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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op woensdag 26 september 2018 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Maartje Dingemans en Joris van de Riet. 

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Adri Wessel 

Annemieke Stolk 

Arthur Wesselink 

Bart Slotboom 

Bastiaan van Ganzen 10 

Carel ter Avest (vanaf 22:54 uur) 

Cornieke van den Broek (vanaf 22:04 uur) 

Dominique Hofman (van 20:21 uur tot 23:17 uur) 

Dominique Mulder 

Eddie Skinner 15 

Eline Berkhout 

Emma Lenting (vanaf 20:14 uur) 

Esmée van ’t Hof 

Eveline van der Veen 

Femke van de Griendt (vanaf 22:04 uur) 20 

Floris Meertens 

Francine Maessen 

Freek van Vliet (vanaf 00:20 uur) 

Gerard Spaans 

Gijs Gremmen 25 

Gijs Pennekamp (vanaf 21:25 uur) 

Guusje Oussoren (vanaf 21:09 uur) 

Isabel van der Laan (van 20:35 uur tot 21:50 uur) 

Joris van de Riet 

Jurrian Meijerhof 30 

Kees van Beest (vanaf 21:25 uur) 

Laurens Tieleman (van 21:09 uur tot 21:29 uur) 

Leonie Dams 

Lianne de Rijk (tot 23:17 uur) 

Lisette Neeleman 35 

Loes de Bruin 

Lotte Kokkedee 

Maartje Dingemans 

Marije Monnickendam 

Marlise van der Veen 40 

Mats Dijkdrent (van 21:09 uur tot 00:19 uur) 

Nick Vink (tot 23:17 uur) 

Niels Rood 

René Kamerich 

Riccardo Tosellini (vanaf 20:35 uur) 45 
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Robert van de Peppel 

Sander Huls 

Schelte van Deventer (vanaf 22:22 uur) 

Steven Assenberg 

Susanne Belonje 50 

Suze Geuke 

Tijmen Rothfusz (vanaf 21:09 uur) 

Tonda van Manen (vanaf 21:25 uur) 

Vera Verkooijen 

Vivian Tomson (van 21:25 uur tot 23:53 uur) 55 

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

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

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

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

 60 

#1. Opening 
Lotte Kokkedee opent de Algemene Ledenvergadering om 20:02 uur. 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

Lotte leest de agenda voor en geeft aan dat ten opzichte van de rondgestuurde agenda het 65 

agendapunt Installatie en decharge gildepraesides is geschrapt, aangezien het met het 

nieuwe huishoudelijk reglement voldoende is de wijzigingen in het gildebestand 

mede te delen. 

 

#3. Post m.b.t. de ALV 70 

Maartje Dingemans, de ab-actis, heeft twee poststukken ontvangen van Bo Salomons, 

waarvan één poststuk behandeld zal worden onder het agendapunt Update 

Cultuursociëteit. Ze leest de andere ingekomen post van Bo voor.1 Daarnaast heeft ze 

de volgende machtigingen ontvangen: van Thomas Bakker om Bastiaan van Ganzen 

te machtigen, Bo Salomons om Loes de Bruin, Schelte van Deventer en Lennart Blok 75 

om Francine Maessen, Sanne Wortman om Sander Huls, Cid Swanenvleugel om 

Emma Lenting en Freek van Vliet om Adri Wessel te machtigen. 

 

#4. Mededelingen 
Lotte laat weten dat er zoals altijd speculaas op de ALV aanwezig is. 80 

Adri vertelt namens de archiefcommissie dat ze met Sander en Sanne afgelopen donderdag 

bij Maartje op het hok is geweest en dat het archief er goed uitzag. Het archief is 

vrijwel compleet. Ze geeft complimenten voor Maartje en de andere bestuursleden 

voor het werken met de AVG2, waar zij hard mee bezig zijn geweest. 

 85 

#5. Notulen vorige ALV 

                                                      

 
1 Zie bijlage 1. 
2 Algemene verordening gegevensbescherming. 
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Adri merkt op dat in regel 600 van de notulen gesproken wordt over de internationale post, 

maar dat het beleid is om geen internationale post te sturen. Lotte reageert dat de 

internationale post alleen gaat naar Vrienden die automatisch met hun Vriendschap 

post ontvangen en daar in een enquête van het bestuur expliciet om hebben 90 

gevraagd. Een Reünist die post in het buitenland ontving krijgt de post nu op een 

Nederlands adres toegestuurd. 

Floris Meertens vraagt of het versturen van post naar het buitenland extra kosten met zich 

meebrengt. Jurrian Meijerhof antwoordt van wel, maar geeft aan dat het in het 

algemeen om gulle donateurs gaat en er op die manier zeker quitte wordt gespeeld. 95 

Lotte neemt de notulen bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 

#6. Update Cultuursociëteit 
Lotte vertelt dat er een aantal dagen geleden een mail door de Cultuursociëteitscommissie is 

verstuurd over het uittreden van het Duivelsei uit het project. Als het goed is, heeft 100 

iedereen die mail ontvangen. Het bestuur heeft van de voorzitter van de 

Cultuursociëteit, Bo, een brief ontvangen, gericht aan de bestuursleden van de 

verenigingen die meedoen aan het project. Met toestemming van Bo leest ze de brief 

voor.3 Er zijn geen vragen vanuit de zaal. 

 105 

#7. Algemeen jaarverslag 
Lotte zegt dat iedereen het algemeen halfjaarverslag per mail heeft ontvangen en het daarom 

niet zal worden voorgelezen. Vervolgens geeft ze het woord aan de Raad van Advies. 

 

Emma komt om 20:14 uur de zaal binnen. 110 

 

Steven Assenberg en Bastiaan komen naar voren namens de Raad van Advies. Steven vertelt 

dat de Raad van Advies een onafhankelijk orgaan is waar op dit moment hijzelf, 

Bastiaan, Adri, Niels Rood, Annemieke Stolk, en Emily Klerks zitting in nemen. Hij 

legt uit dat de Raad van Advies het adviesorgaan voor het bestuur is dat gevraagd en 115 

ongevraagd advies geeft, maar ook een dankwoord mag uitspreken over het bestuur, 

te beginnen met Lotte, de praeses. Als hij aan Parcivals ronde tafel in de Skylinezaal 

zat, dan merkte hij de prettige vergaderstijl van Lotte op: een strakke leiding zonder 

dominant te worden en oog voor ieders mening. Ook tijdens de ALV’s4 verdedigt ze 

het beleid maar geeft ze iedereen de ruimte. Ze is een bindende factor die met 120 

iedereen een praatje maakt. Doordat de externe taak wegviel, heeft zij die samen met 

Eveline van der Veen opgepakt en heeft ze ook buiten de vereniging haar soft skills 

kunnen laten zien. Hij vindt haar een ongelofelijk goede praeses. 

Steven zegt dat Maartje bezig is geweest met de AVG. Arthur Wesselink en de andere 

bestuursleden hebben hier veel energie in gestopt, maar zeker ook Maartje die zich 125 

als niet-jurist hierin heeft verdiept. Ze heeft vele mailtjes gestuurd, gekeken hoe 

bedrijven het aanpakken en ze heeft met de archiefcommissie gekeken naar het 

inschrijfformulier, dat volgens hem nu klopt. Hij bedankt haar voor haar inzet. 

                                                      

 
3 Zie bijlage 2. 
4 Algemene ledenvergadering. 
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Steven vertelt over Jurrian dat hij als quaestor veel financiële ruimte gaf en het credo ‘geld 

moet rollen’ onder andere tot een mooi eindfeest heeft geleid. Anderzijds had hij als 130 

quaestor ook de controle en hield hij alles, ook de bonnetjes, goed in de gaten; Fred 

Teeven kan van hem leren. Gedurende het jaar was te zien hoe het enthousiasme voor 

de financiën bij hem groeide. Hij is een geweldig bestuursquaestor met hart voor 

cultuur, de vereniging en de leden. 

Bastiaan richt zich tot Arthur, die als assessor intern het hele jaar bezig is de commissies in 135 

goede banen te leiden. Soms liet hij daar een steekje bij vallen, maar er komt je als 

assessor intern ook veel om de oren vliegen. Op de verenigingsavonden zelf is hij een 

echte sfeermaker, die altijd aanwezig was. Bastiaan bedankt hem hartelijk. 

Bastiaan vertelt dat Eveline niet één, maar twee opvolgers nodig heeft om haar taakjes over 

te nemen. Samen met Lotte heeft ze de externe taken geïmproviseerd. Door die twee 140 

functietaken kon ze haar pr-taken niet uitvoeren zoals ze in eerste instantie zou 

willen, maar ook daarin heeft ze het goed gedaan. Ze heeft een algemene poster 

ontworpen en uit iedere weekmail of post op Facebook spatte de creativiteit en het 

enthousiasme, waardoor de manier van aankondigen alleen al stimuleerde om te 

komen. Daarnaast is ze een goede extern die met enthousiasme de contacten 145 

onderhield. Als persoon is ze vrolijk en vol grapjes, maar denkt ze ook zorgvuldig na 

tijdens vergaderingen. Ze is een waardig bestuurlid – chapeau! 

 

Dominique Hofman komt om 20:21 uur de zaal binnen. 

 150 

Bastiaan gaat over op de bespreking van het jaarverslag. 

Inleiding: Bastiaan zegt dat nu eindelijk bekend is wat er door het struikgewas ruist, 

waarvoor dank. 

Programma: Bastiaan ziet dat het bestuur schrijft dat de filmavonden wisselend worden 

bezocht en vraagt of het de filmavonden een succes vond. Lotte antwoordt dat een 155 

keer in het kwartaal een bekende film kijken beter aan zal slaan. De bekende films 

werden namelijk beter bezocht en leden weten dan beter waar ze aan toe zijn, 

aangezien je door de licentieregels niet mag aankondigen welke film je gaat kijken. 

Bastiaan vraagt of het bestuur suggesties heeft wat te doen met het tekort aan koks bij EbeP5. 

Lotte antwoordt dat je vooral kan laten weten dat er een tekort aan koks is en, 160 

wanneer er niet genoeg koks zijn, EbeP niet door kan laten gaan.  

Commissies: Bastiaan vraagt hoe de dagjes en de weekenduitjes van het bestuur samengaan 

en of het bestuursbudget voor de dagjes hoger kan en voor de weekenduitjes lager. 

Arthur antwoordt dat het bestuur geen weekendactiviteit had in hetzelfde weekend 

als de dagjescommissie en dit goed geregeld kon worden, omdat de dagjescommissie 165 

steeds op tijd liet weten wanneer ze een dagje wilde plannen. Jurrian voegt toe dat 

het bestuur niet zoveel heeft uitgegeven aan uitjes en dat de dagjescommissie 

financieel ruimte had. Sommige uitjes werden slechter bezocht dan verwacht, dus het 

is lastig om er een financiële consequentie aan te verbinden. 

Bastiaan vraagt of het bestuur het aanraadt volgend jaar weer een financiële structuur als het 170 

afgekochte eindfeest te hebben voor bijvoorbeeld het gala. Jurrian antwoordt dat het 

                                                      

 
5 Eten-bij-een-Prometheaan. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Mpm6-5nXsM
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eindfeest een groot succes was. Het kaartje voor het eindfeest was iets duurder dan 

normaal, maar leden wisten dat ze er veel voor terugkregen. Daarom zou hij dit 

concept er zeker inhouden. Hij vindt het de moeite zeker waard om een afgekocht 

gala te overwegen, maar dat men moet realiseren dat een galakaartje daarmee wel 175 

zo’n € 30 zal kosten. 

Bastiaan vraagt per wanneer de evaluatievergaderingen die nog moeten plaatsvinden zullen 

zijn afgerond. Arthur antwoordt dat dat in deze periode gebeurt: in oktober moeten 

de vergaderingen plaatsgevonden hebben. 

