissie.  
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Jeroen en Felix komen naar voren. Felix vertelt dat dit de eerste keer is dat hij zo de ALV 

mag toespreken en zegt dat iedereen zich waarschijnlijk afvraagt wat de 

archiefcommissie is. Hij heeft zich dat zelf ook wel eens afgevraagd, hoewel hij er al 

sinds 2010 inzit. Aan deze knagende onzekerheid is gelukkig echter een einde 320 

gemaakt en Felix vindt dit dan ook een goede gelegenheid om de bevindingen van de 

archiefcommissie met de leden te delen en te vertellen wat de status is van het archief. 

Felix zegt dat het archief bestaat uit twee delen: het papieren en het digitale archief. Het 

papieren archief bestaat uit veel mappen die op het hok op Plexus staan. Iedere ab-

actis maakt een map met van alles, zoals programma’s, alle communicatie, notulen en 325 

posters. Het is belangrijk dat dit allemaal wordt bewaard voor toekomstige 

generaties. Felix vertelt dat deze zaken ook allemaal in het digitale archief terecht 

komen, als er een digitaal bestand van is. Het is niet de bedoeling om alles in te 

scannen. Dit digitale archief staat op de PlexDrive, een netwerkschijf van Plexus.  

 330 

Om 20.26 uur verlaat René Kamerich de zaal.  

 

Felix vertelt dat voor zowel het papieren als voor het digitale archief een draaiboek is 

opgesteld, zodat duidelijk is wat er in beide archieven terecht moet komen en hoe ze 

eruit moeten zien. De archiefcommissie heeft voor het digitale archief een nieuwe 335 

indeling gemaakt, wat prettig is voor komende besturen zodat ze weten hoe het hoort 

en ook zodat ze bestanden makkelijk terug kunnen vinden. Verder heeft de 

commissie een inventarisatie gemaakt van het papieren en digitale archief, om te 

kijken wat er in staat van vorige jaren en wat er allemaal ontbreekt. Ook controleert 

de commissie het lopende archief. Felix hoopt dat dat de komende ALV’s zo blijft en 340 

dat de ab-actis de controle van de archiefcommissie met evenveel angst en beven zal 

afwachten als de quaestor die van de kascontrolecommissie. Hij voegt nog toe dat 

heel oude zaken naar het Regionaal Archief Leiden worden gebracht en dat we daar 

dus goed contact mee moeten onderhouden.  

 345 

Om 20.27 uur keert René terug.  

 

Felix vervolgt met de staat van het archief. Hij vertelt dat het archief teruggaat tot 1991 en dat 

er vooral uit de jaren 90 veel ontbreekt, omdat het archief toen sporadisch werd 

bijgehouden. De archiefcommissie is van plan om besturen uit die tijd te benaderen 350 

om te vragen of zij nog zaken uit die tijd hebben en dat er dus een oproep tot 

aanvulling zal komen. Hij voegt hieraan toe dat belangrijke zaken, zoals notulen, wel 

tamelijk compleet zijn.  

 

Om 20.30 uur verlaat Roza de Jong de zaal en komt Thomas Bakker binnen.  355 

 

Jeroen gaat vervolgens verder met de staat van het digitale archief. Hij vertelt dat het nu pas 

duidelijk is wat er precies in moet en dat er gaten zijn in eerdere jaren, sommige groot 

en sommige klein. Het plan is om oude besturen daar binnenkort een keer over te 

benaderen.  360 

Jeroen zegt dat de toestand van het archief van dit jaar bijzonder goed is. Hij heeft 

vanochtend samen met Felix Adri opgezocht op Plexus om haar archief te 

inspecteren. Het was net niet helemaal compleet, doordat er een aantal zaken in moet 
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die nog niet klaar zijn en een aantal kleine dingen die nog moeten komen. Hij meldt 

dat het commissiearchief dankzij de inspanningen van de assessor intern er goed 365 

uitziet, maar dat een aantal commissies steken heeft laten vallen; hij vindt dat het 

voor de gemoedsrust van de archiefcommissie fijn zou zijn als die nog komen. Hij 

sluit ermee af dat Adri niet bang hoeft te zijn voor de archiefcommissie.  

Felix vertelt tenslotte wat over het fysieke archief van de afgelopen jaren. Hij zegt dat hij 

bang was dat ze een puinhoop zouden aantreffen, omdat alle voorgaande ab-actissen 370 

het archief zouden hebben laten versloffen, omdat niemand het archief controleerde. 

Felix zegt dat dat gelukkig meeviel en dat het er allemaal heel goed uitzag. Hij heeft 

wel twee belangrijke punten: de helft van de bestuursnotulen uit het jaar van Avalon 

ontbreekt; Felix suggereert dat dat bestuur daar misschien nog achteraan kan gaan. 

Ook zegt hij dat er uit het jaar van Elegast twee bestuursnotulen ontbreken. Felix is 375 

heel trots op onze ab-actissen en verwacht dat het in de toekomst vast nog veel beter 

zal worden.  

Emily bedankt de archiefcommissie voor hun inspanningen en hun toelichting en geeft de 

zaal de mogelijkheid tot het stellen van vragen.  

 380 

Sander Teuchies vraagt naar de toegankelijkheid van het archief. Hij wil graag weten of de 

ab-actis de enige is die bij het archief kan. Adri antwoordt dat in principe alles wat in 

het archief staat opgevraagd kan worden. Felix voegt hieraan toe dat bestuursnotulen 

twintig jaar geheim zijn en alleen kunnen worden opgevraagd door zittende 

bestuursleden of met toestemming van het bestuur. Adri zegt vervolgens dat alles 385 

wat op het hok en op de PlexDrive staat ook alleen inzichtelijk is voor het bestuur en 

dat men daar alleen bij kan als het bestuur toegang verleent.  

 

Om 20.35 uur komt Caspar Sundholm de zaal binnen.  

 390 

Yorim vraagt of het maximale volume van het archiefmateriaal beperkt is en wil weten of we 

spullen kunnen blijven sturen. Felix reageert dat we heel weinig ruimte innemen en 

dat dat dus geen probleem zal zijn.  

Yorim vraagt of het misschien een idee is om het papieren archief deels te digitaliseren. Dan 

kunnen leden ook zelf thuis materiaal uit het archief opzoeken en inzien. Jeroen 395 

merkt op dat heel veel bestanden al digitaal zijn. Adri merkt op dat veel materiaal, 

zoals programma’s, Pyrossen, notulen en beleidsplannen, in het archief op de website 

gezet kan worden. Ze heeft dat voor het afgelopen jaar grotendeels gedaan en 

suggereert dat dit nog uitgebreid kan worden. Thomas Bakker bevestigt dat de 

website hier de capaciteit voor heeft.  400 

 

Om 20.38 uur komt Maxine Rigot de zaal binnen.  

 

#8. Financieel jaarverslag 
Emily geeft het woord aan de quaestor, René Kamerich. René biedt zijn excuses aan voor het 405 

feit dat de begroting van afgelopen jaar niet bij het financieel jaarverslag zit en belooft 

bij elk resultaat het begrote bedrag te noemen.  
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René begint met de algemene stand van zaken. Hij zegt dat het financieel gezien erg goed 

gaat met Prometheus en dat dit met name komt door het vergrote ledenaantal. Hier 

staan niet veel extra kosten tegenover, wat betekent dat er meer geld is.  410 

René gaat vervolgens over tot het bespreken van het resultaat en zegt dat de begrote 

inkomsten zijn gehaald, op vijf euro na.  

 

1. Contributies   Er is één debiteur die de contributie niet heeft betaald. 

2. Vrienden Hoger dan begroot; 76 euro is afkomstig van 415 

achterstallige betalingen en één Vriend heeft dit jaar niet 

betaald. Er zijn zestien Vrienden uitgeschreven; elf 

daarvan hadden al drie jaar niet betaald; vijf wilden zelf 

Vriend-af worden. Er zijn vier Vrienden bijgekomen.  

3. Reünisten Hoger dan begroot. Alle Reünisten hebben betaald; 30 420 

euro was afkomstig uit achterstallige betalingen. Er zijn 

tien Reünisten bijgekomen.  

4. Subsidies/sponsoring Dit bedrag is niet meer veranderd sinds januari, omdat 

het al volledig was uitgekeerd.  

5. Rente De rente is niet meer veranderd, wat een beetje 425 

verdrietig is, en staat op 0,45%. René vindt dit 

desondanks spannend.  

6. Inkomsten merchandise Lager dan begroot, omdat er minder thermosflessen zijn 

verkocht. Wel zijn alle truien verkocht. René merkt op 

dat er nog steeds vraag is naar truien.  430 

7. Overige inkomsten Niet veel veranderd; de winst van de dies van 2014 is 

hierin gekomen. René bedankt Thomas Bakker voor zijn 

donatie.  

 

Om 20.45 uur komt Marianne de Heer Kloots de zaal binnen.  435 

 

11. Print- en kopieerkosten Lager dan begroot. Er is 119,85 euro geprint door 

commissies; René heeft dit aan hen doorberekend. In 

vergelijking met Elegast zijn de kosten gestegen. Uit de 

printstatistieken blijkt dat er in augustus 2000 printjes 440 

zijn gebruikt voor de eerstejaarspakketten. In totaal zijn 

er het afgelopen jaar elf à twaalfduizend printjes 

gemaakt.  

12. Postzegels Uit de postzegelstatistieken blijkt dat de maanden dat de 

Pyros werd verstuurd uitschieters zijn. Er zijn ongeveer 445 

600 postzegels gebruikt en evenveel gekocht; in totaal 

zijn er nu nog 550 over. 

 

Om 20.47 uur verlaat Felix de zaal.  

 450 

13. Enveloppen Deze post is procentueel het meest overschreden, met 

wel bijna 100%. Dit komt met name doordat veel 

enveloppen op waren. De grote enveloppen zijn weer 

bijna op, andere maten zijn er nog wel veel. 
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14. Promotiemateriaal Deze post is fors minder; alle facturen van Labor Vincit 455 

voor de posters zijn binnen; die voor het 

constitutiekaartje niet. Andromeda heeft minder posters 

gemaakt dan gepland. 

 

Om 20.48 uur keert Felix terug.  460 

 

15. Overige uitgaven Uitgaven voor tabbladen, insteekhoesjes en mappen. 

 

René bedankt Anne Rutten voor haar donatie van spullen voor het ab-actiaat en Yorim 

Christiaanse, Daniëlle Evenblij, Irene Kamphuis en Thomas Bakker voor hun donatie 465 

van een oude printkaart.  

 

16. Representatie kosten extern Kosten voor de rondjes verenigingen, cobocadeautjes, 

drankjes voor de leden van de PKvV en een fooi voor de 

barmannen van De Keyzer. 470 

17. Presentjes intern Hoger dan begroot door de aankoop van 102 nieuwe 

theeglazen. Een derde daarvan is uitgedeeld, wat 

betekent dat er nog genoeg zijn voor de komende jaren.  

18. Sprekerspresentjes  Thermosflessen en één flesje wijn. 

19. Sprekers Drankjes voor sprekers en twee keer gedeclareerde 475 

reiskosten. 

21. Doordeweekse activiteiten  De uitsplitsing van deze post is op aanvraag bij René 

beschikbaar.  

22. Uitjes    Hetzelfde geldt voor deze post.  

23. Speciale activiteiten Deze post bestaat uit: 80 euro voor het hutspot eten; 140 480 

euro voor de Vriendendag; 50 euro voor het hutspot 

eten van het nieuwe bestuur, omdat de factuur alvast 

betaald moest worden; 7,68 euro voor speculaas bij de 

ALV’s. René merkt op dat de speculaas 6 cent duurder is 

geworden en vraagt zich af of het houdbaar is om 485 

speculaas te blijven kopen. 

24. Subsidie almanak Hoger dan begroot; oorspronkelijk was het bedrag 

voldoende, maar door een fout bij het converteren van 

het bestand moest een aantal pagina’s opnieuw gedrukt 

worden. Er waren dit jaar 85 almanakken.  490 

26. Subsidie Pyros Is iets meer geworden doordat de tweede editie een 

hogere oplage had dan verwacht. 

28. Subsidie fotoboek Hoger dan begroot en inclusief een reservering voor een 

extra bestelling. René had een bestelling over het hoofd 

gezien en er geen voor het archief besteld. Apart één of 495 

twee boeken laten drukken is duurder dan meerdere 

tegelijk. René vindt dit heel vervelend. Er zijn dit jaar 21 

boeken besteld; dat is een stijging van negen boeken ten 

opzichte van vorig jaar.  

29. Ondersteuning overige  Deze post bestaat uit subsidies voor de volgende 500 
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commissies commissies: eindfeest, gala en de themamaanden. De 

themamaand mei had een overschrijding van het 

budget. Het bestuur vond dat één van de activiteiten 

gratis moest zijn en heeft dus garant gestaan voor 21 

euro extra. René bedankt alle commissiequaestoren.  505 

30. Saldo commissies Dit hoort 0 te zijn. De commissiebegrotingen en 

resultaten kunnen op aanvraag ingezien worden. René 

vertelt dat er meer wordt uitgegeven door alle 

commissies samen dan door de vereniging. 

32. Merchandise   Deze post bestaat uit de kosten voor extra pennen. 510 

33. PKvV Alleen de contributie; de LOW-dag5 was dit jaar gratis. 

34. Constitutie Lager dan begroot doordat Labor Vincit geen factuur 

meer heeft gestuurd voor de constitutiekaartjes.  

35. Quaestuur Kosten voor de rekening, de quaestormap, een heuptasje 

voor de buitenlandreis – helaas van slechte kwaliteit – 515 

en de incassosoftware. 

36. Onvoorzien Bestaat uit een aantal verlate declaraties, een onterechte 

afschrijving van de ING, een aanvulling voor het EHBO-

tasje, nieuwe schalen voor de high tea, een poster voor 

De Keyzer en de aanstaande royering van Oshank 520 

Hashemi. 

37. Reservering vijfde lustrum De reservering bedraagt nu 900 euro.  

40. Reservering volgend jaar Er wordt 680 euro doorgeschoven naar volgend jaar. 

 

René vervolgt met het bespreken van de balans en zegt dat die laat zien hoeveel geld er in de 525 

kas zit en hoeveel er op de rekeningen staat. Hij vertelt dat alle truien verkocht zijn en 

dat er één debiteur is. Ook vertelt hij dat er een reservering op staat voor de dies van 

gisteren en dat de reservering voor de beamer nog steeds blijft staan, omdat de 

beamer maar niet kapot gaat.  

