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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus op 

woensdag 1 februari 2012 
Gehouden in ’t Keizertje te Leiden. 

 

# a. Lijst van aanwezigen 5 

Anna Visser 

Annelieke Oerlemans 

Berend Boer 

Duco Vollebregt 

Eveline Brouwers 10 

Jeroen Bouterse 

Karin Hendrikse 

Kevin de Kuyper 

Lianne Heslinga 

Lieke Smits 15 

Michel den Uijl 

Myrte Hoekstra 

Thomas Bakker 

Thomas Nak 

Vivian Vermelis 20 

Wieneke Jansen 

 

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

en vervolgens slechts met de voornaam. Bij installaties en decharges wordt altijd de gehele 

naam gegeven. 25 

 

# 1. Opening 
Om 19.43 opent Jeroen Bouterse de vergadering. 

 

Mededelingen vooraf: 30 

Jeroen zegt dat er ALV1-boekjes op tafel liggen, vlakbij Berend Boer. Er liggen ook exemplaren van de 

statuten en het huishoudelijk reglement; mensen mogen die gebruiken maar er niet in schrijven. 

Er is ook een intekenboekje. De laatste mededeling is dat ten behoeve van de ab-actis de 

vergadering wordt opgenomen. 

Jeroen merkt op dat er bij de eerste ALV van Kastalia bezwaar werd gemaakt tegen het opnemen van 35 

de vergadering. 

Michel den Uijl herinnert zich deze kwestie, die er om ging wat gezaghebbender was: de opname, of de 

notulen? Zijn voorstel is dat zodra de ab-actis naar eigen tevredenheid de notulen heeft 

vastgesteld en er geen twijfels meer zijn, de opname moet worden vernietigd. 

Jeroen vindt dat prima. De opnames zullen dan vernietigd worden. 40 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

Jeroen leest de agenda voor. 

Niemand heeft een vraag en Jeroen neemt de agenda aan. 

Michel vraagt wanneer er pauze zal worden genomen. 45 
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Jeroen zegt dat de pauze tussen het halfjaarlijkse verslag en de bespreking van de pr-commissie is. Dan 

kan de themamaandcommissie februari meteen haar presentatie geven. 

 

#3. Post met betrekking tot Algemene Ledenvergadering 
Kevin de Kuyper meldt dat er geen post is ontvangen. 5 

 

#4. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 
Michel heeft een algemene opmerking. Het normale beleid voor de voor- en achternamen is anders dan 

in de notulen staat. Het normale beleid is namelijk dat de afwezigen consequent bij de 

achternaam worden genoemd en de aanwezigen bij de voornaam (en alleen de eerste keer bij 10 

achternaam). Het voordeel daarvan was dat daarbij stond dat leden waarvan een naamgenoot 

rondliep met zowel voor- als achternaam werden genoemd. 

Kevin zegt dat hij in het geval van de twee Thomassen de eerste letter van hun achternaam noemde om 

ze te onderscheiden. Zo werd Thomas Bakker Thomas B. en Thomas Nak werd Thomas N. 

Michel zegt dat er halverwege de notulen een nieuwe aanwezigheidslijst stond. Maar je kunt deze 15 

maar één keer hebben omdat er maar één presentielijst is geweest. Dus er staan er twee, maar 

het moet er één zijn. 

Kevin zegt dat hij die tweede lijst van aanwezigen had gemaakt zodat makkelijker te zien was wie er 

na de pauze waren gebleven of waren bijgekomen. 

Jeroen vraagt hoe het beter kan. 20 

Michel zegt dat de ab-actis voortaan moet aangeven wie er tot de wissel waren. 

Michel gaat verder en zegt dat het beleidsplan en de begroting onder één punt in de notulen 

opgenomen waren terwijl het twee losse agendapunten waren.  

Kevin zegt dat dat niet zijn bedoeling was. Hij zegt dat op bladzijde 25 regel 22 het volgende 

agendapunt begint. 25 

Michel merkt op dat er veel “wij” is gebruikt. De vraag is dan of dat het bestuur is, of de aanwezige 

leden, of de vereniging? De notulist moet dit vermijden in de toekomst. 

Kevin zegt dat hij dit heeft veranderd vlak voor de ALV. 

Michel spreekt lof uit voor de goede notulen door beide ab-actides. 

 30 

De notulen worden nu pagina voor pagina besproken. 

Pagina 5. Michel heeft een opmerking voor regel 43-44: er dient te worden aangeven wie in de Senaat 

blijven. 