Locaties: Bastiaan vraagt of het bestuur tips heeft om leden meer te laten drinken in locaties 180 

waar een drankomzet moet worden gehaald, zoals in Café de Keyzer. Lotte 

antwoordt dat een algemene kennisgeving zoals in het eindejaarsverslag genoeg is. 

Cultuursociëteit: Steven vraagt wat de rol van het bestuur was bij de Cultuursociëteit en hoe 

het tegenover het plan staat. Lotte antwoordt dat het oprichten van de 

Cultuursociëteit en het gaan zoeken naar een pand een langzaam proces is dat niet in 185 

een half jaar klaar is, maar dat het formuleren van de statuten een belangrijke stap is 

en dat er vooruitgang in het project zit. Zelf had ze geen grote rol omdat veel van de 

commissieleden van de Cultuursociëteit Prometheanen zijn. Wel wil ze het belang 

benadrukken van transparante communicatie tussen de verenigingen onderling en 

van de Cultuursociëteit naar de verenigingen toe. Ze heeft daarom een overleg 190 

gepland met de verenigingsbesturen om nog een keer alle doelen en verwachtingen 

op een rijtje te zetten. Zo zou een vereniging eisen in het centrum te willen zitten, wat 

de Cultuursociëteit misschien niet weet. Het zoekgebied wordt dan wel kleiner. 

Toekomst Lipsius en Plexus: Steven vraagt wat het oplevert om zitting te nemen in de 

Plexus-Adviesgroep. Lotte antwoordt dat de Plexus-Adviesgroep bestaat uit iemand 195 

van het International House, een studentlid en drie mensen van Plexus die samen 

alles bespreken wat rondom Plexus gebeurt. Omdat de PKvV6 verhuist naar de 

Langegracht, mag Prometheus nu de vertegenwoordiger zijn van de 

studentenverenigingen binnen Plexus. De vertegenwoordiger heeft bijvoorbeeld 

invloed op wie er een bestuursruimte mogen en welke ruimtes de EL CID7 mag 200 

gebruiken. Zo zal er weinig kans zijn dat Prometheus uit het hok wordt gezet. 

 

Riccardo Tosellini en Isabel van der Laan komen om 20:35 uur de zaal binnen. 

 

PR: Steven vraagt hoe het staat met de algemene poster. Eveline antwoordt dat deze er later 205 

is dan verwacht. Door problemen met het formaat kon de poster niet geprint worden 

voor de EL CID-week. Labor Vincit zou de poster gisteren klaar hebben liggen, maar 

dat is uitgesteld naar morgen. Ze heeft niet te veel posters besteld zodat het f.t. ze kan 

gebruiken zonder aan de posters vast te zitten als ze een nieuwe poster willen. 

Ledenbinding: Steven vraagt hoe het nu staat met de aanmeldingen van de mentorgroepjes 210 

en de activiteit van de eerstejaars. Esmée van ’t Hof antwoordt dat er geen 

afmeldingen waren voor de mentorgroepjes en het tot nu toe heel goed gaat: veel 

                                                      

 
6 Plaatselijke Kamer van Verenigingen. 
7 Enige Leidse Commissie IntroductieDagen. 
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groepjes zijn actief en bij het Eten-bij-een-Mentor waren een aantal groepjes helemaal 

of vrijwel compleet. Ook de lezingen en het diesfeest zijn heel goed bezocht. 

Externe contacten: Steven vraagt wat het Cultuurfonds Leiden inhoudt en wat het bestuur 215 

daar heeft gedaan. Jurrian antwoordt dat het bestuur via de Vrijmetselaars met het 

Cultuurfonds in contact is gekomen. Ze zijn een keer uitgenodigd om te dineren met 

allerlei culturele mensen en organisaties binnen Leiden om te praten over de plaats 

van cultuur en kennis in Leiden. In 2022 is Leiden bijvoorbeeld de European City of 

Science. Waar op dit moment de diners en de gesprekken vooral input geven voor dit 220 

evenement, zullen ze er later zijn voor besprekingen van de uitvoering. Lotte voegt 

toe dat Prometheus door het Cultuurfonds is benaderd voor het Rembrandtjaar 2019, 

dus er komen ook concrete dingen via het Cultuurfonds. 

Steven vraagt wat de indruk van het bestuur was van de VVO8-week en de VVO-commissie. 

Lotte antwoordt dat er relatief gezien veel leden van Prometheus aanwezig waren, 225 

voornamelijk bij de lezing en het apekooien, maar dat bijvoorbeeld de poolparty 

tegenviel. Het hing dus erg af van de soort activiteit van welke verenigingen de leden 

komen. Wellicht kan men weer gaan nadenken over het organiseren van activiteiten 

per twee verenigingen, omdat er dan de garantie is dat er veel aanwezigen zijn. 

Lotte bedankt de Raad van Advies hartelijk voor de opmerkingen en geeft de zaal 230 

gelegenheid per kopje vragen te stellen. 

 

Programma 

Niels vraagt of de uitjes op donderdag overdag of in de avond waren en hoe deze uitjes zijn 

bezocht. Lotte antwoordt dat De Slimste Mens live! in de avond was en goed werd 235 

bezocht. Het uitje naar Zutphen was overdag en werd minder goed bezocht. Die 

donderdag overdag was gekozen omdat veel leden in juni geen colleges meer 

hebben. 

Niels vraagt of uitjes op de donderdagavond aan te bevelen zijn. Lotte antwoordt dat het kan 

voor speciale activiteiten. 240 

Francine vraagt wat er bedoeld wordt met de volgende tegenstrijdigheid: enerzijds raadt het 

bestuur aan grote namen te blijven benaderen, anderzijds twijfelt het bestuur aan de 

waarde van grote namen aangezien andere sprekers net zo goed worden 

gewaardeerd. Lotte antwoordt dat het relatief veel tijd en moeite kost grote namen te 

laten spreken, maar het wel leuk is om hen te hebben als sprekers. Als het f.t. het wel 245 

belangrijk en leuk vindt, dan raadt het bestuur aan hen te benaderen, maar als het f.t. 

het niet zo belangrijk vindt, dan is het wellicht de moeite niet waard. 

Sander vraagt hoe het komt dat er niet veel actieve cultuur is geweest, aangezien het bestuur 

dit wel in het beleidsplan aangaf te willen. Lotte antwoordt dat dat klopt. Het bestuur 

heeft het wel geprobeerd, en had onder andere een goochelworkshop en 250 

yogaworkshop in de planning staan, maar dit lukte helaas niet. 

Vera Verkooijen vraagt wat er bedoeld wordt met het omzeilen van licentieproblemen bij de 

universiteitsgebouwen. Lotte antwoordt dat ze met het Lipsius heeft gebeld en haar 

werd verteld dat de universiteit een licentie heeft gekocht, waardoor je in haar 

gebouwen films mag kijken. De medewerker met wie ze belde had geen expertise in 255 
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licenties en wist het dus niet helemaal zeker, maar gaf aan dat de vereniging welkom 

is om films te kijken in het Lipsius. 

 

Gilden 

Sander vraagt of er samenwerkingen met gilden zijn geweest. In het beleidsplan stond 260 

namelijk dat het bestuur graag samenwerkingen wilde. Lotte anwoordt dat de lezing 

van Sophie Labelle met het Pride- en Feministische gilde, de toneelvoorstelling Sophie 

met het Toneelgilde, en het DicTwee met het Taalgilde zijn geweest. Voornamelijk als 

gilden naar het bestuur kwamen is er een samenwerking geweest, maar er is 

inderdaad niet vanuit het bestuur contact gezocht. Ze geeft aan dat het niet 265 

wegneemt dat het leuk is om met gilden samen te werken. 

Niels merkt op dat het bestuur het volgende bestuur aanraadt om leden aan te sporen naar 

gildeactiviteiten te gaan en vraagt of dat niet wat te ingrijpend is in het gildeleven. 

Maartje antwoordt dat ze regelmatig van gildepraesides hoorde dat er niemand of 

een enkel gildelid op kwam dagen bij gildeactiviteiten, en dat het in een geval de 270 

gildepraesides zo demotiveerde, dat ze met het gilde zijn gestopt. Ze vindt dat 

voldoende om er in ieder geval aandacht voor te vragen, maar dat de aansporing 

meer kennisgeving is en het niet heel actief of controlerend hoeft te zijn. 

Sander vraagt hoe gildepraesides zijn aangespoord om hun activiteiten op de website te 

plaatsen. Maartje antwoordt dat ze bij het sturen van het gildedraaiboek naar nieuwe 275 

gildepraesides steeds expliciet vroeg dit te doen. Ook herinnerde ze de gildepraeses 

daaraan wanneer de praeses op het slapend mailtjes reageerde dat er wel activiteiten 

waren geweest die niet op de website te vinden waren. 

 

Commissies 280 

Loes zegt dat het budget van de dagjescommissie wat haar betreft niet ruimer hoeft te 

worden, aangezien ze het afgelopen jaar meer dan genoeg budget hadden. Met een 

eigen bijdrage en steun van de acquisitiecommissie konden de dagjes prima 

bekostigd worden. Jurrian denkt dat de reiskosten voor een dagje ook een financiële 

drempel kunnen zijn voor leden om mee te gaan, en dat een ruim budget en daarmee 285 

een lagere eigen bijdrage die financiële drempel kan verlagen. 

Loes reageert dat een dagje naar bijvoorbeeld Groningen qua reiskosten al snel op kan lopen 

naar € 40. De € 5 waarmee je de eigen bijdrage kan verlagen zal iemand met veel 

reiskosten niet overhalen wel mee te gaan. 

Steven reageert dat met de komst van de dagjescommissie er concurrentie kan ontstaan 290 

tussen de uitjes van de commissie en die van het bestuur. Het bestuur zou, als het 

doorgaat met het organiseren van uitjes, een deel van het uitjesbudget kunnen 

overhevelen naar het budget van de dagjescommmissie. 

Loes reageert dat het een keuze is of je met meer budget meer uitjes organiseert of evenveel 

uitjes die goedkoper kunnen worden. 295 

Steven vraagt hoeveel dagjes het f.t. wil. Floris antwoordt dat het f.t. veel dagjes wil. 

Steven zegt dat hij de afgelopen twee jaar ziet dat wanneer er twee uitjes in een maand zijn, 

de opkomst bij een van de uitjes minder is. 

Francine vraagt hoeveel en welke commissies niet zijn geëvalueerd. Arthur antwoordt dat 

het om zo’n zes commissies gaat. Francine reageert dat het er negen zijn: de almanak-, 300 
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buitenlandreis-, EL CID-, eindfeest-, HR-, kamp-, weekendje II-commissie en de 

themamaandcommissies februari en mei. 

Francine vraagt of Arthur nog van plan is voor deze commissies evaluaties te plannen. 

Arthur antwoordt dat sommige commissies geen evaluatie nodig hebben omdat de 

commissie goed verliep, en anderen nog een evaluatie krijgen. 305 

Francine reageert dat een evaluatie handig kan zijn als de commissie goed verliep, omdat de 

volgende commissie de goede punten kan meenemen. Arthur antwoordt dat hij de 

evaluatievergaderingen zal plannen en daarin op het moment tekort is geschoten. 

Francine vraagt in hoeverre hijzelf of Lisette Neeleman dit gaat oplossen. Arthur antwoordt 

dat in principe hijzelf het oplost door datumprikkers te sturen en bij de 310 

vergaderingen te zijn, maar dat hij dit in samenwerking met Lisette zal doen. 

Niels reageert dat hij niet weet hoe realistisch en belangrijk het is om nog 

evaluatievergaderingen te plannen. 

Adri zegt namens de weekendje II-commissie dat ze geen evaluatie hoeven en alles prima is 

verlopen. 315 

Sander reageert dat het wel handig is om de tips te weten voor de volgende commissie. 

Adri reageert dat het draaiboek alles goed dekt; het was duidelijk wat er moest gebeuren. 