René bespreekt daarna de liquiditeitsrekening en zegt dat die laat zien wat er daadwerkelijk 530 

is uitgegeven. Hij zegt dat de liquiditeitsrekening klopt.  

René bedankt tenslotte Lennart Blok voor zijn raad en daad bij het tackelen van de kolos die 

de Belastingdienst heet.  

 

René geeft het woord aan Bastiaan van Ganzen, de oud-praeses van de acquisitiecommissie, 535 

voor het resultaat van de acquisitiecommissie.  

Bastiaan zegt dat de commissie het jaar begon met minder dan 13 euro in de kas. Gelukkig is 

er gedurende het jaar veel binnengekomen. Bastiaan wil het bestuur hartelijk 

bedanken voor de donatie van de inkomsten uit de veiling. Het resultaat van de 

commissie is nog niet compleet; een aantal inkomsten moet nog binnenkomen: voor 540 

de advertentie op de EL CID-flyer en op de komende almanak. De commissie heeft op 

het moment een hoog saldo, doordat er veel geld binnen is gekomen, maar er ook 

weinig is uitgekeerd, wat Bastiaan heel spijtig vindt. Hij zegt dat dit komt door een 

samenloop van omstandigheden: de commissie had in het begin van het jaar weinig 

geld en heeft toen alle aanvragen afgewezen. Vervolgens was er wel wat geld 545 

                                                      
5 Leidse Organisatie- en Wisseldag.  
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binnengehaald, maar moesten er reserveringen gemaakt worden voor de verwachte 

aanvragen van een aantal commissies, waardoor aanvragen van gilden zijn 

afgewezen. Uiteindelijk had de commissie wel veel geld beschikbaar, maar waren er 

maar weinig aanvragen.  

 550 

Om 21.04 uur verlaat Kristian Bakker de zaal.  

 

Bastiaan zegt dat het overschot ook komt doordat veel aanvragen zijn teruggevloeid omdat 

uiteindelijk bleek dat de commissies het geld niet nodig hadden. Hij adviseert zijn 

opvolger om de mijter van Sinterklaas op te zetten en te strooien met geld.  555 

Bastiaan bespreekt tenslotte de internetadvertenties. De acquisitiecommissie staat open voor 

advertenties op de website en heeft een richtlijn opgesteld voor zulke advertenties. 

Deze richtlijnen gaan over de inhoud van de advertenties en de bedrijven waarvoor 

we openstaan. Er zullen geen gegevens over de bezoekers van de website verzameld 

worden, ook omdat de website deze informatie niet bijhoudt. 560 

Emily bedankt Bastiaan voor zijn opmerkingen.  

 

Emily vraagt of dit het goede moment is om Oshank Hashemi te royeren. We denken van 

wel, dus Emily royeert Oshank Hashemi. Er wordt geacclameerd.  

Caspar Sundholm wil graag opmerken dat acclameren op dit moment misschien niet 565 

helemaal gepast is. Hij vindt dat je men wel de kans moet geven om bezwaar te 

maken en eventueel over het royement te kunnen stemmen. 

  

Om 21.07 uur keert Kristian terug. 

 570 

Emily geeft het woord aan de kascontrolecommissie, Daniëlle Evenblij en Freek van Vliet. 

Daniëlle neemt het woord en zegt dat zij zal stoppen als lid van de kascontrolecommissie, 

maar dat René er als het goed is bij zal komen. Ze vertelt dat de commissie bij de 

huidige quaestor langsgaat en dat ze dan wel eens pannenkoeken eten. Ze kijken dan 

naar de begroting en het resultaat en of de kas klopt. Daniëlle kan alvast verklappen 575 

dat dat inderdaad allemaal klopte en dat de kascontrolecommissie heel tevreden is. 

Ze gaat over tot het stellen van de vragen.  

Daniëlle wil als eerste weten hoe René achter achterstallige betalingen aan is gegaan en of hij 

nog tips heeft voor zijn opvolger. Ze merkt op dat de rente inderdaad jammer genoeg 

erg laag is en vraagt of René nog gezocht heeft naar andere manieren van sparen. 580 

Over de reservering voor de dies wil ze weten of die nog nodig is, omdat hij 

nauwelijks wordt gebruikt.  

Freek geeft zijn complimenten voor de heldere administratie en de grafiekjes van de print- en 

postzegelkosten. Hij raadt de komende quaestor aan om dit voort te zetten. Over de 

bestemming van de printjes wil hij graag weten wat de post overig inhoudt. Dit is de 585 

hoogste post. Daniëlle merkt op dat dit onhandig is, omdat hij ook de vaagste 

beschrijving heeft.  

Freek vindt het fijn dat Labor Vincit facturen heeft gestuurd en vraagt of René daar nog veel 

achteraan moest zitten. Verder wil hij weten hoe het komt dat er minder geld is 

uitgegeven aan de posters en hoe het zit met de lagere hoeveelheid posters. Waren er 590 

minder exemplaren van elke poster of minder verschillende posters? Ook vraagt hij 

hoeveel posters er per keer gedrukt werden. Tenslotte merkt hij op dat er nietjes zijn 
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gekocht en wil hij weten of de grote hoeveelheid nietjes van Insomnia eindelijk is 

opgegaan.  

Daniëlle vraagt vervolgens hoeveel er begroot was voor de commissiecadeautjes en of het 595 

nog moeilijk was om binnen het budget te blijven. Ze merkt op dat er een nieuw 

sprekersboekje is gekocht, terwijl het vorige boekje nog niet vol was. Ze vraagt zich af 

waarom en of het f.t. dit ook weet. Wordt er wel efficiënt gebruik van gemaakt? 

Daniëlle zegt dat het Bob-Rossen de grootste post was bij de ‘Doordeweekse 

activiteiten’ en vraagt of er nog veel spullen van over zijn. Ze moedigt het 600 

aankomende bestuur aan om van die spullen gebruik te maken. Over de subsidie 

voor de almanak vraagt ze of het bedrag genoeg was voor de ambitie van de 

commissie en of het bestuur nog feedback heeft gehad van leden over de almanak. 

Freek wil weten of de EL CID-commissie zuinig moest zijn en vraagt zich af waarom de 

presentjes voor het promoteam niet onder de begroting van de EL CID-commissie 605 

vallen. Vervolgens vraagt hij of de digitalisering van de Pyros invloed heeft gehad op 

de kosten. Freek merkt op dat Elegast voor het eerst een subsidie had gegeven aan het 

kamp en dat Andromeda die dit jaar had verdubbeld. Hoe is dat bevallen, ook gelet 

op de vele deelnemers? 

Daniëlle heeft een laatste vraag over het resultaat. Ze wil graag weten hoe het zit met de 610 

kosten van 1,50 euro voor de poster voor De Keyzer.  

Daniëlle heeft vervolgens nog een aantal algemene opmerkingen. Ze vindt dat er speculaas 

gekocht moet blijven worden. Ook merkt ze op dat cadeautjes voor medewerkers op 

Plexus zijn betaald uit eigen zak en suggereert om dit voortaan te betalen uit de 

verenigingskas. Het is belangrijk om een goede relatie met Plexus te onderhouden. 615 

 

Daniëlle heeft een aantal vragen en opmerkingen over de balans. Ze zegt dat het bedrag op 

de girorekening mooi laag is, doordat er veel geld op de spaarrekening staat. Wel 

merkt ze op dat er veel contant geld in de kas zat en geeft het advies om dit rond de 

200 euro te houden. Ook zegt ze dat de rentemeerrekening wel van de balans gehaald 620 

mag worden, omdat die al lang niet meer bestaat. Daniëlle complimenteert René dat 

hij zo goed achter de debiteuren heeft aangezeten. Ze heeft nog een opmerking over 

de EL CID-commissie. Ze vindt dat de EL CID-commissie zoveel subsidie van het 

bestuur moet krijgen dat ze genoeg hebben en dat ze dus nooit acquisitie aan zouden 

moeten hoeven vragen. Waarom heeft de commissie dat dit jaar dan toch gedaan? 625 

 

Freek gaat verder met de liquiditeitsrekening. Daar is op te zien dat de restituties dit jaar vrij 

hoog waren. Freek wil weten hoe dat komt en of commissies te voorzichtig begroot 

hebben. Ook vraagt hij of René kan uitleggen waarom het bedrag van het jaar van 

Elegast in de min staat, terwijl dit jaar in de plus staat.  630 

 

René is blij met de vragen over de liquiditeitsrekening, maar begint met het beantwoorden 

van de vragen over het resultaat.  

René zegt dat hij leden die hun contributie niet betaalden meerdere malen heeft gemaild en 

gebeld en soms ook heeft aangesproken via Facebook. Dit was effectief. De Vrienden 635 

heeft hij gemaild en, als ze niet hadden betaald, een brief of e-mail gestuurd. Later 

heeft hij ze ook via via benaderd. De Reünisten heeft hij benaderd via de mail, maar 

veel van hen hebben een incasso, wat het innen van de bijdrage makkelijker maakt. 

Hij geeft als tips om vasthoudend te blijven, om bestuursgenoten om hulp te vragen 
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als je het zelf niet meer wilt doen en om duidelijk te zijn omtrent betalingen. Over de 640 

rente zegt René dat Steven tijdens de halfjaarlijkse ALV een soortgelijke suggestie 

had, maar dat hij geen verder onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden van 

overstappen en een hogere rente elders. Hij zegt over de dies dat de afgelopen dies 

waarschijnlijk geen subsidie nodig heeft en dat die reservering onderhand wel 

geschrapt kan worden. Hij merkt echter op dat de subsidie ook gebruikt kan worden 645 

om de dies helemaal gratis te maken.  

René vindt het vervelend dat de post ‘overige printjes’ zo groot is, maar zegt dat die voor de 

helft bestaat uit de eerstejaarspakketten die zijn uitgedeeld tijdens de EL CID. Hij zegt 

dat hij Labor Vincit vaak gevraagd heeft naar de rekening voor september t/m april, 

maar dat dat niet nodig was bij de rekening voor mei t/m september. Het bestuur 650 

wilde oorspronkelijk, naast de reguliere maandposters, vijf extra posters, maar dat 

zijn er uiteindelijk maar twee geworden. De oplage was telkens hetzelfde en per stuk 

waren ze goedkoper. René zegt dat alle nietjes van Insomnia inmiddels op zijn, maar 

dat hij weer 6000 nieuwe heeft gekocht.  

 655 

Om 21.27 uur verlaat Felix de zaal.  

 

Charlotte beantwoordt de vraag over de commissiecadeautjes en zegt dat het bedrag 

toereikend was en dat het goed uitkwam.  

René zegt dat het bestuur inderdaad een nieuw sprekersboekje heeft gekocht, omdat hij 660 

dacht dat dat gebruikelijk was. Dit boekje kostte echter maar twee euro. Vervolgens 

zegt hij dat de kosten voor twee keer Bob-Rossen 121,03 euro waren, maar dat veel 

van het materiaal nog over is en dat hij het komende bestuur dus ook aanraadt om 

van die spullen gebruik te maken. René zegt dat Bob-Rossen ook is ingezet om in de 

zomer eerstejaars te trekken.  665 

René zegt dat het budget voor de almanak genoeg was en dat het bestuur het het geld meer 

dan waard vond. Dit werd ook bevestigd door de derde plek bij de almanakwedstrijd 

van de Mare. Hij zegt dat hij het idee heeft dat het budget voor de EL CID toereikend 

was, wat Steven Assenberg bevestigt. René betreurt het dat de presentjes voor het 

promoteam niet zijn gevallen onder de EL CID-commissie, maar hij kon helaas geen 670 

goede manier vinden om dat weer te geven op het resultaat. Hij zegt dat de 

digitalisering van de Pyros veel invloed heeft gehad op de kosten; de eerste editie van 

de Pyros was een stuk duurder dan de tweede en de derde. Hij merkt wel op dat veel 

nieuwe leden de Pyros op papier willen en dat de kosten het komende jaar dus weer 

zullen stijgen.  675 

 

Om 21.31 uur komt Alex van Vorstenbosch de zaal binnen.  

 

René zegt dat de kampcommissie moeite had met het vinden van een locatie en dat dit deels 

kwam door het budget. Uiteindelijk is het goed gelukt, maar de commissie moest wel 680 

de eindjes aan elkaar knopen. Over de poster van 1,50 euro vertelt René dat er tijdens 

de toneelworkshop in januari een spiegel in De Keyzer is gesneuveld. Het bestuur 

heeft vervolgens de poster gedoneerd ter vervanging. René vindt het een goed idee 

om de vereniging het cadeautje voor Plexus bij de kennismaking te laten betalen.  

 685 
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René is het eens met de kascontrolecommissie dat het kasbedrag wat te hoog was en geeft toe 

dat de rentemeerrekening van de balans verwijderd had moeten worden.  

Bastiaan beantwoordt de vraag over de acquisitieaanvraag van de EL CID-commissie en zegt 

dat de commissie op een klein bedrag na een sluitende begroting had. Omdat op dat 

moment nog niet zeker was wat voor uitgaven er misschien nog zouden komen, heeft 690 

de acquisitiecommissie een subsidie en een garantiesubsidie beschikbaar gesteld, 

maar dat was uiteindelijk niet nodig.  

 

Daniëlle heeft nog een vraag over de lustrumkas. Ze wil weten waarom de reservering voor 

het lustrum dit jaar 450 euro was in plaats van 150 euro. Ze merkt op dat het vorige 695 

lustrum een subsidie heeft ontvangen van CASSA6. Is het dan wel nodig om zoveel 

extra te geven? René antwoordt dat het op dit moment nog niet duidelijk is wat de 

commissie allemaal gaat doen, maar hij denkt dat het niet uitmaakt hoeveel geld je in 

het lustrum stopt; de commissie zal het waarschijnlijk toch wel opmaken. Hij zegt dat 

meer geld ook de ruimte geeft voor grotere activiteiten.  700 

 

René gaat verder met het beantwoorden van de vragen over de liquiditeitsrekening. Hij zegt 

dat er voor drie commissieactiviteiten restitutie is uitgekeerd, namelijk de 

buitenlandreis en weekendje I en II. Vooral de restitutie voor weekendje II was hoog, 

doordat de uitgaven ter plaatse meevielen en we korting hebben gekregen van het 705 

hostel in verband met een onfortuinlijk probleem in één van de kamers. 