René Kamerich oppert om niet per se een evaluatie te doen, maar met de volgende 

commissie onderling tips uit te wisselen. 

Bastiaan zegt namens de eindfeestcommissie ook geen evaluatie te hoeven en belooft het 320 

commissiedraaiboek te herschrijven. 

Lotte zegt dat de evaluaties gepland zullen worden. 

Sander vraagt met welke commissies is meevergaderd. Arthur antwoordt dat hij in ieder 

geval met de themamaandcommissie mei, de dagjescommissie en de weekendje II-

commissie heeft meevergaderd. 325 

Sander vraagt of het aan te raden is om mee te vergaderen met alle commissies. Arthur 

antwoordt dat hij het wel kan aanraden, ook al gingen de meeste commissies heel 

goed en was het vooral voor de observatie en de gezelligheid. Lotte voegt toe dat het 

een handig checkmoment is om te zien hoe het er echt in de commissie aan toe gaat 

en dat er eigenlijk met iedere commissie mee zou moeten zijn vergaderd. Arthur 330 

reageert dat het hem spijt dat het niet is gelukt bij alle commissies mee te vergaderen. 

Sander vraagt of het aan te raden is om als bestuurslid in commissies zitting te nemen, of dat 

dat te veel werk is. Eveline antwoordt dat ze het in principe kan aanraden, omdat je 

zo niet te los komt te staan van wat commissies doen. Als bestuur moet je echter soms 

ook andere dingen doen, zoals het inschrijven van nieuwe leden tijdens de EL CID-335 

week, dus het is handig om in een commissie niet een te grote rol te hebben en meer 

als contactpunt te fungeren en een ondersteunende rol te hebben. 

Sander vraagt of er iets is gebeurd met het plaatsen van foto’s op de website. Jurrian 

antwoordt dat er helaas niet veel is gebeurd bij de internetcommissie, maar dat er 

twee nieuwe enthousiaste leden bij zijn gekomen en hijzelf komend jaar meer tijd zal 340 

hebben. Lotte voegt toe dat het aan te raden is veel contact met de commissie te 

onderhouden om iets gedaan te krijgen. 

Steven oppert om na te gaan denken over een nieuwe website, nu Emily en Thomas Bakker 

de enigen zijn die geheel vat hebben op de website en geen tijd meer hebben om 

ernaar te kijken. Lotte antwoordt dat dat een goed idee is, ook omdat de website nog 345 

niet versleuteld is en daarmee niet AVG-proof is. 
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Sander merkt op dat de nieuwe regisseur bij Efeze intern is gekozen in plaats van door een 

open mail naar de vereniging, wat wel het plan was. Lotte antwoordt dat deze 

verandering in overleg met Bo en Lisette is besloten. Het is was uiteindelijk fijn om 

iemand te kiezen die al een jaar had meegedraaid met Efeze. Vandaar dat Bo en 350 

Lisette Earryt Sijm hadden benaderd. 

Sander vraagt waarom er staat dat de workshop bij de fotocommissie jaarlijks is. Lotte 

antwoordt dat het idee van een jaarlijkse workshop in het beleidsplan stond en dat is 

ingestemd. 

Sander merkt op dat er geen handleiding van de fotocamera bestaat. Eveline antwoordt dat 355 

dat klopt. In het verslag staat dit verkeerd, er zou eigenlijk draaiboek moeten staan. 

Sander vraagt waarom de integratiecommissie nu vijf leden heeft en niet vier, zoals bij de 

evaluatievergadering van de oude integratiecommissie aangeraden werd. Loes 

antwoordt dat ze begonnen met drie commissieleden en dat in de zomer de vierde 

persoon erbij zou komen. Ze was zelf echter zes weken weg, precies in die tijd dat er 360 

veel werd gebrainstormd en er veel moest gebeuren. Het was daarom handiger een 

extra lid te hebben om dat te doen. 

Francine vraagt waarom er nog geen Pyrossen binnen Leiden zijn rondgestuurd of aan de 

Pyrosredactie is gevraagd dat te doen. Lotte antwoordt dat dat komt omdat 

Dominique Hofman in de EL CID-week is langsgekomen om de Pyrossen binnen 365 

Leiden te verspreiden, maar deze Pyrossen bleken de verkeerde versie te zijn. Het 

bestuur heeft toen de juiste versie opgehaald en van etiketten voorzien, maar het was 

onduidelijk of het nog aan de Pyrosredactie gevraagd moest worden om de Pyrossen 

rond te brengen. Eveline voegt toe dat dat nog haar taakje was. 

Vera vraagt hoe het met Efeze is bevallen om van een gilde een commissie te maken. Kan dat 370 

vaker met dit soort gilden? Lotte antwoordt dat Efeze veel elementen had om er een 

commissie van te maken: het was duidelijk en praktisch in de uitvoering, het komt 

vaker voor bij verenigingen dat ze een toneelcommissie hebben, en het was al 

gebleken dat Efeze in de smaak viel. Als bestuur is het wel goed om consequent 

repetitieverslagen te krijgen, dat ging dit jaar nog niet zo goed. Lisette voegt toe dat 375 

de manier van werken bij Efeze maakt dat er geen duidelijke notulen zijn, maar dat 

Earryt en zij hebben afgesproken regelmatig te zullen communiceren naar het 

bestuur. Jurrian voegt toe dat het goed is bevallen. Omdat er al lang over Efeze werd 

gesproken is de overgang naar een commissie redelijk vlekkeloos verlopen. De keuze 

zal echter steeds van ieder individueel geval afhangen. 380 

 

Locaties 

Niels zegt dat het bestuur schrijft dat de muziek in De Keyzer harder staat en vraagt of het 

met De Keyzer heeft overlegd of de muziek zachter kan. Lotte antwoordt dat ze het 

na de laatste lezing aan Martijn heeft gevraagd. Hij gaf aan dat andere gasten de 385 

muziek wel hard willen en het lastig is iedereen zijn zin te geven. 

 

Guusje Oussoren, Laurens Tieleman, Mats Dijkdrent en Tijmen Rothfusz komen om 21:09 

uur de zaal binnen. 

 390 
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Niels ziet in het verslag staan dat het lastig is het KOG9 te reserveren en vraagt of er een 

universiteitsbeleid is waar op gewezen kan worden om toegelaten te worden. Lotte 

antwoordt dat iedere faculteit haar eigen beleid heeft en er geen algemeen document 

is om op te wijzen. Nu is er een medewerker van het KOG die Prometheus wel toelaat 

en een medewerker die dat niet doet. Voor andere verenigingen, zoals SIB10, wordt 395 

het ook moeilijker bij het KOG te reserveren. Niels oppert om met de PKvV of het 

VVO opheldering te vragen. Lotte vindt dat een goed idee.  

Sander merkt op dat in het verslag een flinke lijst aan locaties aan het volgende bestuur 

wordt aangeraden en het wellicht handiger is deze locaties door een locatiecommissie 

te laten onderzoeken. Lotte antwoordt dat het vooral ter kennisgeving is dat de 400 

locaties er zijn en het volgende bestuur de locaties niet allemaal hoeft te onderzoeken, 

zeker als de vereniging nog in De Keyzer past, zoals nu het geval is. Veel van de 

locaties zijn uit het document van de vorige locatiecommissie gehaald ter inspiratie. 

René raadt het volgende bestuur aan om een keer naar het locatiedocument te kijken, dat is 

opgesteld met het idee ook de komende jaren mee te kunnen. 405 

Francine heeft als suggestie om Jantje van Leiden uit de potentiële locaties te halen, omdat je 

er niet fatsoenlijk mag dansen. Jurrian reageert dat er alleen niet met veertig man 

tegelijkertijd mag worden gesprongen; hij vindt dat geen probleem voor een 

feestlocatie. Francine reageert dat ze dat wel problematisch vindt; springen is 

namelijk ook dansen. Jurrian reageert dat ze dan ieder een andere definitie van 410 

dansen hebben. 

 

Toekomst Lipsius en Plexus 

Vera vraagt waarom Prometheus de PKvV mag vervangen in de Plexus-Adviesgroep. Lotte 

antwoordt dat dat inderdaad bijzonder is, omdat Prometheus hiermee een soort 415 

brugfunctie tussen het VVO en Plexus krijgt. Anita de Bruijn, de contactpersoon van 

de studentenorganisaties in Plexus, wilde Prometheus vragen, omdat ze het 

afgelopen jaar heel professioneel vond gaan. 

Robert van de Peppel merkt op dat het behartigen van de belangen van alle verenigingen op 

Plexus een behoorlijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. 420 

Loes vraagt of het wel het probleem van de vereniging zou moeten zijn als een andere 

vereniging problemen heeft met Plexus. Lotte antwoordt dat bij een probleem de 

vereniging in kwestie contact heeft met Anita en dat dat niet via Prometheus gaat. 

Floris voegt toe dat Anita aangaf dat het om algemene samenwerkingen met de 

verenigingen en mensen in het pand ging en niet om eventuele problemen. 425 

 

PR 

Sander vraagt of het bestuur achter de formulering staat dat ze op gelijke voet zijn 

doorgegaan met de pr ten opzichte van vorig jaar, terwijl Niels vorig jaar tweeënhalf 

keer zoveel tweets stuurde en op Instagram postte. Niels merkt op dat Francine vorig 430 

jaar Instagram beheerde. Eveline antwoordt dat in de pr-vergadering was 

geconstateerd dat er amper reactie op tweets kwam en ze daarom minder met Twitter 

                                                      

 
9 Kamerlingh Onnesgebouw. 
10 Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen. 
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heeft gedaan. Ze denkt dat het meevalt hoeveel minder ze met Instagram heeft 

gedaan. Het was voor haar en Leonie Dams lastig om Instagram van de grond te 

krijgen, omdat voor iedere foto toestemming moest worden gevraagd aan de mensen 435 

die op de foto’s stonden. Door de beperkte tijd die ze had moest ze soms andere 

bestuurstaken, zoals mails beantwoorden, voor laten gaan op Instagram. In plaats 

daarvan focuste ze zich meer op Facebook. 

Sander reageert dat op de externe Facebookpagina vorig jaar ook verslagjes van activiteiten 

werden geplaatst, wat nu niet is gebeurd. Eveline antwoordt dat ze daar geen 440 

overzicht op had, omdat ze net Facebook had. 

Jurrian vraagt wanneer Sander dit merkte. Sander antwoordt dat hij het recent opmerkte. 

Bastiaan zegt dat hij begrijpt dat er iets minder op de sociale media stond, omdat Eveline 

zowel assessor pr als extern was. 

Francine begrijpt de druk voor Eveline, maar merkt op dat je niet in het verslag moet zeggen 445 

dat de activiteit op gelijke voet met vorig jaar was. Eveline reageert dat ze met gelijke 

voet niet doelde op het aantal posts per kanaal, maar op het feit dat ze niets nieuws 

naast deze kanalen heeft kunnen doen, wat ze als assessor pr wel had willen doen. 

Sander raadt het f.t. aan om op de externe Facebookpagina eerder dan de dag zelf de lezing 

te plaatsen. 450 

Mats raadt het f.t. aan om meerdere activiteiten op een maandposter te zetten. Lotte reageert 

dat het bestuur het visueel aantrekkelijker vond om op één activiteit te focussen. 

 

Gijs Pennekamp, Vivian Tomson, Kees van Beest en Tonda van Manen komen om 21:25 uur 

de zaal binnen. 455 

 

Ledenbinding 

Niels vraagt of het bestuur het aanraadt belrondes te houden, nu niet veel mensen nog 

bellen. Lotte antwoordt dat ze zijn mening deelt. Nu het minder gewoon is te bellen 

komt bellen heftiger over dan bedoeld. WhatsApp- of mailrondes zouden een 460 

alternatief kunnen zijn, hoewel bellen wel heel effectief is. 