 

Om 21.36 uur keert Felix terug.  

 

René vertelt dat het bedrag van Elegast op de liquiditeitsrekening in de min staat omdat 710 

Elegast een aantal uitgaven heeft gedaan, die pas onder Andromeda zijn geïnd, 

namelijk de truien. Het negatieve bedrag is ook gelijk aan de kosten van de truien.  

 

Freek heeft vervolgens namens de kascontrolecommissie nog een aantal slotopmerkingen. 

Hij zegt dat de commissie heeft gecontroleerd of al het geld ook daadwerkelijk in de 715 

kas zat en dat dit precies uitkwam. Declaraties waren soms helaas lastig te 

controleren omdat sommige bonnetjes te verregend waren om te lezen. Verder merkt 

Freek op dat het fijn is als aankopen die gedeclareerd moeten worden, los van de 

overige boodschappen afgerekend worden; dit is veel overzichtelijker, hoewel het wel 

leuk is om te zien wat iedereen allemaal koopt. Hij wil dit vooral benadrukken voor 720 

de medebestuursleden.  

 

Om 21.39 uur verlaat Lieke van der Heiden de zaal.  

 

Freek zegt tenslotte dat voor sommige declaraties al wel een bonnetje was, maar dat het 725 

declaratieformulier nog niet ondertekend was. René had dan wel alvast het geld 

overgemaakt, maar Freek vindt dat geen goed idee, omdat de quaestor dan actief 

achter het lid aan moet om het formulier te laten ondertekenen, terwijl dat voor het 

lid niet meer noodzakelijk is, want diegene heeft het geld al ontvangen.  

 730 

                                                      
6 Commissie Algemene Subsidie StudentenActiviteiten (onderdeel van het Leids Universiteits Fonds).  
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Om 21.40 uur komt Dorothea Klewin de zaal binnen.  

 

Daniëlle zegt dat de kascontrolecommissie erg tevreden is. René hield hen goed op de hoogte 

en vroeg soms om advies. Ze vond het fijn om dan te kunnen helpen. René was altijd 

erg op tijd en had al bij de halfjaarlijkse ALV een balans en liquiditeitsrekening 735 

opgemaakt. Daniëlle zegt dat René een strenge, maar rechtvaardige quaestor was en 

dat zijn enthousiasme voor geld leuk was om te zien. Ze hoopt dat dat enthousiasme 

ook afstraalt op de leden, zoals bij de cursus die René de zondag voor de ALV aan 

geïnteresseerde leden heeft gegeven.  

Freek zegt ter afsluiting dat de kascontrolecommissie het financieel jaarverslag goedkeurt en 740 

de ALV adviseert om het financieel jaarverslag aan te nemen.  

 

René merkt op dat er twee momenten waren dat de kas niet uitkwam, namelijk na het 

lasergamen en na het eindfeest. Hij zegt dat deze tekorten zijn opgevuld door een 

donatie van een bestuurslid en dat hij het heel vervelend vindt dat er geld is 745 

kwijtgeraakt.  

Emily geeft vervolgens de zaal de ruimte om vragen te stellen over het financieel jaarverslag.  

 

Thomas zegt dat op de acquisitiebegroting staat dat de commissie nog 125 euro moet 

ontvangen, maar dat dit bedrag niet op de balans wordt vermeld. René zegt dat hij 750 

zich niet had gerealiseerd dat dat zou moeten, omdat dat nog nooit is gebeurd. 

Kristian Bakker merkt op dat een bedrag op de balans moet staan als je er 

redelijkerwijs vanuit kan gaan dat je het bedrag zal krijgen. Thomas biedt vervolgens 

zijn excuses aan omdat hij het zelf in zijn jaar ook niet heeft gedaan.  

Thomas heeft nog twee andere opmerkingen: hij zegt dat het voor verenigingen mogelijk is 755 

om een rente van 1% te ontvangen en dat er in de doos onder de postvakjes misschien 

nog nietjes liggen. Adri zegt dat ze daar laatst nog in heeft gekeken en dat die doos 

toen leeg was.  

Sander Teuchies zegt dat de subsidie voor het kamp wel toereikend was, maar suggereert 

om bij veel aanmeldingen de deelnemersbijdrage te verhogen Dit geeft snel veel 760 

ruimte en zou de commissie erg helpen. René reageert dat het bestuur dat geen goed 

idee vond, omdat het bestuur al meer subsidie had gegeven dan het jaar daarvoor.  

Mathijs Smith vraagt of de hoger uitgevallen kosten voor de almanak komen door een fout 

van onze kant. René bevestigt dat en zegt dat er iets mis was met het door ons 

aangeleverde bestand. Mathijs wil weten waarom niemand dat heeft gezien. René 765 

zegt dat dat helaas niet is gebeurd, maar dat het is aangepast in het draaiboek. Wel 

heeft Puntgaaf ons korting gegeven op de extra kosten.  

 

Vivian vraagt waarom het resultaat van een aantal aanvragen niet op de acquisitiebegroting 

staat. René antwoordt dat de acquisitiecommissie alleen uitkeert bij een tekort en dat 770 

er bij sommige commissies niks is uitgekeerd omdat het niet meer nodig was. Dit 

wordt dan ook niet vermeld op de begroting. Vivian vraagt waarom het eindfeest niet 

bij de aanvragen staat. René zegt dat dit een foutje is en dat de commissie 100 euro 

had aangevraagd.  

Thomas vraagt of er restitutie is uitgekeerd vanuit de subsidie. René antwoordt dat er alleen 775 

deelnamersbijdragen  zijn gerestitueerd en dat er nooit subsidie is gerestitueerd.   



 

18 
 

Lieke Smits wil de acquisitiecommissie aanraden om er standaard beleid van te maken om 

altijd geld over te houden aan het eind van het jaar, zodat de commissie ook in 

september geld te besteden heeft. René reageert dat dat dit jaar ook het beleid was.  

 780 

Er zijn geen verdere vragen, dus Emily neemt het financieel jaarverslag bij navolgende 

hamerslag en per acclamatie aan.  

 

Emily schorst de vergadering om 21.52 uur.  

 785 

Emily hervat de vergadering om 22.06 uur.  

 

#9. Installatie en decharge commissieleden 
Emily installeert de volgende personen in de volgende commissies: 

Bo Salomons (acquisitiecommissie). 790 

Ginger Haasbroek, Vivian Tomson (eindfeestcommissie). 

Irene Kamphuis, Lieke van der Heiden, Marijke van Kempen (fotocommissie). 

Jurrian Meijerhof (internetcommissie). 

Steven Assenberg (locatiecommissie).  

 795 

Emily dechargeert de volgende personen uit de volgende commissies: 

Bastiaan van Ganzen, Bo Salomons, Eden Zhang, Erwin Dijkstra, Laurens Tieleman, René 

Kamerich, Suzanne Ruhof, Vivian Tomson (acquisitiecommissie). 

Cathy Schrijner, Francine Geurts, Freek van Vliet, Ginger Haasbroek, Robert van de Peppel 

(almanakcommissie). 800 

Adri Wessel, Annemieke Stolk, Felix Huygen, Jeroen Bouterse (archiefcommissie). 

Daan Wijers, Daniëlle Evenblij, Eden Zhang, Maxine Rigot, Sander Huls, Steven Assenberg 

(buitenlandreiscommissie). 

Bo Salomons, Caroline Koppelaar, Caspar Sundholm, Francine Maessen, Guus Halewijn, 

Sanne Meier, Steven Assenberg (EL CID-commissie). 805 

Annemieke Stolk, Francine Geurts, Ginger Haasbroek, Vivian Tomson (eindfeestcommissie). 

Emily Klerks, Erwin Dijkstra, Francine Geurts, Irene Kamphuis, Lieke van der Heiden, 

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

(fotocommissie). 

Kristian Bakker, Lennart Blok, Lianne Heslinga, Robert van de Peppel (galacommissie).  810 

Gerard Spaans, Jurrian Meijerhof, Thomas Bakker (internetcommissie).  

Bastiaan van Ganzen, Gerard Spaans, Jos van Winkel, Marianne de Heer Kloots, Sander 

Teuchies, Yorim Christiaanse (kampcommissie). 

Daniëlle Evenblij, Freek van Vliet (kascontrolecommissie). 

Anna Visser, Caspar Sundholm, Francine Maessen, Kristian Bakker, René Kamerich, Steven 815 

Assenberg (locatiecommissie).  

Adri Wessel, Emily Klerks, Felix Huygen, Freek van Vliet, Karin Hendrikse, Marianne de 

Heer Kloots, Thomas Nak (pr-commissie). 

Eden Zhang, Gerard Spaans, Ginger Haasbroek, Francine Geurts, Francine Maessen, Freek 

van Vliet, Marijke van der Waard, Yorim Christiaanse (Pyrosredactie). 820 

Annemieke Stolk, Emmy Stevens, Kristian Bakker, Sanne Wortman, Tessa Ruijs 

(themamaandcommissie februari). 
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Bastiaan van Ganzen, Daniëlle Evenblij, Esther van Haren, Hedwig van Zon, Marion Pragt 

(themamaandcommissie mei). 

Laurens Tieleman, Marijke van der Waard, Vera Verkooijen (weekendjescommissie I). 825 

Anne Kruijt, Mariska Krikken, Sander Huls, Tessa Ruijs (weekendjescommissie II).  

 

#10. Installatie en decharge gildepraesides 
Emily zegt dat gilden bestaan bij de gratie van het feit dat er een praeses is en dat een gilde 

dus ophoudt te bestaan als er geen praeses meer is.  830 

 

Emily installeert de praesides van de volgende nieuwe gilden: 

Kristian Bakker (Diplomacygilde). 

Laurens Tieleman, Vera Verkooijen (Gilde der Bibliobibuli). 

Bastiaan van Ganzen, Eva de Jonge, Schelte van Deventer (Horrorgilde). 835 

Stefan Boomkamp (Metalgilde). 

Sanne Meier (Over de datum?). 

Erwin Dijkstra, Rik van Leeuwen (Prometunes). 

Bastiaan van Ganzen (Restaurantgilde).  

Marijke van Kempen (Shakespearegilde). 840 

Emma Verweij, Floris Meertens, Laurens Tieleman (Tegeltjesgilde). 

Emmy Mesman (Tweedehandsgilde). 

Bastiaan van Ganzen, Charlotte Lamping, Schelte van Deventer (Upstairs). 

Eva de Jonge (Young Adult-gilde).  

 845 

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

Steven Assenberg (Café Politique “’t Vlammetje”). 

Sanne Meier (DIY-gilde). 

Bo Salomons (Fantasielandengilde).  

Marijke van Kempen (Tekengilde).  850 

 

Emily dechargeert en installeert respectievelijk de oude en de nieuwe praesides van de 

volgende gilden: 

Francine Geurts > Loes de Bruin (Boekenfestijngilde). 

Felix Huygen, Robert van de Peppel > Emile Schols (Bridgegilde). 855 

Fons van der Linden, Kristian Bakker > Francine Maessen (Cabaretgilde). 

Gerard Spaans > Ginger Haasbroek, Sander Huls (College-met-een-Prometheaan-gilde).  

Kristian Bakker, Sander Teuchies > Daniëlle Evenblij (Documentairegilde). 

Fons van der Linden > Bastiaan van Ganzen (Klassieke Muziekgilde). 

Marion Pragt > René Kamerich (Wandelgilde).  860 

 

Emily dechargeert de volgende personen als co-praeses van de volgende gilden: 

Caroline Koppelaar (‘Allo ‘Allo Gilde). 

Lianne Heslinga, Tycho Laan (Café Politique “’t Vlammetje”). 

Lieke Smits (Museumgilde).  865 

 

Emily zegt dat er een aantal gilden is dat hun praeses verliest en waar nog geen nieuwe 

praeses voor is. Ze biedt de zaal nu de mogelijkheid om deze gilden over te nemen.  
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Het Dansgilde, het Makkelijkeboekengilde, het Poolgilde en het SciFiGilde worden 

opgeheven. 870 

Emily installeert Erwin Dijkstra als praeses van het Filmmakersgilde. 

Emily installeert Steven Assenberg als praeses van het Vleesgilde. 

 

Om 22.18 uur komt Kim Olsthoorn de zaal binnen.  

 875 

Vera merkt op dat zij geen praeses meer is van het Gilde der Bibliobibuli, maar dat Floris 

Meertens erbij komt. Emily dechargeert Vera Verkooijen als praeses van het Gilde der 

Bibliobibuli en installeert Floris Meertens.  

 

#11. W.v.t.t.k.7 880 

Emily zegt dat het ALV-boekje nog een aantal bijlages bevat, zoals de ledenstatistieken en de 

resultaten van de eindejaarsenquête. Ze geeft de zaal nu de gelegenheid om daar nog 

vragen over te stellen en om nieuwe punten aan te dragen.  

Freek geeft zijn complimenten voor de overzichtelijke statistieken en het sprekerskompas. 

Hij zegt dat hij de assen snapt, maar dat hij graag wil weten wat de cirkels betekenen. 885 

René antwoordt dat de cirkels oorspronkelijk bedoeld waren om in de gaten te 

houden of er genoeg afwisseling was met betrekking tot vakgebieden. Het idee was 

dat er in elke cirkel ongeveer evenveel sprekers zouden zijn.  

Thomas maakt bezwaar tegen het feit dat statistiek niet bij bèta staat. René geeft hem gelijk 

en zegt dat hij heeft nagedacht over mogelijke verbeteringen, zoals 3D.  890 

Daniëlle geeft haar complimenten en vindt het heel fijn dat de antwoorden van de enquête 

zo duidelijk in het boekje staan, net als de statistieken.  

Mathijs vraagt waarom er geen percentages worden vermeld bij de statistieken. Adri 

antwoordt dat ze deze graag had willen toevoegen, maar dat ze niet wist hoe ze die 

op een inzichtelijke manier zou kunnen laten zien. 895 

Thomas merkt op dat het gebruik van Google Formulieren voor de eindejaarsenquête fijner 

was dan het programma dat eerder werd gebruikt voor de enquête. Emily reageert 

dat het voor het bestuur wel een stuk lastiger was om de resultaten te verwerken.  