Steven reageert dat bellen persoonlijker en directer is en alternatieven gemakkelijker te 

negeren zijn door de ontvangers. 

Eline Berkhout reageert dat uit de eindejaarsenquête blijkt dat een aanzienlijke groep 

mensen anders benaderd zou willen worden. 465 

 

Laurens verlaat de zaal om 21:29 uur. 

 

Bestuursformatie 

Sander merkt op dat het lastig was om geen assessor extern te hebben en vraagt of het aan te 470 

raden is om bij een vijfkoppig bestuur in plaats van de assessor pr de assessor intern 

weg te laten. Lotte antwoordt dat het wel heel handig is om een aanspreekpunt voor 

commissies te hebben. Bovendien heeft de assessor pr de meeste losse taakjes 

waardoor ze gemakkelijker te verdelen zijn. Ze denkt dat het beter is de extern of pr 

weg te laten dan de intern. 475 

Bastiaan zegt dat een assessor intern heel veel kleine taakjes heeft die toch tijd kosten en die 

snel veel meer tijd kunnen gaan kosten als er iets mis gaat in een commissie. Het is 

dan heel belangrijk dat een iemand het overzicht heeft in het bellen en overleggen 
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tussen verschillende mensen. Als je bijvoorbeeld als praeses de BRC11 op je zou 

nemen, en er gaat iets mis, dan kan je zoveel extra’s er niet bij hebben. 480 

Steven oppert om een commissie te creëren die kan onderzoeken hoe een bestuursformatie 

anders vormgegeven kan worden. Lotte vindt dat een goed idee; wellicht kan het f.t. 

daarover nadenken. 

 

Vrienden en Reünisten 485 

Robert merkt op dat hij de Vrienden- en Reünistendag erg geslaagd vond en vindt het 

jammer dat de Reünistenlezing nog niet zo van de grond komt. Hij vindt het goed dat 

het bestuur heeft gevraagd wat de reden is dat Reünisten niet komen, maar het klopt 

niet dat de Reünistenlezing midden in de werkweek plaatsvindt, omdat het gaat om 

de avond voor het Hemelvaartsweekend. Hij vreest dat het nog lang kan duren 490 

voordat de Reünistenlezing echt is gegroeid. Hij geeft het f.t. als suggestie mee om na 

te denken over een andere invulling van de avond, zoals een etentje. Lotte reageert 

dat het klopt dat het de dag voor Hemelvaartsdag is, maar waarschijnlijk voelt het 

voor anderen als midden in de werkweek. 

 495 

Externe contacten 

Niels vraagt of het überhaupt tegen te houden is dat in de toekomst het drukwerk in de EL 

CID-week verdwijnt en in hoeverre het de wens van de universiteit is om het 

drukwerk te verminderen in plaats van van de EL CID. Lotte antwoordt dat het 

waarschijnlijk grotendeels de wens van de universiteit is om duurzamer te worden, 500 

hoewel de EL CID ook veel nieuwe ideeën had. Of het tegen te houden is, dat weet ze 

niet, maar met veel moeite is het het afgelopen jaar gelukt om de stop op drukwerk 

tegen te houden. Om het dit jaar wel helemaal door te kunnen voeren zou de EL CID 

nu, in oktober, of uiterlijk in november moeten laten weten dat ze geen drukwerk 

meer willen, aangezien verenigingen daarna al advertenties gaan verzamelen en 505 

verenigingen op dat moment hetzelfde verhaal kunnen houden als afgelopen jaar. 

Vivian oppert om zelf actie te ondernemen, aangezien de EL CID al drie maanden 

geconstitueerd is. Lotte antwoordt dat de commissie al veel overleg met de 

universiteit en de PKvV heeft, en het handiger is af te wachten tot november. 

Jurrian zegt dat de app goed was voor de zichtbaarheid: Prometheus stond steeds bovenaan 510 

de lijst verenigingen. Dit kan echter zo weer veranderen. Hij raadt daarom aan goed 

op te letten en ideeën aan te dragen zoals het sorteren op categorieën. Digitalisering is 

dus geen probleem, maar het is goed op te letten in welke vorm het gebeurt. 

Francine vraagt, nu DAC12 toegetreden is tot het VVO, wat hun identiteit is en in hoeverre 

DAC een concurrent van Prometheus is. Lotte antwoordt dat zij hier ook mee zat en 515 

als enige in de plenaire vergadering doorvroeg over de identiteit van DAC en hun 

verhouding met Odessa. De PKvV antwoordde dat de verhouding van DAC met 

Odessa niet anders is dan die van andere verenigingen met cafés en dat dat geen 

reden is om DAC te weigeren. DAC profileerde zich inderdaad eerst als culturele 

vereniging, maar nu is dat veranderd naar gezelligheidsvereniging. In lijn daarmee 520 

                                                      

 
11 Buitenlandreiscommissie. 
12 Dinsdag Avond Club. 
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vertelt DAC nog steeds dat hun jaarclubs een divers aanbod van sport, toneel, 

spelletjes, enzovoort aanbieden, maar in de praktijk moet je verplicht bij één jaarclub 

die slechts één van die dingen doet, en wordt er op de dinsdagen voornamelijk 

geborreld en gedanst. DAC heeft bijvoorbeeld ook geen lezingen. 

Gerard Spaans herinnert zich dat DAC eerst niet werd toegelaten en vraagt of de reden 525 

daarvoor nu geen rol meer speelt. Lotte antwoordt dat ze dat heeft gevraagd. De 

PKvV antwoordde dat de DAC destijds nog maar twee jaar bestond en dus nog niet 

oud genoeg was voor een PKvV-lidmaatschap. Ze vroeg vervolgens of het overtreden 

van EL CID-afspraken nog een reden was. De PKvV antwoordde dat dat in haar ogen 

geen probleem meer was. 530 

Adri zegt dat in de notulen van de plenaire vergadering destijds stond dat mensen DAC 

irritant vonden omdat ze veel geld in de promotie tijdens de EL CID-week gooiden 

en daardoor erg aanwezig waren, maar er geen echte reden was waarom DAC niet 

zou mogen toetreden. DAC hoefde zich toen nog niet aan de regels te houden. 

Vera voegt toe dat op de promotieflyers van de Odessa het logo van DAC stond, en tijdens 535 

de EL CID-week mag dat niet. Vandaar dat ze niet werden toegelaten. 

Sander vraagt of het bestuur tips heeft om in overleg te gaan met de zusjesverenigingen over 

de lage opkomst op de zusjesdag. Lotte antwoordt dat het bestuur heeft geprobeerd 

om een andere activiteit te gaan doen dan de biercantus, maar ViaKunst wilde het 

heel graag doen. Ze oppert om de zusjesdag op een centrale plek te houden en om 540 

dan iets met alle zusjes te doen, bijvoorbeeld een excursie, in plaats van op bezoek te 

gaan bij een van de verenigingen. Het helpt ook dat Prometheus nu de activiteit mag 

organiseren, omdat Prometheus toch iets groter en georganiseerder is en toch vaak de 

voortrekker in het proces is. 

Vera vraagt of het bestuur aanbevelingen heeft met betrekking tot het Comité van 545 

Aanbeveling, bijvoorbeeld het benaderen van een nieuw persoon. Lotte zegt dat er 

consequent brieven naar hen zijn gestuurd. In totaal reageerde Douwe Breimer laatst 

zeer positief op de afgelopen Pyros, kwam er van Edwin Rutten een kerstkaart en 

ontving het bestuur van Lulu Wang een uitnodiging voor haar nieuwste boeklaunch. 

De communicatie is dus minimaal. Ze beveelt het f.t. aan te kijken naar de rol van het 550 

Comité en oppert om bijvoorbeeld een algemeen evenement met de leden van het 

Comité te organiseren. 

Bastiaan reageert dat het Comité er voornamelijk is om er gewoon te zijn en zich te 

associëren met Prometheus. Als we hen lastig gaan vallen, dan zullen ze snel weg 

zijn. Lotte reageert dat de meesten van hen ook hebben aangegeven geen post te 555 

willen ontvangen. Het is al een goede stap om hen te noemen in bijvoorbeeld 

uitnodigingen van sprekers, hoe pocherig het ook klinkt, maar je hebt dan wel een 

basis voor bekende sprekers. 

Lotte neemt het jaarverslag bij hamerslag en per acclamatie aan. 

Lotte schorst de vergadering om 21:50 uur. 560 

 

Femke van de Griendt en Cornieke van den Broek komen de zaal binnen. Isabel verlaat de 

zaal. 

 

#8. Financieel jaarverslag 565 

Lotte heropent de vergadering om 22:04 uur. Ze geeft het woord aan Jurrian. 
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Jurrian zegt dat hij de definitieve financiële stukken met de beamer zal tonen. Hij begint met 

het resultaat. Op de inkomsten is in totaal ongeveer € 180 meer geïnd ten opzichte 

van de tweede suppletoire begroting. Twee tegenvallers zijn de posten Vrienden (2) en 

Reünisten (3), als gevolg van uitgebleven donaties. Alle Vrienden en Reünisten die 570 

langer dan twee jaar niets hebben bijgedragen, zijn dit jaar meerdere malen daaraan 

herinnerd en bij uitblijven van reactie uit het Vrienden- en Reünistenbestand 

verwijderd. Het gaat hier gelukkig niet om grote donaties. 

Jurrian gaat naar de uitgaven en vertelt dat de post Print- en Kopieerkosten (11) als resultaat € 

363,55 heeft, wat lager is dan begroot. Het bestuur is zuinig omgegaan met printen en 575 

er zijn vooral minder ALV-boekjes geprint. Postzegelkosten zijn op bijna precies € 750 

uitgekomen, zoals oorspronkelijk begroot. Deze post was later verhoogd omdat hij 

dacht dat post buiten de stadsgrenzen van Leiden ook op de post ging, terwijl in de 

praktijk bij adressen in de omgeving van Leiden post wordt rondgebracht. Jurrian 

heeft dit jaar de post Promotiemateriaal (14) niet op € 0 gezet, om duidelijk te maken 580 

waaraan geld wordt uitgegeven. Vanuit deze post is direct een reservering gedaan 

voor de drukkosten van bestuur Parcival over 2018 bij Labor Vincit; dit geld is dus 

nog niet uitgegeven. Op de balans zal de reservering te zien zijn. Jurrian vertelt dat 

het resultaat op Overige uitgaven (15) weg valt te strepen tegen Overige inkomsten (7). 

Er is een bluetoothspeaker aangeschaft voor € 140, waarvoor het bestuur € 28 heeft 585 

afgeschreven. De rest van de waarde van de speaker is te zien op de balans. In totaal 

is er € 1703,79 uitgegeven aan het ab-actiaat, wat iets minder dan begroot is. 

Jurrian behandelt nu het resultaat van de Verenigingsuitgaven. Representatiekosten extern (17) 

is iets hoger uitgevallen dan begroot, omdat zowel het h.t.- als het f.t.-bestuur vaak bij 

rondjes verenigingen zijn geweest. Presentjes intern (18) laat een groot verschil zien 590 

tussen het hier en laatst gepresenteerde resultaat. Dit komt omdat Arthur de kosten 

pas in september heeft gedeclareerd. Jurrian zegt dat aan de posten voor de uitjes (22, 

23, 24) minder is uitgegeven dan begroot. Dit komt deels omdat er minder 

bestuursuitjes zijn vanwege de dagjes van de dagjescommissie, en deels omdat de 

activiteiten minder goed bezocht werden, waardoor er in totaal minder gesubsidieerd 595 

werd dan verwacht. Bij Subsidie Efeze (28) komt hij op € 0 uit. Helaas heeft hij de 

donaties en de kaartverkoop niet van elkaar kunnen scheiden in de financiële 

administratie, waardoor hij niet kan uitmaken hoeveel geld aan donaties naar het 

potje van Efeze kon. Hij heeft daarom het resterende geld als overige inkomsten voor 

de vereniging geboekt. Het eindfeest heeft uiteindelijk meer gekost doordat sommige 600 

kratjes misten om statiegeld voor terug te krijgen en de locatie toch € 50 heeft 

gerekend als schoonmaakkosten, omdat ze onze schoonmaak niet goed genoeg 

vonden. Hij raadt aan om een schoonmaak standaard af te kopen. Jurrian heeft wat 

meer geld kunnen vrijmaken voor het fotoboek, zodat dat goedkoop kan blijven. Hij 

merkt op dat veel commissies steeds iets onder het begrote bedrag zijn gebleven. Al 605 

die bedragen bij elkaar opgeteld maken dat er uiteindelijk veel geld overblijft. 