Sander Teuchies merkt op dat het gebruikelijk is dat het bestuur tijdens de rondvraag wordt 

gefeliciteerd. Hij vindt dit onnodig en niet relevant voor de ALV en zegt dat dit ook 900 

buiten de ALV kan gebeuren. Adri is het hier niet mee eens. Hoewel ze vindt dat het 

qua notuleren het lastigste moment van de ALV is, denkt ze wel dat dit juist een goed 

moment is om leden expliciet de mogelijkheid te bieden om nog wat tegen het 

bestuur te zeggen. Leden kunnen er natuurlijk zelf gewoon voor kiezen om niks te 

zeggen. Emily merkt op dat leden zich niet gedwongen, maar wel vrij moeten voelen 905 

om iets te zeggen.  

 

#12. Rondvraag 
Bellenod Hagedoorn, Marlise van der Veen, Caspar en Sander Teuchies hebben geen 

opmerkingen. 910 

Marianne de Heer Kloots vond het een leuk jaar en bedankt het bestuur.  

                                                      
7 Wat verder ter tafel komt.  
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Robert van de Peppel vond het een goed en zorgvuldig jaarverslag, waardoor we er ook snel 

doorheen konden, net als het jaar zelf. Hij bedankt René, omdat die alle 

commissiequaestoren heeft bedankt en een diner voor ze heeft georganiseerd om ze 

in het zonnetje te zetten. 915 

Alex van Vorstenbosch zegt dat hij nog maar kort lid is en het bestuur dus niet zo lang heeft 

gekend, maar er wel erg van heeft genoten. Hij bedankt het bestuur.  

Suze Geuke sluit zich aan bij Alex.  

Guus Halewijn geeft haar complimenten voor het afgelopen jaar en bedankt Charlotte omdat 

die haar heeft betrokken bij de vereniging.  920 

Lieke Smits bedankt het bestuur. 

Annemieke zegt dat het een leuk jaar was.  

Marion bedankt het bestuur voor een leuk jaar. 

Lianne bedankt het bestuur voor het leuke en zorgvuldige jaar en zegt dat ze hoopt dat het 

bestuur ook heeft genoten. 925 

Jeroen vindt dat het bestuur uitstekend heeft opgetreden het afgelopen jaar.  

Bram Everstijn bedankt het bestuur voor hun openhartigheid.  

Laurens Tieleman bedankt het bestuur en sluit zich aan bij Robert; hij vond René een fijne 

quaestor en vertelt dat hij wel twaalf versies van zijn begroting had gemaakt en dat 

hij altijd terugkoppeling kreeg van René.  930 

Schelte van Deventer vond het een heel mooi jaar.  

Freek bedankt het bestuur voor alle activiteiten en het werk op de achtergrond, zoals het 

opruimen van het hok.  

Daniëlle wil het bestuur heel erg bedanken voor een heel lang jaar en is het eens met de 

Senaat dat het bestuur een mooie combinatie had van professionaliteit en 935 

gezelligheid.  

Thomas bedankt het bestuur voor een heel mooi jaar en zegt dat hij hoopt de bestuursleden 

allemaal nog vaak te zien, maar sommigen in het bijzonder. 

Kim Olsthoorn zegt dat ze daar niet overheen kan.  

Vivian wil zich graag aansluiten bij Laurens en zegt dat René een hele goede quaestor was. 940 

Ze zegt dat hij soms misschien dacht dat hij tekort schoot, maar verzekert hem dat dat 

niet zo was.  

Felix zegt dat de ledenbinding enorm is toegenomen en vindt dat de verdienste van het 

bestuur en hoopt dat het volgende bestuur die lijn voortzet.  

Kristian zegt dat het een goed Prometheusjaar was.  945 

Yorim zegt dat hij nog steeds zeer te spreken is over de bestuursnaam.  

Erwin vindt het razend knap hoe het bestuur zo’n boeiend jaar heeft neergezet. Hij zegt 

“jullie zijn sterren; geniet van de rust!”.  

Dorothea Klewin heeft daar niet veel aan toe te voegen en zegt dat ze nog niet lang lid is, 

maar zich wel heel welkom heeft gevoeld.  950 

Maxine Rigot sluit zich hierbij aan.  

Sander Huls vond het een erg geslaagd jaar en zegt dat hij het fijn vond dat het bestuur dicht 

bij de leden stond.  

Sanne Meier sluit zich daarbij aan en bedankt het bestuur voor het leuke jaar. 

Emmy Stevens zegt dat ze heeft genoten van haar eerste jaar bij Prometheus.  955 

Marike van Dam bedankt het bestuur.  

Bo Salomons zegt dat hij tijdens het kerstdiner al wilde zeggen dat hij het erg fijn vindt bij 

Prometheus. Hij vertelt dat hij van zichzelf ingetogen is en niet houdt van nieuwe 
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mensen. Het bestuur heeft hem meteen binnen kunnen halen en is altijd vriendelijk 

geweest. Hij vindt het leuk dat Andromeda nog een jaartje h.t. blijft.   960 

Niels Rood sluit zich aan bij wat hiervoor is gezegd, behalve bij de laatste opmerking. 

Lennart Blok wil zich overal bij aansluiten, specifiek bij de opmerkingen over René; hij vond 

zijn enthousiasme geweldig.  

Marijke van Kempen is heel enthousiast en zegt dat het een heel leuk bestuur en een heel 

leuk jaar was.  965 

Mathijs zegt dat het bestuur heel tof was.  

Vera wil het bestuur heel erg bedanken en zegt dat het nieuwe bestuur veel heeft om na te 

leven als ze worden ingehamerd.  

Sanne Wortman sluit zich hierbij aan 

Steven bedankt het bestuur voor alle lezingen, uitjes en activiteiten en zegt dat de lat hoog is 970 

gelegd. Aan René vraagt hij of zijn begrotingen niet te veel leken op kleurplaten. René 

vindt van niet en zegt dat hij zeer te spreken was over het ‘add more drama’-tabblad 

in de begroting van de buitenlandreis, dat het worstcasescenario bevatte.  

Gerard Spaans zegt dat hij heel veel respect heeft voor het voortdurende enthousiasme van 

het bestuur gedurende het hele jaar.  975 

Bastiaan zegt dat Andromeda een vijfsterrenbestuur was en moeilijk te overtreffen zal zijn.  

Francine Maessen is blij dat ze eindelijk wat mag zeggen. Eerst bedankt ze haar 

bestuursgenoten voor het fantastische jaar. Vervolgens bedankt ze de vereniging, 

omdat de leden altijd zo’n geïnteresseerd en gemotiveerd publiek waren tijdens de 

lezingen. Ze zegt dat Prometheus een plek is waar iedereen zijn interesses kwijt kan, 980 

hoe uiteenlopend die ook zijn. Ze roept de Prometheanen op geïnteresseerd en 

gemotiveerd te blijven en bedankt hen voor het geweldige jaar.  

Charlotte wil zich aansluiten bij Francine; het was fantastisch om dit jaar bestuur te zijn, 

omdat we zoveel leuke dingen mogelijk hebben gemaakt. Ze wil alle commissieleden 

bedanken voor hun notulen, het werk dat ze hebben verricht en dat ze zo enthousiast 985 

waren bij hun eigen activiteiten.  

René zegt dat er veel laatste keren zijn geweest de afgelopen week en dat hij nu voor de 

laatste keer als bestuurslid de ALV mag toespreken. Hij vond, en vindt dat nog 

steeds, het een hele eer toen hij werd gevraagd voor het bestuur. Hij sluit zich aan bij 

de rest en bedankt zijn bestuursgenoten voor de fijne samenwerking. Vervolgens 990 

bedankt hij alle leden: wie kan zich een betere vereniging wensen om bestuur van te 

zijn? 

Adri bedankt iedereen voor alle waardering, zowel nu tijdens de ALV als gedurende het jaar 

en in de eindejaarsenquête. Ze zegt dat ze altijd opvrolijkt door alle positieve 

opmerkingen als ze de antwoorden op de enquête leest. Ze vindt het jammer dat haar 995 

bestuursjaar nu toch echt ten einde komt en gaat het erg missen.  

Emily weet niet zo goed wat ze moet zeggen; ze is ontroerd en heeft gemengde gevoelens; 

aan alles komt een eind. Ze wil iedereen bedanken. Het was intensief, vreemd, 

bijzonder en vooral heel erg leuk en ze heeft veel ervaringen opgedaan. Ze wenst het 

nieuwe bestuur veel succes.  1000 

 

#13. Wisseling van bestuur 
Emily zegt dat, voordat de bestuurswissel kan plaatsvinden, er eerst moet worden voldaan 

aan een oude Leidse traditie: de bestuursontgroening. Ze zegt dat het bestuur een 
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leuke dans heeft uitgezocht: het f.t. moet onder een groen koord door limbodansen, 1005 

op de muziek van ‘pink fluffy unicorns’. Na afloop zegt Emily dat het f.t. de proef 

met verve heeft doorstaan en dan is het toch echt tijd voor de bestuurswissel.  

 

Emily dechargeert Francine Maessen als assessor extern. 

Emily dechargeert Charlotte Lamping als assessor intern. 1010 

Emily dechargeert René Kamerich als quaestor. 

Emily dechargeert Adri Wessel als ab-actis.  

 

Emily draagt het voorzitterschap van de vergadering over aan Adri Wessel.  

Adri dechargeert Emily Klerks als praeses.  1015 

 

Adri installeert Steven Assenberg als praeses en draagt het voorzitterschap van de 

vergadering aan hem over.  

 

Steven installeert Sanne Wortman als ab-actis. 1020 

Steven installeert Gerard Spaans als quaestor. 

Steven installeert Bastiaan van Ganzen als assessor intern. 

Steven installeert Vera Verkooijen als assessor extern.  

 

De bestuurswissel is voltooid om 22.56 uur en het nieuwe bestuur draait zich om om hun 1025 

bestuursnaam te presenteren. Het nieuwe bestuur heet Nehalennia! 

 

Steven schorst de vergadering om 23.00 uur.  

 

Steven heropent de vergadering om 23.31 uur. Hij meldt dat de volgende punten nog aan 1030 

bod zullen komen: beleidsplan, begroting, installatie commissieleden, w.v.t.k.k., 

rondvraag. 

 

Heropening #3. Post m.b.t. de ALV  
Steven geeft het woord aan de ab-actis, Sanne Wortman. 1035 

 

Sanne deelt mede dat er nog twee stemmachtigingen zijn ontvangen. 

Annemieke Stolk mag voor Robert van de Peppel stemmen. 

Emily Klerks mag voor Thomas Bakker stemmen. 

 1040 

Steven noemt de intekenlijst achterin de zaal waarop iedereen moet aangeven of hij/zij 

aanwezig is. Ook is er nog steeds speculaas aanwezig in de zaal. Deze wordt 

doorgegeven. 

 

#14. Beleidsplan 1045 

 Steven vraagt aan de zaal of iedereen een kopie van het beleidsplan heeft. Sander Huls zegt 

van niet. Er wordt een beleidsplan doorgegeven. Steven vraagt of nog meer mensen 

een beleidsplan nodig hebben. Er komt geen reactie uit de zaal.  

 

Steven leest het beleidsplan voor. 1050 
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Steven geeft het woord aan de Raad van Advies, ook wel Senaat genoemd. Annemieke en 

Marion komen naar voren. Marion neemt het woord. Allereerst complimenteert de 

Senaat bestuur Nehalennia. Het nieuwe bestuur komt heel enthousiast over. De 

Senaat is hier blij mee.  1055 

 

Het beleidsplan zal kopje voor kopje doorgenomen worden. 

 

Marion gaat vervolgens over tot het stellen van vragen over het beleidsplan.  

Marion begint met het kopje programma. Bij dit kopje meldt het bestuur onder andere dat 1060 

het van plan is lezingen te organiseren die gericht zijn op uitvoerende cultuur. Hoe 

wil het bestuur dit precies doen? Zijn er al concrete ideeën voor? Wil het bestuur geld 

betalen voor zulke sprekers? Bij de dinsdagavondactiviteiten worden alleen 

workshops als voorbeeld genoemd. Zijn er ook andere plannen voor 

dinsdagavonden? Verder vindt de Senaat het goed dat het bestuur pubquizzen op wil 1065 

nemen in het programma. De uitjes blijven voornamelijk op zaterdagen, volgens het 

beleidsplan. Wil het bestuur deze traditioneel cultureel invullen? Zullen de uitjes 

dicht bij Leiden gehouden worden? Is hier meer over te zeggen? Het bestuur geeft 

ook aan een communicatieplatform op te willen richten. Kan daar meer uitleg over 

gegeven worden? Ten slotte wordt er een mogelijkheid tot meer ALV’s genoemd, 1070 

maar hoe wil het bestuur bepalen of daar behoefte aan is? 

Marion gaat verder met het kopje gilden. Het bestuur zegt deze actiever te willen maken. Dit  

vindt de Senaat een nobel streven, maar hoe wil het bestuur dit doen? Verder vindt 

de Senaat het heel leuk dat het bestuur samen wil gaan werken met gilden. 

Marion gaat verder met het kopje quaestuur. In het beleidsplan staat een verandering inzake 1075 

de onvoorziene kosten in commissiebegrotingen. Wat is de praktische uitwerking 

hiervan? Dat de quaestor en de assessor intern samen willen werken bij de 

begeleiding van de commissies en hun begrotingen, vindt de Senaat een goed plan. 

 Marion gaat verder met het kopje commissies. Het is positief dat er gezorgd gaat worden 

voor ruimte voor eerstejaars in commissies, zowel dit jaar als volgend jaar. Er was dit 1080 

jaar een nieuw systeem voor commissies, waarbij potentiële commissieleden een top 

3-voorkeur moesten doorgeven en in maximaal twee commissies werden geplaatst. 

Wil het bestuur dit systeem aanhouden? Hoe wil het bestuur de commissies verder 

begeleiden? Het is goed om commissies ruimte te geven en een adviserende rol aan te 

houden. De Senaat vindt de dagjescommissie een leuk initiatief. Verder is de Senaat 1085 

nog benieuwd naar de richtlijnen voor de lustrumcommissie. 

Annemieke neemt het woord over en gaat verder met het kopje locatie. De Senaat vindt het 

een goed idee om nieuwe locaties te gaan proberen, en ondertussen de band met De 

Keyzer wel warm te houden. De Senaat is benieuwd hoe de eerste samenwerking met 

Café De Eeuwige Student verlopen is bij het diesfeest. 1090 

Annemieke gaat verder met het kopje ledenbinding. Het bestuur heeft genoemd dit jaar twee 

lunchlezingen te willen houden op vrijdagmiddagen. Wanneer wil het bestuur deze 

laten plaatsvinden? Begin van het jaar, of later? Wat betreft de belrondes vindt de 

Senaat het goed dat deze gehouden worden, en vragen zij zich af of er ook inactieve 

ouderejaars gebeld gaan worden. 1095 

Annemieke gaat verder met het kopje communicatie en promotie. Welke grote evenementen 

wil het bestuur aanprijzen? De facebookgroep van Prometheus is niet genoemd; zal 
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deze aangehouden worden? Zo ja, blijft het bestuur er dan dezelfde invulling aan 

geven, of zijn er andere plannen? Wat betreft de website vindt de Senaat het goed om 

te horen dat het bestuur deze wil vernieuwen. Zij vragen zich wel af of de pr-1100 

commissie hierbij betrokken zal worden. Ook is het leuk om te horen dat het bestuur 

door wil gaan met posters verspreiden. In het beleidsplan staat dat het bestuur de 

posterlocaties wil evalueren. De Senaat is benieuwd naar de reden hiervoor. Zijn er 

ideeën voor nieuwe locaties? De Senaat verheugt zich op de verjaardagskaartjes. Leuk 

dat het bestuur hiermee doorgaat. Verder staat in het beleidsplan dat het bestuur een 1105 

privacybeleid wil ontwikkelen. Hoe zou dit eruit gaan zien? Zorgt dit ervoor dat 

foto’s op de website afgeschermd kunnen worden?  

Annemieke gaat over tot de bespreking van het kopje bestuursformatie. De Senaat vindt het 

goed dat het bestuur nadenkt over dit proces. Wanneer wil het bestuur beginnen met 

mensen vragen voor het f.t.? Wordt er gestreefd naar een vroege formatie van het f.t. 1110 

bestuur? 

Annemieke gaat verder met het kopje Vrienden en Reünisten. Er wordt in het beleidsplan 

gezegd dat de Vriendendag behouden zal worden, maar worden hier ook Reünisten 

voor uitgenodigd? Wordt de lezing voor Vrienden en Reünisten weer in het 

hemelsvaartsweekend gehouden? De Senaat denkt dat het handig is voor Reünisten 1115 

om een vaste datum te hebben.  

Annemieke vervolgt met het kopje externe contacten. In het beleidsplan staat dat het 

bestuur een uitgebreidere invulling wil geven aan het zusterverband met ViaKunst. 

Hoe wil het bestuur dit gaan doen? Verder wil het bestuur de mogelijkheden gaan 

onderzoeken voor een zusterverband met Particolarte. Is hier al contact over geweest? 1120 

Weet het bestuur hoe zij hierover denken? Het is leuk dat het bestuur al veel 

toenadering heeft gekregen van andere besturen in Leiden voor samenwerking. Wat 

is precies de acquisitiewerkgroep van het VVO8? Het CvA is uitgenodigd voor de 

constitutieborrel van Nehalennia, maar wil het bestuur hen ook op andere manieren 

inzetten? Door hen bijvoorbeeld te vragen sprekers voor ons te benaderen? Wat zijn 1125 

de ideeën van het bestuur hierover? 

 

Steven bedankt de Senaat voor hun vragen en geeft aan deze een voor een te zullen 

beantwoorden. Specifieke kopjes zullen door verschillende bestuursleden 

beantwoord gaan worden, zoals quaestuur door de quaestor. 1130 

 

Steven begint met het kopje programma. Hoe wil het bestuur sprekers gaan benaderen? De 

bestuursleden zullen kijken wat zij tegenkomen op tv, of binnen Leiden. Hier zal het 

bestuur  achteraan gaan en sprekers via email of telefoon benaderen. Verder zal het 

bestuur binnen eigen kring op zoek gaan naar sprekers, ook voor uitvoerende 1135 

kunsten.  

Wil het bestuur op dinsdagavonden alleen workshops? Nee, het bestuur wil de 

dinsdagavonden zo divers mogelijk houden en ook andere activiteiten organiseren 

dan workshops. Denk hierbij aan bijvoorbeeld quizzen en spelavonden. Op het 

maandprogramma van oktober staat bijvoorbeeld pompoensnijden.  1140 

 

Om 23.57 uur komt Cid Swanenvleugel de zaal binnen.  

                                                      
8 Veelzijdig Verenigingen Overleg  



 

26 
 

 

Wat is de visie over de bestuursuitjes? Worden deze traditioneel cultureel gehouden 

of wordt hieraan een andere invulling gegeven? Deze vraag is moeilijk te 1145 

beantwoorden. Het bestuur wil niets uitsluiten, maar cultuur staat centraal bij de 

uitjes. Een traditionele invulling kan dus verwacht worden, maar ook nieuwe ideeën 

zullen niet uitgesloten worden.  

Kan het bestuur meer uitleg geven over het communicatieplatform? Het bestuur is op 

zoek naar een makkelijkere manier om EbeP te organiseren, ook buiten de 1150 

gebruikelijke tweede woensdag van de maand. Het zal een soort platform zijn 

waarop je kunt aangeven of je op een bepaalde dag wil eten of koken. Waarschijnlijk 

komt dit op de website. De reden hiervoor is dat EbeP heel populair is en het bestuur 

dit wil aanmoedigen. De mogelijkheden zullen onderzocht worden in samenwerking 

met de internetcommissie of eventueel een externe partij.  1155 

Wanneer en waarom wil het bestuur meer ALV’s organiseren? Café de Keyzer begint 

te klein te worden voor lezingen. Daarom wil het bestuur alternatieve locaties 

onderzoeken. Dit gaat iedereen aan het hart dus wil het bestuur heel democratisch 

zijn. Mocht het bestuur rigoureuze beslissingen overwegen, dan graag eerst in 

overleg met de ALV. Een andere reden is de acquisitiewerkgroep. Deze kan invloed 1160 

hebben op ons beeld naar buiten toe en ook daarover wil het bestuur nadenken MET 

de vereniging. Het bestuur wil geen beslissingen nemen zonder de ALV de kans te 

geven te reageren.  

Wanneer wil het bestuur extra ALV’s organiseren? Het bestuur wil later in het jaar 

bekijken hoeveel ALV’s noodzakelijk zijn. Het bestuur denkt nu aan één of twee extra 1165 

ALV’s. Dat zou neerkomen op ieder kwartaal. Het ligt eraan hoe dringend de situatie 

is met locaties en de acquisitiecommissie.  

Steven gaat verder met het kopje gilden. Hoe wil het bestuur de gilden actiever maken? Aan 

de ene kant door activiteiten te organiseren met gilden. Aan de andere kant wil het 

bestuur goed contact onderhouden met de praesides van de gilden en hen tips geven 1170 

waar nodig. Het bestuur wil niets opleggen, maar wil wel ondersteunen. Dit zullen 

de assessor intern en de praeses doen. 

 

Voor het kopje quaestuur geeft Steven het woord aan Gerard. 

 1175 

Gerard stelt vast dat er maar één vraag was, namelijk over de onvoorziene kosten bij 

commissies. Veel commissies in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld de kampcommissie, 

de EL CID-commissie en de themamaandcommissies) hadden financiële problemen 

met de begroting. De reden hiervoor was vooral dat de post onvoorziene kosten in de 

begroting erg hoog was. De algemene regel is dat 5 procent van alle inkomsten van 1180 

een commissie onvoorziene kosten moet zijn. In de resultaten van vorige besturen is 

te zien dat er grote groei is in het geld dat commissies krijgen van besturen. Ook gaan 

meer mensen mee op kamp en dergelijke, waardoor er meer geld komt van de  

ledenbijdrage. Hierdoor stijgen de inkomsten en dus ook de 5 procent onvoorziene 

kosten. Dat terwijl het risico, naar de mening van het bestuur, niet noemenswaardig 1185 

groter is. De kampcommissie is hier een goed voorbeeld van. Zij moest dit jaar 

rekening houden met 200 euro onvoorziene kosten die niet uitgegeven zijn, terwijl ze 

wel veel geldnood had. De commissie heeft zelfs acquisitie aangevraagd, die na het 

kamp weer teruggegeven is. Daarom vindt het bestuur dat het bedrag meer in lijn 
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moet zijn met de werkelijke risico’s. De assessor intern en de quaestor gaan hierover 1190 

in overleg met de commissiequaestoren.  

Gerard hoopt dat hiermee de vraag voldoende beantwoord is. 

 

Steven bedankt Gerard voor het uitgebreide antwoord. 

 1195 

Steven geeft het woord aan Bastiaan voor het kopje commissies. 

 

Bastiaan stelt vast dat er drie vragen gesteld zijn, die hij een voor een zal beantwoorden. Ten 

eerste, wil het bestuur het huidige systeem van commissievulling aanhouden?  

 1200 

Om 00.05 uur verlaten Yorim Christiaanse en Vivian Tomson de zaal.  

 

Ja. Het bestuur denkt dat dit een eerlijk systeem is waarbij de commissieplaatsen 

eerlijker verdeeld worden. Het is nu niet meer zo dat sommige mensen heel veel 

commissies doen en anderen daardoor heel weinig. Wat betreft eerstejaars in 1205 

commissies, dat gaat goed. Er zijn geen plekken meer over doordat er veel animo was 

voor commissies dit jaar, maar er waren ook aanmeldingen van eerstejaars en zij zijn 

in commissies geplaatst.  

Bij de begeleiding van commissies wil het bestuur de traditionele lijn voortzetten, 

waarbij er passieve controle plaatsvindt via de notulen en er actief contact gehouden 1210 

wordt met de commissiepraeses. Er moet ruimte zijn voor creativiteit, maar wel alles 

in goed overleg.  

Wat zijn de richtlijnen voor de lustrumcommissie? Er bestaat een draaiboek voor de 

lustrumcommissie waar een jaarplanning in staat. Deze jaarplanning beschrijft 

bijvoorbeeld in welke maand het gala en de lustrumreis gehouden moeten worden. 1215 

Het is geen bijzonder strak omlijnd draaiboek, maar het bevat wel richtlijnen. 

 

Om 00.08 uur verlaat Niels Rood de zaal.  

 

Steven bedankt Bastiaan voor zijn antwoorden en neemt het woord weer over. 1220 

 

Steven gaat verder met het kopje locatie. Het diesfeest is gevierd in Café De Eeuwige 

Student. De samenwerking met dit café is goed bevallen, de medewerkers zijn erg 

behulpzaam en denken veel mee. De eigenaren zijn heel vriendelijk en de locatie is 

echt volledig van jou als je hem reserveert. Je kan dus ook zelf de muziek bepalen en 1225 

je hebt geen last van andere gasten. Er wordt ook geholpen met opruimen. Het 

bestuur kijkt daarom uit naar de lezingen die op deze locatie gehouden gaan worden. 

Steven gaat door naar het kopje ledenbinding. Er zijn nog geen exacte data voor de 

lunchlezingen geprikt. Momenteel is het bestuur druk bezig met de invulling van de 

komende maanden. Waarschijnlijk komt er een lunchlezing in het begin van het jaar, 1230 

net zoals Andromeda gedaan heeft.  

Gaat het bestuur ook ouderejaars bellen? Andromeda zei al dat inactieve ouderejaars 

waarschijnlijk al in hun eerste jaar gebeld zijn en dat het niet erg nuttig zal zijn. Het 

bestuur gaat er wel over nadenken en komt hier tijdens de halfjaarlijkse ALV op 

terug. 1235 

Steven gaat verder met het kopje communicatie en pr. Welke grote evenementen bedoelde 
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het bestuur? Dit gaat om grote sprekers zoals Ome Willem (Edwin Rutten).  

Hoe zal de Facebookgroep voor de leden gebruikt worden? Het bestuur wil dit op de 

gebruikelijke manier blijven doen. Er zal wel onderzocht worden of er nieuwe dingen 

gedaan kunnen worden.  1240 

Bij het vernieuwen van de website zal er gekeken worden naar de mogelijkheid tot 

samenwerking met de pr-commissie. De vorige keer hebben de internetcommissie en 

de pr-commissie langs elkaar heen gewerkt en dat moet deze keer bij voorkeur 

voorkomen worden. Daarom zullen beide commissies betrokken worden bij het 

proces.  1245 

Waarom wil het bestuur de posterlocaties evalueren? De reden hiervoor is dat het 

bestuur denkt dat bepaalde plekken niet optimaal werken voor Prometheusposters. 

Het bestuur wil graag kijken of het beter kan.  

Wat betreft het privacybeleid wil het bestuur graag de foto’s op de website 

afschermen. De internetcommissie wil dit in de nieuwe website inbouwen. Het 1250 

bestuur wil vooral zorgen dat de regels rond foto’s duidelijk zijn voor alle leden en 

wil regels in commissiedraaiboeken plaatsen. Voor de site en social media worden de 

mogelijkheden onderzocht.  

Over de bestuursformatie heeft het bestuur nog niet nagedacht. Hier zal op de 

volgende ALV op worden teruggekomen. 1255 

Steven gaat verder met het kopje Vrienden en Reünisten. Zijn Reünisten ook welkom op de 

Vriendendag? Het antwoord hierop is ja. Gaat de lezing voor hen in het 

Hemelvaartsweekend plaatsvinden? Dit is over het algemeen een zeer geschikte 

datum dus waarschijnlijk wel.  

 1260 

Steven geeft Vera het woord voor het kopje externe contacten. 

 

Vera begint met het beantwoorden van de vraag hoe het zusterverband met ViaKunst  

uitgebreid kan worden. Het idee is om een uitje naar Utrecht te organiseren en dan 

samen met de leden van ViaKunst een culturele activiteit te ondernemen. Hierbij wil 1265 

het bestuur veel met ViaKunst overleggen over de inhoud, en mogelijk Particolarte 

betrekken, die ook een zusterverband met ViaKunst hebben.  