 

Schelte van Deventer komt om 22:22 uur de zaal binnen. 

 

Jurrian vertelt dat de post Domeinnaam (39) is gestegen, omdat hij de frequentie van de 610 

facturen anders had ingeschat. Onder Merchandise (40) vallen nu ook pennen, die hij 

in overleg met Eline heeft ingekocht. Omdat hij geld over had, heeft hij € 400 kunnen 
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reserveren voor het zesde lustrum. Hij heeft voor de fotocamera en de beamer geen 

geld gereserveerd, omdat deze als vaste activa op de balans zijn geplaatst. In de 

toekomst hoeft een quaestor niet meer te reserveren voor deze posten. Het 615 

uiteindelijke resultaat is dit jaar € 926,12 in de plus. Jurrian zegt dat dit goed is voor 

de vereniging, omdat de reserve ten opzichte van vorig jaar weer wordt bijgevuld. 

Jurrian gaat verder naar de balans. Bij de vaste activa heeft hij nu apparaten als de beamer, 

de fotocamera en de bluetoothspeaker gezet. Hij legt uit dat op de balans de waarde 

wordt weergegeven. Het jaarlijks af te schrijven bedrag is de aanschafwaarde van het 620 

apparaat gedeeld door het aantal geschatte jaren dat het apparaat meegaat. De 

fotocamera en de beamer zijn al geheel betaald, maar ze kunnen nog steeds een aantal 

jaar mee. In de toekomst hoeft er dus niet meer te worden gereserveerd, maar zet een 

quaestor de aanschafwaarde op de balans. In plaats van geld vast te moeten zetten 

voor een bepaalde investering, kan een quaestor nu geld lenen van de reserve. Zo 625 

wordt de drempel lager om iets voor de vereniging aan te schaffen. Wel moet de 

quaestor goed letten op de liquiditeit van de vereniging. Jurrian merkt op dat het 

bedrag aan debiteuren nog hoog is, omdat het hem nog niet is gelukt onder andere 

kosten voor activiteiten en advertenties voor het VVO-boekje te innen. Dit gaat nog 

gebeuren. De reservering voor Labor Vincit laat hij nog staan, maar hij geeft aan dat 630 

er een wettelijke termijn bestaat om facturen te sturen. Afhankelijk van het type 

product of dienst is dat twee of vijf jaar. Voor de zekerheid laat hij daarom deze 

reservering staan. De verenigingsreserve bestaande uit het saldo van de balans en de 

algemene kas zal uitkomen op zo’n € 5.600. 

Jurrian vervolgt met de winst- en verliesrekening. Deze is exact hetzelfde als het eerder 635 

gepresenteerde resultaat, behalve de post Verrekeningen. Hierop zijn een aantal 

verliezen genomen die buiten de begroting omgaan, zoals het afschrijven van niet te 

innen debiteuren. Het restant, € 822,02, is naar de post Algemene kas (ook wel de 

verenigingsreserve) op de balans geschreven. 

 640 

Jurrian geeft het woord aan de kascontrolecommissie. 

René en Gerard komen naar voren. Gerard vertelt dat hij samen met Bo de 

kascontrolecommissie vormt. Zij controleren de kas en alle bonnetjes en letten erop 

dat de quaestor zijn werk goed doet. Ook geven ze gevraagd en ongevraagd advies. 

Ze hebben genoten van de gezellige kascontroles. René vervolgt dat ze een aantal 645 

vragen hebben voorbereid, maar graag eerst het woord aan de zaal geven. 

Loes vraagt waarom het Jurrian bij het resultaat van Efeze niet gelukt is om donaties en 

kaartverkoop uit elkaar te halen, aangezien ze in het resultaat onderscheid tussen de 

twee heeft gemaakt en uitkwam op € 62,60 aan donaties. Jurrian antwoordt dat hij dit 

niet had gezien en dat dat hem spijt. Hij zal kijken of dit bedrag naar het potje van 650 

Efeze kan worden verschoven, maar geeft ook aan dat zijn tweede reden blijft staan 

dat een commissie geen eigen doorlopende financiën kan voeren. 

Schelte reageert dat mensen donaties geven in de veronderstelling dat het geld bij Efeze 

terechtkomt. Jurrian antwoordt dat dat een goed argument is, maar dat mensen ook 

kunnen realiseren dat Efeze onderdeel van een vereniging is en de vereniging in 655 

eerste instantie het geld ontvangt om vervolgens te kijken wat Efeze nodig heeft. 

Schelte reageert dat de afgelopen keer specifiek is gezegd dat het geld naar Efeze zou gaan 

en vindt dat het geld daar dan ook naartoe moet gaan. Jurrian reageert dat dat klopt, 
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maar raadt aan om volgend jaar te zeggen dat het geld naar de vereniging in het 

algemeen gaat. 660 

Vera merkt op dat aan het begin van het jaar is afgesproken dat wanneer de donaties 

gescheiden kunnen worden van de kaartverkoop dat geld naar Efeze gaat, wat nu het 

geval is. Jurrian antwoordt dat, omdat dit ook aan de donateurs is gezegd, hij het 

bedrag van de donaties in het potje zal doen. 

Niels oppert om het potje van Efeze te veranderen in budget. Jurrian antwoordt dat dat het 665 

idee is; om het potje op te laten lossen om vervolgens vanuit de vereniging, die 

eventuele donaties ontvangt, het geld distribueert zoals bij iedere commissie. 

Vera oppert om het potje dan wel op te maken door iets speciaals te doen, bijvoorbeeld nu 

het vijfjarig bestaan van Efeze eraan komt. Jurrian vindt dat een prima idee. 

 670 

Carel ter Avest komt om 22:54 uur de zaal binnen. 

 

Mats vraagt in hoeveel jaar de speaker wordt afgeschreven. Jurrian antwoordt in vijf jaar. 

Mats vraagt waarom er op de balans bij de beamer en de fotocamera € 00,01 staat. Jurrian 

antwoordt omdat die al zijn gekocht vanuit opgebouwd verenigingsgeld, maar er een 675 

getal moest staan om ze in het overzicht te laten verschijnen. 

Sander stelt voor om, in plaats van overgebleven geld in de reserve te doen, het geld te 

reserveren voor een nieuwe website. Jurrian vindt het een goed idee geld op te 

bouwen voor een nieuwe website, maar zou zoveel geld niet vastzetten voor één 

doel. 680 

Francine vindt het een goed plan en stelt voor om komend jaar zo’n € 1.500 uit de reserve te 

halen. 

Mats vindt € 1.500 erg veel geld. Hij vindt het prima om een nieuwe website te maken als de 

huidige niet voldoet, maar hij zou er niet de volle mep voor willen betalen. Een 

goedkope optie is voor een vereniging ruim voldoende. 685 

Eline vindt het slimmer om het geld in de reserve te parkeren, omdat het geld dan vrij te 

besteden is. Mocht het er niet van komen om het geld voor een website te gebruiken, 

dan is het geld tenminste nog beschikbaar voor andere investeringen. 

Jurrian voegt toe dat je geld pas kan reserveren als er een duidelijk plan ligt.  

Steven vraagt wat de richtlijnen zijn voor de reserve. 690 

Gerard antwoordt dat de uitgaven in een verenigingsjaar zo’n € 10.000 zijn en de reserve nu 

zo’n € 6.000 is. De reserve bevat dus iets meer dan de helft van de uitgaven van een 

verenigingsjaar. 

Jurrian voegt toe dat je kunt kijken naar de hoogste facturen die je als vereniging voorschiet, 

bijvoorbeeld de reiskosten voor een weekendje. Dat is zo’n € 3.000. € 6.000 is dus een 695 

prima bedrag voor deze uitgaven. 

René voegt toe dat je door de risico’s die je loopt met bijvoorbeeld reiskosten, je niet ineens 

de helft uit de reserve kan halen. Door die risico’s is het goed hoge reserves te 

hebben, zoals bedrijven die ook hebben. 

Gerard voegt toe dat de reserve nu op de maximale stand staat en er gedurende het jaar 700 

tegelijkertijd afschrijvingen kunnen komen, waardoor de reserve op bijvoorbeeld € 

4.000 komt te staan. 

Kees voegt toe dat het in het licht van een pandzoekende Cultuursociëteit heel belangrijk is 

een flinke reserve te laten zien. 
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Mats vraagt waarom de begrotingspost Domeinnaam duurder wordt. Jurrian antwoordt dat 705 

dit zo’n € 100 per jaar gaat kosten door nieuwe serverkosten. Deze server stond eerst 

bij de universiteit, maar deze is opgeheven. Toen stond de server bij een lid thuis, 

maar op advies van Thomas is nu gekozen voor een eigen server bij een professionele 

partij. Zo zadelt de vereniging niet meer iemand anders op met een server en is het 

geregeld. 710 

 

Dominique Hofman, Lianne de Rijk en Nick Vink verlaten de zaal om 23:17 uur. 

 

Mats vraagt waar de representatiekosten extern uit bestaan en waarom die € 100 meer zijn 

ten opzichte van vorig jaar. Jurrian antwoordt dat de post representatiekosten extern 715 

te maken heeft met de zichtbaarheid van de vereniging naar buiten toe. Uit dit potje 

zijn het bestuurslogo betaald, een fooi aan Café de Keyzer en de kosten van de 

rondjes verenigingen. De deelname aan die rondjes wordt vergoed door de 

vereniging, en dit jaar is het bestuur steeds enthousiast meegegaan, en is de laatste 

keer ook het voltallige f.t. meegegaan. 720 

Sander vraagt of de factuur van het fotoboek binnen is. Jurrian antwoordt dat hij de factuur 

binnen heeft en dat de kosten van het fotoboek € 12,50 per persoon zullen bedragen. 

Mats vraagt hoe de onvoorziene kosten € 347,28 zijn geworden. Jurrian antwoordt dat er aan 

het begin van het jaar een kasverschil van € 100 was en dat de postservice van Plexus 

uiteindelijk geld bleek te kosten. Tot zijn spijt heeft hij zelf een kasverschil van € 30. 725 

Hij denkt dat hij het geld bij het kamp is verloren. 

Esmée vraagt of er een reservering voor de integratiecommissie naar het f.t. is gedaan. 

Jurrian antwoordt dat hij € 50 beschikbaar had gesteld voor de maand september, en 

hij ervan uitging dat het budget voor de andere maanden door Eline werd gedekt. 

Esmée reageert dat de goedkope activiteiten in september moesten komen, waardoor de € 50 730 

niet is uitgegeven. 

Steven reageert dat de commissie altijd acquisitie kan aanvragen. 

 

De kascontrolecommissie neemt weer het woord. 

René merkt op dat na twee jaar contributiedebiteurschap, de debiteur kan worden 735 

geroyeerd. De contributiedebiteur bij Yggdrasil kan dus worden geroyeerd. 

Schelte reageert dat het wettelijk verplicht is een debiteur na een tijd af te schrijven dan wel 

te royeren. Jurrian vindt het een goed punt. Bij Prometheus wordt een termijn van 

twee jaar gehanteerd, dat zal waarschijnlijk voldoende zijn. 

Joris van de Riet reageert dat in de statuten staat dat bij een royering de persoon in kwestie 740 

een maand van tevoren te horen moet krijgen van de royering en er nu dus nog niet 

tot royering kan worden overgegaan. 

Mats reageert dat je als debiteur op een gegeven moment de wet overtreedt. 

Bastiaan reageert: ‘Laat ze het maar aanvechten.’ 

Lotte reageert dat het f.t. dan de royering mag doen. 745 

René roept namens de acquisitiecommissie op om veel geld aan te vragen, omdat de 

acquisitiekas propvol zit; het geld klotst tegen de plinten. 

Gerard vraagt Jurrian wat hij lastig vond aan de quaestuur en waar hij problemen heeft 

ondervonden, zodat Eline daar rekening mee kan houden. Jurrian antwoordt dat hij 

het het lastigst vond de betalingen te innen, omdat de mailtjes van de quaestor helaas 750 
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regelmatig in mensen hun spambox terecht komen. Hij heeft daarom geprobeerd 

mailtjes vanuit andere aliassen te sturen. Daar is veel tijd in gaan zitten. 

René vraagt hoe de samenwerking met de commissiequaestoren was. Jurrian antwoordt dat 

die samenwerking prettig verliep. Hij keek kritisch naar de commissiequaestuur. Bij 

veel commissies verliep de quaestuur heel goed en was de quaestor heel zelfstandig, 755 

maar bij bijvoorbeeld de BRC is hij betrokkener geweest. Bij de BRC gaat het namelijk 

om veel geld en de quaestor was een eerstejaars, die het overigens ontzettend goed 

heeft gedaan, en het was leuk om dichtbij de commissie te zijn in plaats van die 

afstand te hebben. Wel heeft hij gemerkt dat het heel belangrijk is om bij de opstart 

van commissies goed duidelijk te maken wat bijvoorbeeld het budget is en of een 760 

commissie wel of geen risico kan nemen. 

Gerard vraagt wat Jurrian denkt dat de komende jaren een financiële uitdaging kan worden. 

Jurrian antwoordt dat er veel te winnen valt in het boekhoudprogramma, aangezien 

hij zelf geen voorkennis in het programma had en het zich naar eigen inzicht eigen 

heeft moeten maken. 765 

René zegt dat je als quaestor niet één, maar twee zegeningen mag ontvangen, van zowel de 

Raad van Advies als de kascontrolecommissie. Jurrian is een heel kundige, oplettende 

quaestor die duidelijk het overzicht had. Hij wekte bij Bo, Gerard en hem de indruk 

dat de quaestuur in veilige handen was, en die indruk is gezien het resultaat ook 

terecht. In het bijzonder geeft René complimenten voor het oog voor structurele 770 

problemen en de lange termijn ontwikkelingen, zoals de houdbaarheid van de 

postfinanciën. 

Gerard concludeert dat het advies aan de zaal goedkeurend is. 

Jurrian geeft aan dat de donaties van Efeze naar hun potje zullen gaan. 

Lotte deelt mede dat het acquisitieresultaat en de acquisitiebegroting morgen zullen worden 775 

behandeld, tenzij er bezwaar is. Er is geen bezwaar. 

Lotte neemt het financieel jaarverslag bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 

#9. Installatie en decharge commissieleden 
Lotte installeert Lianne de Rijk in de integratiecommissie. 780 

 

Lotte dechargeert Eden Zhang uit de acquisitiecommissie. 

Lotte dechargeert Eline Berkhout, Larissa Koedood, Marike van Dam, Sander Huls en Sanne 

Wortman uit de almanakcommissie. 

Lotte dechargeert Annemieke Stolk, Floris Meertens, Leyan Li, Schelte van Deventer en 785 

Sophie van Houwelingen uit de buitenlandreiscommissie. 

Lotte dechargeert Gerard Spaans, Juliette Reijnen, Loes de Bruin en Marike van Dam uit de 

dagjescommissie. 

Lotte dechargeert Bastiaan van Ganzen, Leonie Dams en Naor Scheinowitz uit de 

eindfeestcommissie. 790 

Lotte dechargeert Bo Salomons, Cid Swanenvleugel, Eline Berkhout, Eveline van der Veen, 

Joris van de Riet, Loes de Bruin, Niels Rood en Sander Huls uit de EL CID-commissie. 

Lotte dechargeert Anne Bulkens, Daphne van Wijngaarden, Laurens Tieleman en Vivian 

Tomson uit de galacommissie. 

Lotte dechargeert Adri Wessel, Eline Berkhout, Joris van de Riet, Sanne Wortman, Steven 795 

Assenberg en Robert van de Peppel uit de HR-commissie. 
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Lotte dechargeert Dominique Mulder, Esmée van ’t Hof, Freya Freytag, Guus de Wit, Suze 

Geuke en Thijs-Jan Kamp uit de kampcommissie. 

Lotte dechargeert Steven Assenberg uit de pr-commissie. 

Lotte dechargeert Larissa Koedood uit de Pyrosredactie. 800 

Lotte dechargeert Gijs Pennekamp, Kees van Beest, Laura van den Hooff, Rianne 

Stuivenberg en Susanne Belonje uit de themamaandcommissie februari. 

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

Riccardo Tosellini uit de themamaandcommissie mei. 

Lotte dechargeert Bo Salomons uit de toneelcommissie Efeze. 805 

Lotte dechargeert Emma de Jong, Joep Tegelaar en Laura van den Hooff uit de weekendje I-

commissie. 

Lotte dechargeert Adri Wessel, Lianne de Rijk, René Kamerich en Tonda van Manen uit de 

weekendje II-commissie. 

 810 

#10. W.v.t.t.k.13 
Lotte zegt dat het gildeoverzicht in het ALV-boekje te zien is en er nu de kans is een gilde 

over te nemen. Maartje deelt mede dat Lieke Beunders en Fabiënne van Breda het 

Disneygilde hebben overgenomen.14 

 815 

#11. Rondvraag 
Bart Slotboom, Cornieke, Femke, Francine, Gijs Gremmen, Gijs Pennekamp, Guusje, 

Riccardo, Schelte en Tijmen hebben geen opmerking. 

Loes zegt dat Parcival nu zijn plicht heeft vervuld en het zwaard van Arthur weer in de rots 

kan steken. Dit vertelt ze als excuus om een cadeautje te geven: ze gooit van achter in 820 

de zaal zakken met chocolade pindarotsjes naar het bestuur. 

Vera bedankt het bestuur en is heel trots op hen. Ze hebben het heel goed gedaan en ze 

kunnen er samen trots op zijn dat ze zo’n leuke groep hebben gevormd. 

Niels zegt dat het bestuur het heel erg goed heeft gedaan het afgelopen jaar en hoopt dat ze 

kunnen genieten van de rust. 825 

Gerard vond het een heel leuk bestuursjaar en is trots op het bestuur. Hij hoopt hen komend 

jaar nog vaak te zien. 

Annemieke zegt dat ze helaas niet zo vaak komt maar dat ze de maandprogramma’s er leuk 

uit vond zien. Ze vond de begeleiding van Arthur en Jurrian bij de BRC heel prettig 

en vindt dat het bestuur het goed heeft gedaan. 830 

Eddie Skinner zegt: ‘Het was heel leuk, top.’ 

Carel zegt: ‘Hartelijk dank en geniet van jullie pensioen.’ 

Robert heet bestuur Parcival welkom bij de club van oud-besturen. Hij zegt dat het bestuur 

veel enthousiasme uitstraalde. 

Suze Geuke bedankt het bestuur voor hun moeite en inzet. Ze vond het een heel fijn en 835 

gezellig jaar. 

Marlise van der Veen zegt dat ze weliswaar zelf niet vaak kwam, maar dat Prometheus in de 

vorm van Eveline wel de neiging had naar haar toe te komen. Ze vindt dat het 

                                                      

 
13 Wat verder ter tafel komt. 
14 Zie bijlage 3. 
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bestuur het heel mooi gedaan heeft en ze is heel trots op hen allemaal. Ze is ook blij 

dat de assessor pr nu meer tijd heeft voor de afwas. 840 

Susanne Belonje bedankt het bestuur. De bestuursleden hebben zich door moeilijkheden 

heen geslagen. Ze zegt dat ze nu kunnen genieten van hun welverdiende rust. 

Marije Monnickendam bedankt het bestuur voor hun inzet en voor een mooi jaar. 

Emma zegt ook namens Cid: lieve Parcival, bedankt voor een heel mooi jaar. Vanwege de 

pareltjes tussen de links naar allerlei websites zijn jullie mijn favoriete bestuur. 845 

René zegt dat hij niet al te negatief wil klinken, maar dat hij het idee heeft dat de toon en de 

omgangsvormen op de ALV’s de afgelopen tijd zijn verhard. Wie zich dan ook inzet 

voor de vereniging verdient veel dankbaarheid. Hij wil het bestuur ontzettend 

bedanken voor al het harde werk dat ze hebben geleverd. 

Mats sluit zich aan bij wat René heeft gezegd. Hij oppert om volgend jaar niet meer achter 850 

mensen hun rug om vervelende dingen te zeggen. Hij wilde zich eigenlijk 

uitschrijven dit jaar, maar heeft besloten het nog een jaartje aan te kijken. Hij zegt dat 

de bestuursleden kunnen genieten van hun herwonnen vrijheid. 

Vivian zegt dat het volgende bestuur kan gaan genieten van hun bijna-bestuursjaar. 

Bastiaan zegt dat ieder bestuur een groot dankwoord verdient bij hun aftreden, maar dat in 855 

het bijzonder bestuur Parcival dit heeft verdiend. Het bestuur heeft het niet 

gemakkelijk gehad met onder andere de formatie, de Cultuursociëteit en de AVG als 

moeilijke kwesties. Ze hebben goed bestuurd en ze boden een breed palet aan 

lezingen en uitjes aan. Ook hebben ze niet geschroomd om vernieuwingen door te 

voeren en problemen aan te kaarten. Dat is heel dapper en gedurfd. Hij zegt dat het 860 

bij kritiek de toon is die de muziek maakt en dat er naast die toon ook wat valse noten 

zijn gespeeld. Zoals Mats zei heeft hij ook overwogen zich uit te schrijven. Maar, zegt 

hij, er is ook heel veel goeds bij Prometheus. Gelukkig is het f.t. helemaal ingestemd 

en dat vindt hij ontzettend fijn. Maar hij maakt zich zorgen om wat Parcival heeft 

moeten meemaken en de vele tegenstemmen die Jurrian en Lotte hebben gekregen. 865 

Daarom roept hij op om alsjeblieft waardig met elkaar om te gaan. Er zullen namelijk 

in de toekomst moeilijke kwesties blijven komen en de beslissingen op dat gebied 

maak je samen als vereniging. Dit kan door vertrouwen te hebben in elkaar en in het 

bestuur; de verenigingsdemocratie te zien als middel, niet als doel; en te focussen op 

de uitkomst en niet op de procedure. Hij hoopt dat iedereen vervolgens de uitkomst 870 

op waarde kan schatten, namelijk als die van een kleine studentenvereniging. Hij 

spoort aan om tot tien te tellen en discreet te zijn. Hij wil zichzelf niet heilig verklaren; 

hij heeft ook dingen gedaan die niet handig waren. Hij wil afsluiten met iets positiefs: 

Prometheus bestaat voor 99 % uit leuke dingen en hij hoopt dat dat niet vergeten 

wordt. Bestuur Parcival heeft alles met groot enthousiasme gedaan. Een bestuur moet 875 

per week allerlei dingen doen die ontzettend veel tijd kosten. De bestuursleden 

hadden ook allerlei andere dingen kunnen doen. In plaats daarvan zag je de 

creativiteit in iedere weekmail en de passie voor cultuur in het programma, dachten 

ze weloverwogen na over hun beleid en blijkt uit het jaarverslag hoe introspectief ze 

zijn en durfden ze zich kwetsbaar op te stellen. Dat is echte ridderlijkheid. 880 

Adri wil het bestuur bedanken en complimenteren. Ondanks het begin heeft het bestuur met 

enthousiasme heel hard gewerkt voor iedereen. Ze wil zich bij René aansluiten dat de 

omgangsvormen wat verhard zijn en dat ze het daar heel moeilijk mee heeft gehad 

het afgelopen jaar. Prometheus is altijd een fijne plek voor haar geweest, maar het 
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laatste jaar was dat minder en is ze ook minder vaak geweest. Ze hoopt dat iedereen 885 

het aankomend jaar met elkaar open om kan gaan. Afgelopen week had ze een open 

en eerlijk gesprek met het f.t. en ze heeft vertrouwen in de toekomst. 