De volgende vraag was of Particolarte al benaderd is voor het opzetten van een 

zusterverband. Particolarte heeft vorig jaar grote interesse in een zusterverband 

getoond. Zij zijn nog niet benaderd, maar dat gaat binnenkort gebeuren.  1270 

Wat is de acquisitiewerkgroep van het VVO? Bij de acquisitiewerkgroep komen een 

aantal kleine verenigingen samen om te acquireren. Samen kun je namelijk grotere 

bedrijven aanspreken en dus meer geld werven. Deze werkgroep zit nog in de 

startfase en is erg actief bezig. De komende twee maanden zal er waarschijnlijk 

begonnen worden met acquireren.  1275 

 

Steven bedankt Vera voor haar antwoorden en gaat verder met de vraag over het CvA. Wil 

het bestuur het CvA ook op andere manieren inzetten? Mogelijk. Het bestuur heeft 

het hier nog niet over gehad. Andromeda heeft gesuggereerd dat het CvA ingezet kan 

worden om grote sprekers te benaderen. Dit vindt het bestuur een goed idee. 1280 

 

Steven vraagt de Senaat of hun vragen hiermee voldoende beantwoord zijn en of er verder 

vragen zijn. 
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Marion antwoordt dat de Senaat zeer tevreden is met deze antwoorden en dat er verder geen 1285 

vragen zijn. 

 

Steven biedt de rest van de vereniging de mogelijkheid te reageren op het beleidsplan. Om 

dit ordelijk te laten verlopen zal dit per kopje gebeuren. 

 1290 

Steven opent met het kopje programma. 

Charlotte Lamping vraagt zich af op welke dag additionele ALV’s plaats zouden vinden. Het 

zou namelijk jammer zijn als ze ten koste gaan van lezingen.  

Steven antwoordt dat additionele ALV’s niet per se op woensdag plaats hoeven te vinden. 

Het 1295 

bestuur denkt hier nog over na.  

 

Om 00.18 uur verlaat Francine Maessen de zaal.  

 

Adri vraagt wat er besproken zou worden op additionele ALV’s. Zou een extra ALV ook 1300 

gebruikt worden om het kandidaatsf.t.-bestuur in te stemmen? Komt er een aparte  

beleids-ALV? Of wil het bestuur de wissel-ALV splitsen? 

Steven antwoordt dat op extra ALV’s vooral algemene ontwikkelingen besproken zullen 

worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het locatieprobleem. Verder staat het bestuur  

open voor suggesties. 1305 

Sander Teuchies vraagt of de wissel gesplitst gaat worden. 

Steven antwoordt dat het bestuur daarover nadenkt. 

Kristian vraagt of er in het komende jaar, net als onder Andromeda, uitstapjes gemaakt  

zullen worden naar religieuze gebouwen.  

Steven antwoordt dat dit een goed plan is waar het bestuur over na zal denken. 1310 

Steven vraagt of er meer vragen zijn over het kopje programma. 

Marion vraagt of er een ideeënbus komt. 

Steven antwoordt dat er waarschijnlijk flessenpost komt. 

Steven vraagt of er meer vragen over het kopje programma zijn. Er komt geen reactie uit de 

zaal.  1315 

 

Steven gaat verder met het kopje gilden. 

Daniëlle merkt op dat er door Avalon een gildendraaiboek gemaakt is. Gebruik dit! 

Steven antwoordt dat het bestuur van het draaiboek op de hoogte is, er gebruik van zal 

maken en het aan nieuwe gildepraesides zal doorspelen.  1320 

 

Om 00.21 uur verlaat Bellenod Hagedoorn de zaal.  

 

Steven gaat verder met het kopje quaestuur. Hier zijn geen vragen over. 

 1325 

Steven gaat verder met het kopje commissies. Hier zijn geen vragen over. 

 

Steven gaat verder met het kopje locatie. Hier zijn geen vragen over. 

 

Steven gaat verder met het kopje ledenbinding. 1330 
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Emily merkt op dat er vorig jaar ook belrondes zijn geweest voor eerstejaars. Wat is het 

verschil? 

Steven antwoordt dat er geen verschil is. De formulering was onzorgvuldig op dit punt. 

Sander Teuchies vraagt of het niet handiger is om eerstejaars voor verschillende dagen uit te 

nodigen. Sommigen kunnen misschien niet op vrijdagen, wanneer lunchlezingen 1335 

meestal gehouden worden. 

Emily reageert hierop dat bij bijna alle studies op vrijdagmiddag het minste college gegeven 

wordt in verband met het Honours College. 

Steven antwoordt dat het bestuur zal nadenken over de suggestie van Sander Teuchies. Het 

is lastig om een datum te vinden waarop iedereen kan, omdat we leden hebben van 1340 

erg veel verschillende studies. 

Steven vraagt of er meer vragen zijn over het kopje ledenbinding. Er komt geen reactie uit de 

zaal. 

 

Steven gaat verder met het kopje communicatie en pr.  1345 

Adri vraagt verdere uitleg over het promoten van culturele artikelen op Twitter. Over wat 

voor artikelen zou dit gaan? En wat voor beeld geeft dit richting externen? 

Steven antwoordt dat deze artikelen bijvoorbeeld over onze sprekers kunnen gaan, zowel 

sprekers die geweest zijn als die nog gaan komen. 

Vera haakt hierop in dat Twitter minder professioneel is dan bijvoorbeeld de openbare 1350 

Facebookpagina, dus is het een geschikter platform om leuke artikelen te plaatsen. 

Stel dat er een interessante archeologische vondst is, dan kunnen wij dat retweeten. 

Dit is ook mogelijk bij een leuke kunstenaar of iets dergelijks. Het gaat erom dat we 

berichten plaatsen die leuk zijn voor externen, maar die niet op een professionele 

Facebookpagina passen. 1355 

Emily vraagt zich af of het bestuur overwogen heeft de verjaardagskaartjes te laten drukken. 

Steven antwoordt dat het bestuur hier niet over nagedacht heeft, maar het is wel een erg 

goede tip. 

Emily voegt nog toe dat zij van veel mensen hier positieve geluiden over gehoord heeft 

omdat papieren kaartjes snel kapot gaan. 1360 

René heeft een vraag over merchandise. Het bestuur wil namelijk truien, vesten en een 

ander item bestellen. Is hierbij nagedacht over maten? Moet er vooraf besteld worden 

of gaan er gewoon een aantal items in elke maat gekocht worden? 

Steven antwoordt dat dit nog niet besloten is. Indien nodig zal het bestuur hierbij advies 

vragen aan de quaestor van Andromeda. Er wordt overwogen om leden van tevoren 1365 

hun maat door te laten geven, maar of dit daadwerkelijk gedaan zal worden hangt af 

van het kostenplaatje. Een grote hoeveelheid kopen is vaak goedkoper en als dat een 

groot verschil is zal het bestuur liever daarvoor kiezen. Aan de andere kant bleven 

truien in het verleden soms erg lang liggen, en dat is ook onwenselijk. 

Daniëlle heeft nog een vraag. Bedoelt het bestuur truien én vesten, of truien óf vesten. 1370 

Steven antwoordt truien én vesten. 

 

Om 00.26 uur verlaat Emily Klerks de zaal.  

 

Freek wilde hetzelfde vragen maar heeft ook een vraag over Twitter. De artikelen die het  1375 

bestuur  als mogelijke posts willen gebruiken, zullen dat retweets zijn of zal er  

commentaar gegeven worden op ontwikkelingen?  
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Vera antwoordt dat er zo min mogelijk meningen geuit zullen worden uit naam van de 

vereniging. Verder kan een artikel ook als eigen bericht gepost worden. 

Kristian merkt op dat de ALV geconsulteerd kan worden over meningen op Twitter.  1380 

René vraagt zich af op welke termijn een nieuwe website te verwachten is. 

 

Om 00.28 uur komt Emily Klerks de zaal binnen.  

 

Steven antwoordt dat het bestuur het liefst dit jaar de nieuwe website al wil lanceren, maar 1385 

hiervoor moet overlegd worden met de internetcommissie. 

Emily vertelt dat de internetcommissie het als realistisch ziet dit jaar of uiterlijk volgend jaar 

een nieuwe site te kunnen leveren. 

René voegt hieraan toe dat het uiterlijk van de nieuwe site ook een onderwerp op een extra 

ALV zou kunnen zijn. 1390 

 

Steven gaat verder met het kopje bestuursformatie. Hier zijn geen vragen over. 

 

Steven gaat verder met het kopje Vrienden en Reünisten. 

Charlotte vraagt of er een Reünistenlezing komt.  1395 

Steven antwoordt dat Reünisten ook welkom zijn op de Vriendendag. 

Charlotte zegt dat Andromeda het afgelopen jaar twee Reünistenlezingen heeft 

georganiseerd. De Reünisten waren hier erg enthousiast over omdat zij hierdoor extra 

kans hadden bij een lezing te zijn.  

Steven antwoordt dat het bestuur hier over gaat nadenken. 1400 

Emily vult aan dat het niet per se lezingen hoeven te zijn voor Reünisten. 

Vera voegt toe dat een Reünistenlezing op een woensdag is en Reünisten ook op een 

Vriendendag welkom zijn. Dan heb je twee initiatieven waar zij welkom zijn.  

Emily antwoordt dat een Reünistenlezing momenteel niet meer is dan Reünisten uitnodigen 

voor een gewone lezing op woensdagavond. 1405 

Steven bedankt voor de tip.  

Steven vraagt of er meer vragen zijn. Die zijn er niet. 

 

Steven gaat verder met het kopje externe contacten. 

Kristian vraagt wat de mening van het bestuur is over de samenwerking met CM bij een 1410 

open podium. 

Vera antwoordt dat dat niet meer gaat gebeuren. Er is genoeg talent binnen Prometheus en 

misschien willen ook meer Prometheanen meedoen als CM niet meedoet.  

Adri vraagt of het watersportverband niet betrokken is bij de acquisitiewerkgroep. 

Vera antwoordt dat het watersportverband inderdaad betrokken is bij de 1415 

acquisitiewerkgroep. 

Steven vraagt of er meer vragen zijn over het kopje externe contacten.  

René vindt het erg goed dat het bestuur mee wil doen met de acquisitiewerkgroep. Er komt 

namelijk een verdeelsleutel en als je actief meedoet aan de werkgroep krijg je meer 

geld. Bovendien is het goed om te laten zien dat Prometheus actief meedoet met het 1420 

Leidse verenigingsleven. 

Bo vraagt hoe de waarnemende rol in het locatieoverleg eruit zal zien. 

Steven antwoordt dat er binnen de locatiewerkgroep onderzoek gedaan wordt naar de 

mogelijkheden hiervoor. Het bestuur denkt dat het locatieoverleg geen oplossing kan 
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brengen voor Prometheus maar er komt wel nuttige informatie langs die mogelijk te 1425 

gebruiken is. Verder mogen wij in een waarnemende rol niet meebeslissen en hoeven 

wij, als vereniging, niet mee te betalen aan eventuele plannen die geld kosten.  

Steven vraagt of er nog verdere opmerkingen of vragen zijn over dit kopje, of andere 

onderwerpen uit het beleidsplan. Die zijn er niet. Steven bedankt de aanwezigen voor 

hun bijdragen. 1430 

 

Steven neemt het beleidsplan van bestuur Nehalennia bij navolgende hamerslag en per 

acclamatie aan. 

 

Om 00.35 uur verlaten Jeroen Bouterse en Lieke Smits de zaal.  1435 

 

#15. Begroting 
Steven geeft het woord aan Gerard, de quaestor.  

 

Gerard zal de begroting kort uitleggen en begint bij het kopje inkomsten. 1440 

1. Contributie  De inkomsten uit contributie gaan groeien omdat er veel 

nieuwe leden zijn. Het begrote bedrag is inclusief vijf 

nieuwe leden die er nog niet zijn, maar het bestuur 

verwacht door het jaar heen minstens vijf nieuwe leden 

te mogen verwelkomen. Nieuwe leden betalen wel 1445 

minder als ze laat in het jaar lid worden, maar naar alle 

waarschijnlijkheid zal dat gecompenseerd worden als er 

meer dan vijf leden lid worden.  

2. Vrienden   De post Vrienden is bepaald op basis van een heel fijn 

bestand van René waarin heel duidelijk staat wie er 1450 

allemaal Vriend zijn en betalen. Bovendien heeft René 

ervoor gezorgd dat er veel betaald is. Gerard heeft 

opgeteld hoeveel Vrienden er nu al zijn, plus twee 

omdat de verwachting is dat er Vrienden bij zullen 

komen. 1455 

3. Reünisten  Reünisten heeft Gerard op dezelfde manier opgeteld. Dit 

bedrag is groter dan de afgelopen jaren want er zijn veel 

nieuwe Reünisten. Bij deze post zijn geen verwachte 

nieuwe Reünisten inbegrepen omdat dat moeilijk in te 

schatten is. Misschien komt dit aan bod op de volgende 1460 

ALV. 

4. Subsidies/sponsoring Dit bestaat eigenlijk vooral uit LUF9-bijdragen. Als je 

nog niet aan Prometheus doneert, ga dat dan doen! 

Gerard heeft ingeschat dat dit bedrag hetzelfde blijft als 

vorig jaar. 1465 

5. Rente De te ontvangen rente schat het bestuur lager in t.o.v. 

vorig jaar. Er is rekening mee gehouden dat er meer geld 

op de rekening staat, maar er is meer inflatie dus is de 

verwachting dat het totaalbedrag van de rente lager zal 
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zijn. Misschien is het mogelijk elders hogere rente te 1470 

krijgen. Gerard gaat er achteraan voor de volgende ALV. 

6. Inkomsten merchandise Met de post inkomsten merchandise is het bestuur nog 

niet actief bezig geweest, maar het bestuur wil dat wel 

gaan doen. Daarom staat deze post voorlopig op nul 

euro. Bij de volgende ALV zal meer informatie volgen. 1475 

7. Overige inkomsten Ten aanzien van de post overige inkomsten verwacht 

Gerard ongeveer tien euro aan gevonden geld en 

donaties van mensen te ontvangen. 

10. Totale inkomsten De te ontvangen reservering van Andromeda is 

toegevoegd aan totale inkomsten. 1480 

 

Gerard gaat verder met het kopje uitgaven. 

11. Print- en kopieerkosten De print- en kopieerkosten zijn opgehoogd omdat veel 

mensen een maandprogramma en/of Pyros op papier 

willen.  1485 

12. Postzegels De post postzegels is als gevolg van het bovenstaande 

ook opgehoogd. 

13. Enveloppen De post enveloppen staat voorlopig op 100 euro. Mocht 

het nodig zijn dat deze post opgehoogd wordt, dan zal 

dit voor de volgende ALV aangepast worden. 1490 

14. Promotiemateriaal Naar verwachting blijft deze post even hoog als vorig 

jaar. 