Steven zegt dat hij op ALV’s en in de wandelgangen heeft gesignaleerd dat de toon minder 

vriendelijk is en hij hoopt dat iedereen respect voor elkaars mening kan hebben 

zonder elkaar in elkaars waarde aan te tasten. Het bestuur stond als een team. Op de 890 

zeldzame avonden dat hij er was werd hij met open armen ontvangen en was het 

bestuur er altijd om een praatje te maken. Hij heeft er respect voor dat het bestuur het 

durfde niet altijd de makkelijkste weg te kiezen. Hij bedankt het bestuur. 

Sander zegt dat hij heel erg heeft genoten van het afgelopen jaar. 

Esmée bedankt het bestuur en zegt dat het soms een tweede huis voor haar vormde, en 895 

Eveline soms in letterlijke zin. 

Kees bedankt het bestuur en vindt hen een heel erg leuk bestuur. 

Floris wil het bestuur enorm bedanken als waarborgers van de sfeer en de inhoud. Door het 

interessante programma is hij bijna iedere woensdag geweest. Hij hoopt dat de sfeer 

van alle kanten uit positiever wordt en dat de dankbaarheid zich ook uit op andere 900 

momenten dan alleen even op de ALV. 

Eline bedankt het bestuur. Het programma was altijd heel mooi en de speculaas ging nu 

gemakkelijk open. Ook wil ze de kascontrole bedanken: zij en Jurrian hebben uren 

met haar gezeten om dingen uit te leggen en advies te geven. Omdat ze nog niet weet 

hoe alles precies werkt was dat erg prettig. De Raad van Advies heeft daarnaast 905 

ontzettend geholpen en ze vindt dat de vereniging trots kan zijn op haar 

adviesorganen. 

Dominique Mulder wil iedereen heel erg bedanken. Ze heeft het afgelopen jaar genoten en ze 

is vooral blij met de eerstejaars en kijkt uit naar wie allemaal gebonden leden worden. 

 910 

Vivian verlaat de zaal om 23:53 uur. 

 

Joris bedankt het bestuur voor een prachtig jaar met prachtige lezingen. Hij hoopt dat hij 

komend jaar wat meer bij lezingen aanwezig zal zijn. Daarnaast geeft hij het bestuur 

zijn complimenten voor de aanpak van de AVG. Zoiets komt zomaar over een 915 

bestuur heen en dat hebben ze zorgvuldig aangepakt. Normaal eindigt hij met ‘vo, 

maar nu zal hij eindigen zoals Eline Schelte’s uitroep ‘b’vo’ verstond: ‘buffel’. 

Lisette bedankt het bestuur voor een superleuk programma en voor hun inzet. 

Leonie bedankt het bestuur voor de activiteiten, voor de mooiste herinneringen van haar 

studententijd en voor de voorbereiding op het bestuurschap. 920 

Tonda van Manen bedankt het bestuur en zegt dat ze door hen een actief lid is geworden. 

Eveline zegt dat, in tegenstelling tot wat mensen denken die achter de rug van sommige 

mede-bestuursleden om over hen praatten en die tijdens de wissel-ALV tegen hen 

stemden, waar niemand mee naar voren kwam waardoor het bestuur niets kon doen, 

zij haar mede-bestuursleden wel perfect vindt zoals ze zijn. Ze hoopt dat mensen 925 

meer open gaan staan voor anderen en mensen eerst beter leren kennen voordat ze 

hun oordeel vellen. Ze wil iedereen bedanken voor het afgelopen jaar. 

Arthur bedankt iedereen en zijn fantastische bestuursleden voor dit jaar. Hij heeft dit jaar 

veel meegemaakt en vond het heel leuk. 
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Jurrian wil, nu hij aftredend bestuurlid is, vertellen hoe de wissel-ALV vanuit zijn 930 

perspectief is geweest. Hij was na een enigszins moeilijke bestuursformatie met 

fantastisch leuke mensen begonnen aan een onbezorgde tijd van brainstormen en 

plannen maken. Destijds had hij alle energie, het enthousiasme en de bereidheid. 

Totdat hij geruchten hoorde over dat mensen tegen wilden stemmen. Het lukte hem 

die geruchten van zich af te laten glijden en de motivatie te behouden, aangezien hij 935 

er niets mee kon. Maar, vervolgt hij, wanneer er op een avond over je wordt gestemd 

of je al dan niet geschikt bent om een vereniging te besturen, wat zonder echte 

onderbouwing anoniem wordt gedaan, en mensen blijken problemen te hebben met 

hem, dan weet hij niet waar dat vandaan komt. Het kan zijn dat hij voordat hij 

bestuur ging doen steken heeft laten vallen in zijn functioneren. Dat maakt hem niet 940 

uit. Het zou hem niet uitmaken als de tegenstemmen niet op hem als persoon was 

gericht. Maar na die stemming was het hele bestuur heel erg aangedaan. Ze wilden er 

zijn voor de vereniging, voor dit leuke project. Ze vroegen aan de ALV om vooral 

naar hen toe te komen om te praten, maar er kwam niemand. En gedurende het 

bestuursjaar hoorde hij via via dat er onderhuids veel kritiek was. Kritiek vindt hij 945 

helemaal niet erg. Maar, zegt hij, uit dat dan alsjeblieft. Omdat die kritiek nooit is 

geuit heeft hij afgeleid dat tegen hem is gestemd door zijn persoon, want met kritiek 

op zijn eerdere functioneren zou men wel naar hem toestappen, redeneerde hij. Hij 

wil zeggen wat dit met iemand doet. De motivatie en het enthousiasme van de f.t.-tijd 

was weg. Hij had geen zin meer in het jaar en heeft andere dingen hoger op zijn 950 

prioriteitenlijst gezet, omdat Prometheus geen leuke plek meer voor hem was om te 

zijn. Hij ging vaak bij mensen staan die hij goed kende, omdat hij bij andere mensen 

op ieder moment dacht, kan hij deze persoon wel vertrouwen, of gaat hij of zij straks 

naar iemand anders om te vertellen wat voor slecht bestuurslid hij is? Dat is het effect 

dat die wissel-ALV op hem heeft gehad en waar hij nu nog geëmotioneerd over is. Hij 955 

is ontzettend blij dat het f.t. zonder problemen is ingestemd en dit niet mee hoeft 

maken. Hij hoopt dat de mensen die de consternatie rond de wissel-ALV hebben 

veroorzaakt – hij weet niet wie dat zijn, hij heeft slechts vermoedens – dit zich 

aantrekken en dit nooit meer zullen doen. Het creëert zo’n giftige sfeer. Hij weet niet 

in hoeverre het aan het bestuur te zien was, maar op de achtergrond was dit de hele 960 

tijd aanwezig. Dat was niet alleen slecht voor hem, maar voor de hele vereniging. Hij 

roept op om in de toekomst opener met elkaar conflicten te kunnen bespreken. Door 

te bespreken kunnen we dingen oplossen. 

Lotte wil eerst een paar woorden van blijheid delen. Ze is heel erg blij dat ze dit jaar kennis 

heeft mogen maken met zoveel nieuwe, interessante mensen zowel binnen als buiten 965 

Prometheus. Het was een genoegen om zo veel interessante activiteiten voor en met 

Prometheanen te mogen organiseren. Ze vertelt over haar bestuursgenoten: Arthur, 

die altijd bereid was af te sluiten omdat hij toch wel zou blijven; Maartje, wiens 

grenzeloze inzet en menselijke blik op vraagstukken inspirerend waren; Eveline, die 

er altijd was en wiens stille maar continue werkvermogen verbazingwekkend waren; 970 

en Jurrian, wiens vermogen om zaken scherp te duiden en te verwoorden het bestuur 

ontzettend heeft geholpen. Daarnaast wil ze over serieuzere zaken spreken. Ze vertelt 

dat ze zich de afgelopen maanden groot heeft gehouden. De gebeurtenissen van het 

afgelopen jaar hebben grote impact op haar en andere bestuursleden gehad. Het jaar 

heeft haar helaas verhard, tot het uiterste gedreven en heeft haar blik op het leven en 975 
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op Prometheus als vereniging veranderd. De formatie was zwaar, maar de wissel-

ALV overtrof alle verwachtingen. Het bestuur doet dit bestuursjaar vrijwillig en het is 

een deugd om zeer begaan te zijn met de vereniging. Echter, zegt ze, zo begaan te zijn 

dat je het bestuur geen ruimte geeft, werkt beklemmend en gaat tegen de waarden 

van Prometheus, openheid en acceptatie van iedereen, in. Ze zegt dat zij en haar 980 

bestuursgenoten allemaal personen met gevoelens, gedachten en idealen zijn. Dat 

sommige gedachten en idealen niet helemaal overeenkwamen met anderen hoeft 

geen probleem te zijn; het is juist goed als mensen verschillend over zaken denken en 

hierover in een open discussie gaan. Dit is echter niet gebeurd. Het bestuur is altijd 

bereid geweest om de dialoog aan te gaan met mensen die anders over zaken 985 

dachten, maar er kwam helaas niemand naar hen toe. Ze wil niet de schuld bij 

iemand leggen; ook het bestuur maakt fouten. Ze vraagt iedereen om volgend jaar 

opener en transparanter te zijn naar het bestuur over problemen die men ondervindt 

op de vereniging, zodat er een constructieve dialoog kan ontstaan. Ze zegt dat dit ook 

geldt voor de communicatie met elkaar en over elkaar. Vervolgens bedankt ze alle 990 

Prometheanen die op de activiteiten verschenen en met wie ze zo veel interessante en 

inspirerende gesprekken heeft gehad. Ze maken Prometheus de open, fijne 

vereniging die ze kan zijn. Ze bedankt de Raad van Advies, en speciaal Adri, voor 

alle steun en advies die ze gegeven hebben. Ten slotte bedankt ze haar 

bestuursgenoten, het team waar ze dit jaar niet zonder kon en wilde. 995 

Maartje wil eerst iets zeggen wat haar aan het hart gaat, omdat het op te lossen is met 

bewustwording: dat er een roddelcultuur binnen Prometheus is. Ze zegt dat het heel 

menselijk is om over mensen te praten, maar ze heeft gemerkt dat het nu op een 

structurele wijze gebeurt en vrijwel alleen op een negatieve manier, zonder nuance. 

Dit doet haar en anderen heel veel pijn. Ze vertelt dat ze gepest is op de basisschool 1000 

en dat ze het afgelopen jaar behoorlijke basisschool-vibes kreeg. Soms, als ze taakjes 

voor Prometheus moest doen of dacht aan de vereniging, kreeg ze weer dat gevoel in 

haar maag dat je herkent al je gepest bent en je je niet geaccepteerd voelt. Ze roept op 

tot nuance en om je te verplaatsen in een ander; dat je pas oordeelt als je meer met 

iemand hebt gepraat dan over iemand hebt gehoord. Ze vervolgt dat het een eer was 1005 

om bestuur te zijn van Prometheus. Ze bedankt alle leden voor hun aanwezigheid, de 

commissieleden voor hun inzet, de gildepraesides die Prometheus zo uniek en divers 

cultureel maken, en haar bestuursleden, van wie ze ontzettend veel heeft geleerd. 

Lotte schorst de vergadering om 00:19 uur. 

 1010 

Freek van Vliet komt de zaal binnen. Mats verlaat de zaal. 

 

#12. Wisseling van bestuur 
Lotte heropent de vergadering om 00:43 uur. 

Lotte vertelt dat ze over zal gaan tot de wisseling van het bestuur, maar niet voordat er een 1015 

heuze bestuursontgroening heeft plaatsgevonden. Om te testen of het aankomende 

bestuur voldoende kennis over en passie voor Prometheus heeft, moeten ze oude 

Prometheus EL CID-slogans matchen met diverse voorwerpen, bijvoorbeeld de 

slogan ‘Licht ontvlambaar’ met haarlak en ‘Kleine vonk, groot vuur’ met een masker 

van Freek Vonk. Het f.t. heeft alles goed gematcht. De voorwerpen houden zelf ook 1020 

een opdracht in, waardoor onder andere blauwe kaas en spicy hummus worden 
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gegeten, de f.t. ab-actis handboeien omkrijgt en de f.t. extern gaat limbodansen onder 

een touw van vuur door. 

 

Lotte gaat over tot de bestuurswissel. 1025 

Lotte dechargeert Eveline van der Veen als assessor pr en assessor extern. 

Lotte dechargeert Arthur Wesselink als assessor intern. 

Lotte dechargeert Jurrian Meijerhof als quaestor. 

Lotte dechargeert Maartje Dingemans als ab-actis. 

Lotte draagt het voorzitterschap van de vergadering over aan Maartje Dingemans. 1030 

Maartje dechargeert Lotte Kokkedee als praeses. 

Maartje installeert Dominique Mulder als praeses, en draagt het voorzitterschap van de 

vergadering aan haar over. 

Dominique Mulder installeert Joris van de Riet als ab-actis. 

Dominique Mulder installeert Eline Berkhout als quaestor. 1035 

Dominique Mulder installeert Lisette Neeleman als assessor intern. 

Dominique Mulder installeert Floris Meertens als assessor extern. 

Dominique Mulder installeert Leonie Dams als assessor pr. 

 

Dominique Mulder geeft het woord aan nu o.t.-bestuur Parcival. 1040 

Eveline en Lotte hebben cadeaus voor hun gedeelde kind Floris: sokken met daarop de tekst 

“footnotes” en een kaartje in het Frans. 

Eveline geeft Leonie, die erg van anatomische tekeningen houdt, een tekening van een oog. 

Jurrian geeft Eline een alpacaknuffel. 

Arthur geeft Lisette ter voorbereiding op alle mythes die haar te wachten staan het boek 1045 

Mythos van Stephen Fry. 

Maartje geeft Joris, die praeses is van het Boekenfestijngilde, een boekenpakket. 

Lotte geeft Dominique Mulder een plantje, iets wat ontbreekt op het hok tussen alle koffie en 

Gomarianen. 

 1050 

Dominique Mulder merkt op dat er nu nog één ding ontbreekt: de bestuursnaam. 

Het bestuur telt af en roept in koor: Halcyon! 

Eline vertelt de mythe van Alkyone: zij stortte zich in zee om met haar geliefde te zijn, dus 

Aiolos veranderde hen beide in ijsvogels. Het strand was erg onveilig, en Aiolos geeft 

daarom een tijd per jaar rust om de vogels de kans te geven te broeden. Van die 1055 

rustige tijd is ook de term “halcyon days” afgeleid: een rustige periode, en dat is wat 

bestuur Halcyon wil uitdragen. 

Gerard wil naar aanleiding van de naam een anekdote vertellen: hij zag onderweg naar het 

Snellius ooit een ijsvogel vliegen, en realiseerde zich dat de straat daar de Blauwe 

Vogelweg heette. Hij heeft daarna geen ijsvogels meer gezien, tot in juni – het einde 1060 

van de formatie. Dat moet wel een teken zijn. 

Dominique Mulder wil de rest van de vergadering bedanken voor hun aanwezigheid en het 

feit dat ze zijn langsgekomen om bestuur Parcival te bedanken. 

 

#13. Sluiting 1065 

Dominique Mulder sluit de vergadering om 01:21 uur. 
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Bijlage 1: Ingezonden brief Bo Salomons 
 

Waarde ALV van A.S.V. Prometheus, geacht bestuur, 

 

Hoewel ik zelf helaas niet bij de ledenvergadering kan zijn, en daardoor de rondvraag mis, 

zou ik toch wat willen zeggen in dit medium. Ik zie Sander al bezorgd kijken, maar ik beloof 

het kort te houden. Ik wil zowel het bestuur als de leden bedanken voor een mooi jaar bij 

Prometheus. Ik heb het weer fantastisch naar mijn zin gehad, en ik vind het jammer dat ik 

me deze woensdagavond niet bij jullie, mijn vrienden, voeg. Het bestuur wil ik in het 

bijzonder bedanken. Een bestuursjaar is zwaar, en wij leden zien maar een puntje van de 

ijsberg. Veel werk gebeurt achter de schermen, en daar merken wij als leden heel weinig van. 

De vijf mensen die hier aan tafel zitten hebben een heel jaar zich volledig aan de vereniging 

gewijd, mails beantwoord, betalingen verwerkt, contacten onderhouden, uitjes en lezingen 

georganiseerd en een platform geboden waar leden ook zelf kunnen organiseren, binnen en 

buiten gildeverband. Dit bestuur heeft keihard gewerkt, en als vereniging kunnen we daar 

enkel dankbaar voor zijn.  

 

Veel succes en plezier met de vergadering, en eet al dat speculaas smakelijk op. Hopelijk is 

deze vergadering weer een gezellige, gemoedelijke avond onder vrienden, zoals elke 

woensdagavond dat is. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bo 
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Bijlage 2: Brief update Cultuursociëteitscommissie 
 

Waarde bestuursleden, 

 

Met deze mail wil ik jullie verder informeren over bepaalde ontwikkelingen, plannen voor 

het aankomende jaar, en de aankomende bestuursvergadering.  

 

Allereerst de ontwikkeling: zoals jullie weten heeft Het Duivelsei hun samenwerking met de 

vijf andere verenigingen opgezegd. Over het uittreden schreef het inmiddels o.t.-bestuur het 

volgende: ‘Over ons uittreden kunnen we kort zijn: onze vereniging heeft het concept van de 

Cultuursociëteit altijd mooi gevonden en we vinden het jammer om er na ruim drie jaar mee 

op te houden, maar we merkten dat de uitvoering voor ons simpelweg niet werkte. Wij gaan 

dan ook verder aan de slag met onze eigen alternatieven en hopen van harte dat het voor 

jullie wel werkt!’ 

 

Voor de Cultuursociëteitcommissie verandert dit een aantal zaken, maar veel zal ook 

hetzelfde blijven. We gaan door met een partner minder, maar we hebben al een aantal 

beoogde partners die wellicht de plaats van Het Duivelsei in kunnen nemen. Natuurlijk 

moeten die partijen een constructieve bijdrage kunnen leveren, en moeten ze vergelijkbare 

bedragen in gaan leggen als ze mee willen doen, en als de vijf deelnemende verenigingen 

daarmee instemmen. Zoals mijn voorganger heeft gezegd: de Cultuursociëteit wil 

voornamelijk in dienst staan van de verenigingen, en de samenwerking faciliteren. Over de 

inhoud beslissen uiteindelijk de verenigingen tezamen. De financiële subcommissie die met 

nieuwe leden is aangesteld is reeds begonnen met het maken van nieuwe financiële plaatjes, 

maar daarover meer in de paragraaf over onze plannen. We hopen jullie hiermee voldoende 

van informatie te hebben voorzien.  

 

Dan de plannen voor komend jaar. De commissie heeft in haar laatste vergadering harde 

doelen gesteld. Voor het eind van het kalenderjaar zal de financiële subcommissie een aantal 

alternatieve scenario's geheel uitgewerkt hebben. Dat betekent dat we precies kunnen 

vertellen hoeveel de verenigingen zullen moeten betalen voor een aantal alternatieve 

panden. De subcommissie houdt rekening met een aantal variabelen, waaronder deelname 

van andere verenigingen en verschillende locaties van een mogelijk pand. Ook worden 

opties bekeken om vreemd kapitaal aan te trekken. Aan het eind van het kalenderjaar 

kunnen we dus een sluitend plaatje geven over toekomstige kosten en bekostiging.  

Ook zal de juridische subcommissie voor het eind van het kalenderjaar het HR van de 

Vereniging Cultuursociëteit af hebben, compleet met financiële lasten die men in de 

toekomst aan zou moeten gaan. Het HR is een uitgebreide regeling van de precieze structuur 

van de vereniging. Tegelijk zal de subcommissie ook zoeken naar een notaris om de statuten 

bij in te laten schrijven. Ook dat moet in samenspraak met de verenigingen. Een vraag waar 

jullie over na moeten denken voor de volgende vergadering is of jullie de notaris nog een 

uitgebreide controle willen laten doen. Dat is duurder, maar dan zal hij het document aan de 

tand voelen, wat ook prettig is voor de zekerheid. Daarover kunnen natuurlijk alleen de 

verenigingen beslissen.  
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De commissie vindt het wenselijk om een nieuwe subcommissie in te stellen, namelijk een 

subcommissie communicatie/extern. Deze zou als doel hebben om fondsen aan te schrijven, 

communicatie met allerlei partijen onderhouden en een aanspreekpunt zijn voor externen 

die ons willen bereiken. Hiervoor zijn vooral vlotte mensen vereist die een babbel kunnen 

houden en die graag op mensen afstappen. Zouden jullie binnen jullie verenigingen willen 

kijken of er mensen zijn die aan die profielschets voldoen? Ervaring met communicatie en 

een bestaand netwerk zijn een pre, maar als men dat niet heeft is dat ook geen ramp.  

 

Als jullie nog vragen hebben, vrees niet deze te stellen!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bo Salomons 

Voorzitter van de Cultuursociëteitscommissie 
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Bijlage 3: Overzicht gilden 
 

Installatie gildepraesides 
 

Nieuwe gilden: 

Droomgilde: Rik van Leeuwen 

Vreemde Kwak in ’t Wak-gilde: Eveline van der Veen, Freya Freytag en Gerard

 Spaans 

 

Bestaande gilden: 

Animegilde: Joanna Boudewijn, Lian Appelboom en Miranda Lake 

Cabaretgilde: Bart Slotboom 

Chocoladegilde: Esmée van ’t Hof 

Disneygilde: Fabiënne van Breda en Lieke Beunders 

Moeilijkeboekengilde: Hester Be 

Pridegilde: Esmée van ’t Hof 

Spelletjesgilde: Lesley Jol en Loes de Bruin 

Tekengilde: Maartje Dingemans 

 

Decharge gildepraesides 
 

Gilden die voort blijven bestaan: 

Animegilde: Emma van Dissel en Francine Geurts 

Cabaretgilde: Thomas van Santen 

Chocoladegilde: Sanne Wortman 

Disneygilde: Francine Geurts en Jelmar Hugen 

Filologiegilde: Martijn Knapen 

Historisch Gilde: Debbie Splinter 

Moeilijkeboekengilde: Emily Klerks 

Pridegilde: Loes de Bruin 

Slechte-filmgilde: Kristian Bakker 

Spelletjesgilde: Jos van Winkel en Robert van de Peppel 

Vegetarisch Kookgilde: Kim Vogelzang 

 

Gilden die opgeheven worden: 

DIY-gilde: Lesley Jol 

Klassieke Muziekgilde: Bastiaan van Ganzen en Lotte Kokkedee 

Pseudoniem Prometheus: Laura van den Hooff en Loes de Bruin 

Psychologiegilde: Riccardo Tosellini 

VPRO-gilde: Bastiaan van Ganzen en Emily Klerks 

Veganistengilde: Louise van der Vlugt 