15. Overige uitgaven Overige uitgaven blijven hetzelfde als bij Andromeda.  

 

Gerard gaat verder met de uitgaven aangaande vereniging.  1495 

16. Representatie kosten extern Representatiekosten extern wordt hetzelfde gehouden. 

Er is geen reden om de post te laten stijgen of dalen. 

17. Presentjes intern Er is een extra commissie dit jaar en in combinatie met 

het beleid dat mensen niet in te veel commissies mogen 

zitten, zullen er in totaal meer mensen een commissie 1500 

doen. Daardoor is de post opgehoogd. 

18. Sprekerspresentjes Deze post blijft hetzelfde want het bestuur vindt het 

huidige bedrag heel redelijk. 

19. Sprekers Er gaat wel meer geld naar de post sprekers omdat het 

bestuur actiever wil proberen grote sprekers binnen te 1505 

halen. Hierbij wil het bestuur niet afhankelijk zijn van 

financiën. Misschien zal er een of twee keer een 

honorarium uitbetaald worden. 

21. Doordeweekse activiteiten  Er is meer geld vrijgemaakt voor doordeweekse 

activiteiten omdat deze drukker bezocht worden 1510 

doordat Prometheus meer leden heeft.   

22. Uitjes    Hetzelfde geldt voor deze post.  

23. Speciale activiteiten Speciale activiteiten zoals hutspot en sinterklaas zullen 

naar verwachting niet veel meer geld gaan kosten, dus 

deze post wordt niet opgehoogd. 1515 
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24. Subsidie almanak De 800 euro van afgelopen jaar leek in eerste instantie 

voldoende te zijn maar door een printfout ontstonden 

extra kosten. Dit jaar zijn er meer leden en mogelijk ook 

meer actieve leden. Daardoor willen misschien ook meer 

mensen een almanak, dus is deze post opgehoogd naar 1520 

950 euro.  

25. Subsidie EL CID  De EL CID-commissie krijgt 50 euro meer. Afgelopen 

jaar kwamen zij redelijk goed rond, maar er was toch 

een klein beetje financiële nood. Daarom vond het 

bestuur het een goed idee om hen toch meer subsidie te 1525 

geven. Hierbij speelt ook mee dat de commissie liet 

weten grote plannen te hebben die niet te realiseren 

waren wegens geldgebrek. 

 

Om 00.46 uur verlaat Felix Huygen de zaal. 1530 

 

26. Subsidie Pyros Subsidie Pyros is toegenomen omdat veel nieuwe leden 

aangegeven hebben een Pyros op papier te willen 

ontvangen. 

27. Subsidie kamp De kampcommissie krijgt ook meer geld omdat de 1535 

interesse flink gestegen is de laatste jaren. 

28. Subsidie fotoboek De post subsidie fotoboek zal hetzelfde blijven.  

29. Ondersteuning overige  Dit was tot op heden één post, maar Gerard heeft dit  

      commissies    uitgesplitst. 

30. Gala Het gala krijgt dit jaar 250 euro, wat behoorlijk meer is 1540 

dan vorig jaar. De reden hiervoor is de grote vraag naar 

een ruimere en betere locatie. Het bestuur hoopt dit op 

deze manier te kunnen realiseren. 

31. Themamaand februari De themamaanden zaten dit jaar allebei krap met 100 

euro. Daarom is het bedrag verhoogd naar 125 euro 1545 

omdat de themamaanden van afgelopen jaar 

aangegeven hebben dat ze zich daarmee wel prima 

gered zouden hebben. 

32. Themamaand mei Hiervoor geldt hetzelfde als voor februari.  

33. Eindfeest Het eindfeest kreeg afgelopen keer 50 euro. In de 1550 

resultaten van Andromeda stond bij het eindfeest een 

totaal uitgegeven bedrag van 23 euro. Daarom leek 50 

euro ook voor komend jaar genoeg. Toch zit Gerard te 

denken aan 100 euro of meer, in verband met 

onvoorziene kosten. Dit geld zal van het lustrumpotje 1555 

gehaald worden omdat daar nu al 900 euro in zit en het 

vorige lustrum in totaal slechts 750 euro te besteden had. 

34. Diesfeest Het diesfeest zal weer 50 euro ontvangen.  

35. Saldo commissies Het saldo is nul euro.  

36. Domeinnaam Er is 20 euro begroot, want dit wordt misschien een euro 1560 

duurder. 

37. Merchandise Hiervoor staat momenteel nul euro begroot.  
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Gerard gaat verder met overige uitgaven.  

38. PKvV Momenteel is de contributie 110 euro. Gerard heeft een 1565 

eventuele stijging van 10 euro ingecalculeerd plus 100 

euro voor LOW-dag. Daarnaast heeft Gerard voor de 

zekerheid nog 100 euro begroot omdat we momenteel 

meer dan 250 leden hebben. Dat kan resulteren in 

hogere contributie. Dit gaat uitgezocht worden voor de 1570 

volgende ALV. 

39. Constitutie Voor deze post staat nu 200 euro.   

40. Quaestuur Hiervoor staat 250 euro. Er zijn waarschijnlijk evenveel 

mappen nodig als vorig jaar, maar er zullen meer 

transacties zijn omdat er meer leden zijn. Daardoor zijn 1575 

we meer geld kwijt aan internetbankieren. 

41. Onvoorzien Onvoorziene kosten is een beetje gestegen, want er zijn 

meer inkomsten. 

42. Reservering vijfde lustrum De reservering voor het lustrum staat nu op 370 euro. 

Dit is nog allerminst zeker omdat het pas het begin van 1580 

het verenigingsjaar is. Mogelijk staat hier bij de 

halfjaarlijkse ALV een ander bedrag. 

44. Testlocatie bezoeken Dit is een nieuwe post. Leden van de locatiecommissie 

hebben het bestuur aangeraden af en toe andere locaties 

dan Café De Eeuwige Student te bezoeken het komende 1585 

jaar. Hierbij is het mogelijk dat er soms huur moet 

worden betaald. Dit zal waarschijnlijk om een eenmalige 

uitgave gaan want als Prometheus permanent naar een 

andere locatie wil dan is het niet rendabel om elke keer 

huur te betalen.  1590 

49. Verschil totaal  Verschil van 0 euro en 0 cent. Gerard heeft niet de 

verwachting dit waar te kunnen maken. 

 

Steven bedankt Gerard voor zijn uitleg en vraagt de kascontrolecommissie te reageren op  

de begroting. 1595 

 

Daniëlle en Freek komen naar voren. 

 

Om 00.56 uur verlaat Marianne de Heer Kloots de zaal.  

 1600 

Daniëlle zegt nog niet ingehamerd te zijn maar ze doen hun best. 

 

Freek bedankt Gerard. Veel vragen die de kascontrolecommissie had, zijn al beantwoord 

tijdens de uitgebreide uitleg. De volgende vragen zijn nog over: 

Wat betreft het kopje inkomsten zou Freek graag uitleg willen waarom het Vriendenbedrag 1605 

lager is dan vorig jaar. 

Freek vind het fijn dat er veel nieuwe Reünisten zijn. Hopelijk stijgt dit aantal nog verder. De 

kascontrolecommissie heeft hier alle vertrouwen in.  

Freek gaat verder met het kopje subsidies en vraagt zich af of het mogelijk is het LUF verder 
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te promoten onder eerste- en ouderejaars zodat zoveel mogelijk mensen hun bijdrage  1610 

aan Prometheus geven. 

Freek merkt bij het kopje inkomsten merchandise op dat deze post niet om winst draait. Het 

bedrag dat hier staat compenseert de uitgaven die elders staan. 

Daniëlle voegt hieraan toe dat merchandise zoals pennen vaak onder het kopje overige 

inkomsten is gezet. 1615 

Daniëlle heeft een vraag over de uitgaven. Postzegels stijgen regelmatig in prijs, misschien is  

het een goed idee om deze te hamsteren? 

Freek gaat verder met het kopje externe uitgaven. De verwachting is nu dat deze gelijk blijft. 

Freek vraagt zich af of er al concrete plannen zijn voor deze post. Is het bestuur van  

plan dezelfde cadeautjes als in de afgelopen jaren te kopen? 1620 

Freek vraagt bij het kopje sprekerspresentjes of het bestuur al wil verklappen wat zij aan de 

sprekers zullen gaan geven. 

Freek gaat verder met het kopje sprekers. Hier is momenteel een hoger bedrag 

ingecalculeerd voor het geval er een honorarium gevraagd wordt. De  

kascontrolecommissie wil hierbij benadrukken dat dit soms veel hoger kan uitvallen  1625 

dan verwacht. Sommige sprekers zouden de huidige pot van 300 euro in een keer  

leegtrekken. 

Daniëlle gaat verder met de EL CID-commissie. Deze commissie had de afgelopen keer 

grotere plannen die niet verwezenlijkt konden worden wegens geldgebrek. Daniëlle  

is benieuwd wat deze plannen waren.  1630 

Daniëlle vindt het goed dat Gerard het kopje overige commissies uitgesplitst heeft. Voor de 

leesbaarheid is het wel handig om de subsidie van het gala en het eindfeest naar  

rechts uit te lijnen. 

Daniëlle gaat verder met het kopje lustrum. Gerard leek bij zijn uitleg te impliceren dat de 

subsidie voor deze commissie niet per se hoger hoeft te zijn dan bij het vorige  1635 

lustrum, maar vijf jaar geleden waren er veel minder leden. Meer leden veroorzaken  

automatisch meer kosten. 

Daniëlle gaat verder met het kopje constitutie. Ze wijst Gerard erop dat het resultaat vorig 

jaar 162 euro was en dat dit een laag bedrag is omdat het drukken van de  

constitutiekaartjes bij Labor Vincit niet in rekening is gebracht. 200 euro is daarom  1640 

mogelijk niet genoeg, als de kaartjes dit jaar wel in rekening gebracht worden. 

Daniëlle gaat verder met het kopje testlocatiebezoeken. Ze vindt het goed dat hierover 

nagedacht is. Ze vraagt zich af of er al concrete ideeën zijn en of 100 euro wel genoeg 

is voor een locatie voor een avond. Misschien moet er overwogen worden meer te  

begroten? 1645 

 

Om 01.02 uur komt Jurrian Meijerhof de zaal binnen.  

 

Daniëlle zegt dat dit alle vragen van de kascontrolecommissie waren. Ze is echter nog wel 

benieuwd of het verschil 0 euro zal blijven en of de bijdrage voor de 1650 

lustrumcommissie meer of minder gaat worden.  

 

Gerard neemt het woord om de vragen van de kascontrolecommissie te beantwoorden. 

De begroting voor Vrienden is lager dan bij Andromeda. De reden hiervoor is vooral dat 

René het afgelopen jaar veel wanbetalers heeft laten betalen waardoor er veel 1655 



 

37 
 

achterstallige contributie binnen is gehaald. Daardoor heeft Andromeda een groter 

resultaat behaald dan te verwachten was.  

Wat betreft de promotie voor het LUF lijkt het Gerard een goed idee om een bericht te 

plaatsen in de weekmail en misschien een apart Facebookbericht te maken. Verder 

staat hij open voor suggesties.  1660 

Wat betreft de postzegels belooft Gerard dat hij op de prijsstijging zal letten en eventueel te 

hamsteren als daar sprake van is. 

Voor de post extern zijn nog geen concrete plannen. Morgen heeft het bestuur hun eerste 

vergadering en zal daarover vergaderd worden. De eerstvolgende constitutieborrel 

duurt nog even en het staat hoog op de prioriteitenlijst. 1665 

Over sprekerspresentjes zal ook overlegd worden. Er zijn nog thermosflessen over van 

Andromeda. Die kunnen eerst uitgedeeld worden, mocht dat nodig zijn. 

Wat betreft sprekers is Gerard het ermee eens dat sommige grote sprekers de 350 euro in een 

keer op zouden kunnen maken, maar zij liggen eigenlijk buiten bereik. Het bestuur 

hoopt door externe contacten iets te kunnen regelen. Bovendien is het honorarium 1670 

slechts een voorbeeld. Middelen inzetten om sprekers te vinden is ook een voorbeeld 

van een eventuele kostenpost die onder dit kopje zou vallen. 

Voor de plannen van de EL CID-commissie afgelopen jaar geeft Gerard het woord aan 

Steven. 

Steven zegt dat er plannen waren om een luxe flyer te maken en uit te geven. Dit past echter 1675 

niet in de begroting waardoor het niet doorging. Bovendien is het zo dat er door 

modernisering extra kosten kunnen opduiken zoals dit jaar een EL CID-app die geld  

kostte. De kosten van het VVO-boekje kunnen ook plots stijgen omdat verenigingen 

hier uit kunnen stappen. 

Gerard neemt het woord weer over en zegt dat hij de subposten rechts zal uitlijnen. Hij zal 1680 

ook meenemen dat de constitutiekosten hoger uit kunnen vallen. 

Gerard merkt op dat het niet zijn bedoeling was te zeggen dat de lustrumcommissie 

hetzelfde bedrag zou krijgen als de vorige keer. Hij bedoelde te zeggen dat de 

commissie nu al meer krijgt dan eerst en dat er dit jaar sowieso nog meer bijkomt 

zodat zij waarschijnlijk meer dan 1000 euro te besteden zullen hebben.  1685 

Gerard gaat verder en vertelt dat sommige posten hoger kunnen uitvallen, maar er zijn ook 

posten die lager uit kunnen vallen, zoals testlocatiebezoeken, omdat die misschien 

niet gebruikt gaat worden. Dat geld zou dan ook naar de lustrumcommissie gaan. Bij 

de volgende ALV zal hier meer zicht op zijn. De kascontrolecommissie hoeft zich in 

ieder geval geen zorgen te maken dat er te weinig geld heen zal gaan.  1690 

Gerard gaat verder met het verschil van 0 euro. Dat gaat waarschijnlijk niet zo blijven, maar 

het zou wel fantastisch zijn.  

Adri wijst Gerard op de vraag over het bezoeken van een testlocatie.  

Gerard antwoordt dat er eerst meer overleg met de locatiecommissie moet plaatsvinden over 

concrete ideeën. 1695 

Steven voegt toe dat meer geld naar deze post ten koste zou gaan van andere posten. Het 

bestuur wil deze post niet te groot maken omdat je niet weet of het voordeel van zo’n 

uitgave genoeg is om een groot bedrag te verantwoorden. 

Daniëlle voegt hieraan toe dat zowel sprekers als locaties vaak óf heel veel, óf heel weinig 

geld kosten. Er zit vaak niet veel tussen en daardoor is een begroting van 100 euro 1700 

waarschijnlijk niet genoeg. 

Gerard antwoordt dat locaties of sprekers die meer dan een paar tientjes kosten deze 
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buitenproportionele kosten vaak niet waard zijn. Daarom wil hij bij deze posten geen 

grote bedragen neerzetten. 

Dit waren alle vragen van de kascontrolecommissie. 1705 

 

Steven geeft de rest van de ALV de gelegenheid vragen te stellen, die Gerard zal 

beantwoorden. 

Sander Teuchies vraagt wat het verschil is tussen subsidie en ondersteuning van commissies. 

Gerard antwoordt dat dat eigenlijk hetzelfde is. 1710 

Lianne vraagt of het bestuur weet hoe het komt dat meer leden de Pyros en het 

maandprogramma op papier willen ontvangen. 

Gerard geeft het woord aan Adri. 

Adri antwoordt dat het tegenwoordig mogelijk is om op je inschrijfformulier in te vullen of je 

papieren versies wil van beiden. Veel eerstejaars vullen hier in dat zij papier willen. 1715 

Om dit op te lossen kan het bestuur op korte termijn een enquête versturen waarin 

leden kunnen aangeven wat ze wel en niet op papier willen ontvangen.  

Lianne vraagt of dit aan het medium ligt. Is het zo dat leden die een digitale enquete invullen 

ook eerder hun Pyros en maandprogramma digitaal willen ontvangen? 

Adri antwoordt dat het er waarschijnlijk meer mee te maken heeft dat men digitaal vaak 1720 

geen antwoord geeft en op het inschrijfformulier wel. 

Gerard vraagt of er meer vragen zijn. 

René heeft een vraag over het kopje presentjes intern. Daar staat nu 550 euro voor. 

Andromeda heeft afgelopen jaar de helft van hun geld aan theeglazen uitgegeven 

waardoor hun post verhoogd was. Dit jaar hoeft dat niet, dus vraagt René zich af of 1725 

het bestuur meer geld wil uitgeven per commissielid. 

Gerard antwoordt dat hij dit een goede vraag vindt. Bij dit bedrag zit een reservering 

inbegrepen van 100 euro voor toekomstige aankoop van theeglazen zodat deze over 

twee of drie jaar gekocht kunnen worden. 

Gerard vraagt of er meer vragen uit de zaal zijn. Die zijn er niet.  1730 

 

Steven neemt de begroting bij navolgende hamerslag en per acclamatie aan. 

 

#16. Installatie commissieleden 
Steven installeert de volgende personen in de volgende commissies: 1735 

 

Bo Salomons, Eden Zhang, Erwin Dijkstra, Gerard Spaans, Laurens Tieleman, Lex Habets, 

René Kamerich, Vivian Tomson (acquisitiecommissie). 

René merkt op dat Erwin de commissie verlaten heeft. 

Steven dechargeert Erwin uit de acquisitiecommissie. 1740 

 

Adri Wessel, Annemieke Stolk, Carlotta Smalen, Emily Klerks, Laurens Tieleman, Marion 

Pragt (almanakcommissie). 

 

Adri Wessel, Annemieke Stolk, Felix Huygen, Gerard Spaans, Jeroen Bouterse, Sanne 1745 

Wortman (archiefcommissie). 

 

Cid Swanenvleugel, Emmy Stevens, Laura van den Hooff, Mariska Krikken, René Kamerich, 
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Schelte van Deventer (buitenlandreiscommissie).  

 1750 

Jos van Winkel, Lennart Blok, Lieke van der Heiden, Nina Littel (dagjescommissie). 

 

Lennart Blok, Suze Geuke, Yorim Christiaanse (eindfeestcommissie). 

 

Bo Salomons, Bram Everstijn, Lex Habets, Marijke van Kempen, Mathijs Smith, René 1755 

Kamerich, Vera Verkooijen (EL CID-commissie). 

 

Emily Klerks, Erwin Dijkstra, Lieke van der Heiden, Maria Zandbergen, Marijke van der 

Waard, Marijke van Kempen, Mathijs Smith, Vera Verkooijen (fotocommissie). 

Charlotte merkt op dat Marijke van der Waard lid af is geworden. Zij is inmiddels vervangen 1760 

door Dorothea Klewin.  

Steven installeert Dorothea Klewin. 

 

Emmy Stevens, Kristian Bakker, Noor Otten, Schelte van Deventer (galacommissie). 

 1765 

Emily Klerks, Gerard Spaans, Jurrian Meijerhof, Marianne de Heer Kloots, Thomas Bakker 

(internetcommissie). 

 

Charlotte Lamping, Freek van Vliet, Jurrian Meijerhof, Laurens Tieleman, Niels Rood, Sander  

Huls (kampcommissie). 1770 

 

Steven zegt dat voor het inhameren van de kascontrolecommissie toestemming van de ALV 

nodig is. Als er iemand problemen heeft met Freek en René als kascontrolecommissie dan is  

dit het moment om het te zeggen. Er komen geen opmerkingen uit de zaal. 

Freek van Vliet, René Kamerich (kascontrolecommissie). 1775 

 

Adri Wessel, Emily Klerks, Felix Huygen, Freek van Vliet, Karin Hendrikse, Marianne de  

Heer Kloots, Steven Assenberg, Thomas Nak (pr-commissie). 

 

Bo Salomons, Eden Zhang, Erwin Dijkstra, Francine Geurts, Francine Maessen, Freek van 1780 

Vliet, Ginger Haasbroek, Yorim Christiaanse (Pyrosredactie). 

 

Debbie Splinter, Marijke van Kempen, Sanne Meier, Vivian Tomson, Bram Everstijn 

(themamaandcommissie februari). 

 1785 

Erwin Dijkstra, Ginger Haasbroek, Mathijs Smith, Niels Rood, Sander Huls 

(themamaandcommissie mei). 

 

Carlotta Smalen, Daniëlle Evenblij, Eva de Jonge (weekendjescommissie I). 

 1790 

Debbie Splinter, Emma de Jong, Francine Maessen, Jos van Winkel (weekendjescommissie 

II). 

 

Adri merkt op dat de locatie- en lustrumcommissie missen. 

 1795 
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Steven antwoordt dat dit klopt. 

 

Adri vraagt of zij de leden van deze commissies op moet noemen. 

 

Steven antwoordt dat dat niet nodig is en installeert de volgende personen in de volgende 1800 

commissies:  

 

Adri Wessel, Bo Salomons, Charlotte Lamping, Emmy Stevens, Kristian Bakker 

(lustrumcommissie).  

 1805 

Caspar Sundholm, Francine Maessen, Kristian Bakker, René Kamerich, Steven Assenberg 

(locatiecommissie). 

 

Steven sluit het agendapunt commissies af met een hamerslag. 

 1810 

#17. W.v.t.t.k. 
Steven vraagt of iemand een onderwerp ter tafel wil brengen. 

 

Vera zegt dat iedereen zich op moet geven voor hutspoteten. Dit kan tot en met vandaag (1 

oktober) dus mail of spreek het bestuur aan. Het hutspoteten zal in de Ekklesia 1815 

plaatsvinden. 

Steven vult aan dat de kermis ook op het programma staat en dat we daarvoor om half 

negen verzamelen voor de Ekklesia. 

Charlotte vraagt of het bestuur voor andere ALV’s ook suppletoire begrotingen wil maken, 

naast halfjaarlijkse. 1820 

Gerard is benieuwd naar de mening van de kascontrolecommissie. 

Freek zou het wel leuk vinden. 

René sluit zich daarbij aan. Hoe vaker je een begroting maakt, hoe groter de kans dat hij op 

het einde uitkomt. 

Kristian merkt op dat er eerder extra ALV’s hebben plaatsgevonden en vraagt zich af of er 1825 

toen suppletoire begrotingen gemaakt zijn. 

Gerard geeft het woord aan Sander Teuchies. 

Sander Teuchies zegt dat die er toen niet zijn geweest. Hij merkt op dat het ook aan het 

moment in het jaar ligt. 

Emily voegt daaraan toe dat het zonde is van de tijd om een begroting te bespreken als je 1830 

een extra ALV houdt voor andere zaken.  

Gerard merkt op dat dat een goed punt is. Het lijkt hem verstandiger om bij extra ALV’s 

alleen in te gaan op begrotingszaken als dat een aanvulling is.  

Emily vraagt hoe het bestuur denkt over een eventuele contributieverhoging. 

Steven antwoordt dat het bestuur hier nog geen antwoord op heeft. Bij de volgende ALV zal 1835 

hierop teruggekomen worden. 

Sander Teuchies voegt hieraan toe dat hij laatst met oud-Prometheanen sprak en dat zij erg 

verbaasd waren dar er na twaalf jaar nog steeds geen contributieverhoging heeft 

plaatsgevonden. De vereniging heeft echter geen geldgebrek dus er is geen noodzaak 

voor. 1840 

Gerard antwoordt dat hij er ook zo over denkt. Een contributieverhoging moet te 
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verantwoorden zijn en dat is het dit jaar niet, mede dankzij het extra geld van 

Andromeda. 

Misschien is het volgend jaar wel een optie, dat is iets om met het volgende f.t. te 

bespreken.  1845 

Vera deelt mede dat Bastiaan beloofd heeft dat Vera zijn haar mag aaien tegen de richting in 

zolang het ter sprake werd gebracht in de ALV.  

Bastiaan antwoordt: ‘Kom dan.’ 

Steven vraagt of er nog opmerkingen zijn voor de w.v.t.t.k. Anders wil hij graag verder met 

de rondvraag. Er zijn geen opmerkingen meer.  1850 

 

#19. Rondvraag 
Steven opent de rondvraag en begint bij Marlise.  

 

Marlise wenst het bestuur veel succes voor het komende jaar en merkt op dat dit vast goed 1855 

komt.  

Cid wenst het bestuur hetzelfde; veel succes en hij heeft er alle vertrouwen in. 

Jurrian voegt toe dat ook hij het volste vertrouwen heeft in het bestuur en ook hij wenst 

het bestuur veel succes. 

Sander Teuchies spreekt ten eerste zijn bewondering uit voor alle eerstejaars die nu net een 1860 

maand lid zijn en nog steeds bij de ALV zitten. Verder wenst hij het bestuur veel 

succes. 

Annemieke wenst het bestuur veel succes en is erg benieuwd naar komend jaar. 

Marion wil het bestuur veel plezier wensen, niet alleen met de vereniging maar ook met 

elkaar. 1865 

Lianne sluit zich hierbij aan. 

Bram meldt dat het vorige bestuur heeft gezegd dat relaxen ook belangrijk is want een 

overstuur bestuur is niet goed. 

Laurens zegt dat hij zich aansluit bij wat Sanne Meier straks gaat zeggen. 

Suze zegt dat het bestuur megapegalief is. 1870 

Sander Huls wenst het bestuur veel succes en veel plezier. 

Sanne Meier heeft een opmerking voor ze het bestuur succes gaat wensen, namelijk dat er 

een portemonnee gevonden is. 

De portemonnee blijkt van Vera te zijn. 

Sanne Meier wenst het bestuur veel succes en wil het behoeden voor gevaren en daarom wil 1875 

ze oeloeleren met de hele groep. 

De hele zaal heft het glas en roept in koor: oeloeloelooeoeoeoeoe! 

Steven bedankt Sanne Meier voor het wegjagen van boze geesten. 

Schelte wenst het bestuur veel succes komend jaar. Hij heeft er veel zin in. 

Freek wenst het bestuur veel plezier en raadt hen aan te genieten zolang het duurt, omdat 1880 

het bestuursjaar zo over is. 

Daniëlle wenst het bestuur veel succes en ze vindt de bestuurspakken mooi. 

Emily vindt het logo mooi en ze wenst het bestuur veel succes. 

Dorothea wenst het bestuur ook veel succes. 

Kristian vindt de das en het pochet mooi. Hij is erg enthousiast over het komende jaar. 1885 

Lennart wenst het bestuur veel succes komend jaar. 

Bo vindt ten eerste de kleuren van het bestuurspak goed en lekker liberaal. 
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*luid gelach en applaus* 

Bo vervolgt dat hij het bestuur veel succes wil wensen en houdt zich aanbevolen als het 

bestuur ooit een assessor pr nodig heeft. Ten slotte vraagt hij of hij Bastiaans haar ook 1890 

mag aaien. 

Bastiaan stemt toe. 

Marijke zegt “#cultuur!” 

Adri raadt het bestuur aan ervan te genieten. Ook geeft ze de tip af en toe met elkaar af te 

spreken zonder te vergaderen. Dit is goed voor een betere band. 1895 

René sluit zich daar volledig bij aan. Verder wenst hij het bestuur veel plezier en succes in 

het komende jaar. Hij kijkt erg uit naar de spannende, leuke activiteiten. 

Charlotte is benieuwd naar dit jaar. Het oktoberprogramma zag er alvast erg mooi uit. Ze 

hoopt dat het bestuur een even fijn jaar krijgt als zij met haar bestuur gehad heeft.  

Vera zegt dat ze het een eer vindt gekozen te zijn en ze heeft er zin in. 1900 

Bastiaan vindt het ook een grote eer. Hij bedankt iedereen voor het vertrouwen en heeft er 

veel zin in. Hij is blij met zulke leuke bestuursgenoten #cultuur #selfie. 

Gerard bedankt iedereen dat ze er waren, dat er zulke goede input is gegeven en dat 

iedereen door de lange verhalen van het beleidsplan en de begroting heen heeft 

gezeten. Hij kijkt uit naar het komende jaar en hoopt iedereen veel te zien.  1905 

Sanne Wortman kijkt ook heel erg uit naar het komende jaar, maar is te druk met typen om 

meer inspirerende woorden te bedenken. 

Steven bedankt Andromeda voor een prachtig jaar. Hij heeft veel zin om zo door te gaan. Het 

bestuur is al op beleidsweekend geweest en dat was erg geslaagd. Er zijn veel 

serieuze zaken besproken, maar er is ook veel gelachen. Het programma voor oktober 1910 

is inmiddels bekend en Steven heeft veel zin om ook de andere maanden te gaan 

vullen. Hij bedankt de ALV en zegt dat hij er veel zin in heeft! 

 

Steven sluit de rondvraag. 

#19. Sluiting  1915 

Steven sluit de vergadering om 01.39 uur. 

 

 