Pagina 6. Michel vindt de weergave van de lofzang op Lianne Heslinga bijzonder karig. Er dient aan 

toe te worden gevoegd dat zij altijd enthousiast en vrolijk was. Ze weet wat ze wil en ze 35 

kondigde de sprekers altijd enthousiast aan. 

Pagina 7. Lieke Smits zegt dat vlak onder de ledenactivering haar stukje staat. Maar dit hoort achter het 

laatste stuk van Lianne. 

Pagina 7. Regel 6. Michel zegt dat Caspar Sundholm iets over de moeilijkheidsgraad zegt. Dat woord is 

in deze context niet handig want het ging over de moeite die moest worden gedaan om 40 

sprekers te vinden. 

Pagina 10. Lianne zegt dat er staat dat het CvA2 op de hoogte is gehouden per e-mail. Dat moet per 

brief zijn. Dit staat in regel 6. 

Pagina 14. Michel wil iets opmerken over zijn eigen opmerking aan het einde van de pagina waar staat 

dat je “met zulke overschotten actief achter firma’s aan moet gaan.” Michel bedoelde hiermee 45 

dat de vereniging, waarmee het financieel goed gaat, moet proberen om zo min mogelijk 

crediteuren te hebben en daar dus actief achteraan moet gaan. Dat is goed voor de 
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administratie. Een goede verstandhouding met specifieke firma’s en Prometheus zorgt ervoor 

dat er een goed imago wordt neergezet voor de vereniging. Een solide financieel beleid voeren, 

dat moeten wij als vereniging uitstralen. Kwijtscheldingen van niet-betalende leden passen daar 

niet in. 

Pagina 15. Het stuk over Sophie Reece-Trapp en Fabiënne Tetteroo: Michel zegt dat het lijkt alsof hij 5 

Fabiënne een warm hart toedraagt en Sophie niet. Er kan worden toegevoegd dat hij het 

standpunt van bestuur begrijpt, maar hij wil het wezenlijke verschil tussen de twee gevallen 

weten om zo de beslissing van het bestuur te weten. Op regel 17 was het niet zijn bedoeling om 

Sophie te bashen. Het moet meer worden gezien als het spelen van de advocaat van de duivel. 

Ook datgene wat wordt gezegd in regel 29 heeft betrekking tot zijn vorige opmerking. 10 

Pagina 17. Regel 41. Michel zegt dat gilden het officiële meervoud van gilde is. Michel meent tevens dat 

dit ooit op een ALV is vastgesteld. 

Pagina 20. Regel 44 en 45, over het stuk dat gaat over de ondersteuning. Michel denkt dat Gerda Kuiper 

zei dat het ondersteunen van gilden niet alleen kon als leden erom vroegen, maar dat de 

vereniging het ook uit zichzelf kan doen. 15 

Pagina 23. Michel zegt dat dit stuk gaat over het aangeven dat ’t Keizertje de vaste locatie is. Hij heeft 

gezegd dat de Senaat geen noodzaak in een andere locatie ziet, in tegenstelling tot vorige 

besturen die er wel expliciet mee bezig waren. Tussen regel 3 en 4 staat dat Insomnia hetzelfde 

principe aanhoudt als andere besturen op dit punt, maar Michel geeft aan hierin geen noodzaak 

te zien. 20 

Jeroen zegt dat het iets genuanceerder was dan hoe het staat genotuleerd. Het principe, dat ’t Keizertje 

de vaste locatie is maar dat er altijd wordt gekeken naar alternatieven, geldt nog steeds. 

Pagina 23. Karin Hendrikse vraagt of het mogelijk is om iets wat gezegd is weg te halen. Ze zegt op 

regel 18 dat ze vindt dat er een standaardbeleid moet komen maar is het daar toch niet mee 

eens. Ze vraagt of dat verwijderd kan worden. Michel is van mening dat het kan omdat het niet 25 

relevant is voor de verdere discussie daar. 

Karin is het daarmee eens; er werd niet echt op gereageerd. 

Wieneke Jansen zegt dat dit onderwerp wel later in deze ALV besproken kan worden. 

Jeroen zegt dat het kan; dit gesprek wordt immers genotuleerd. 

 30 

Om 20.06 komt Yorim Christiaanse binnen. 

 

Pagina 22. Michel zegt dat hij op regel 7-8 zegt dat er vele potentiële bestuursleden aanwezig zijn. Die 

zin wil hij geschrapt hebben, want hij vindt zijn opmerking niet relevant. Het is weliswaar 

gezegd, maar hij zegt dat hij het recht niet heeft om potentiële bestuursleden aan te wijzen. 35 

Jeroen zegt dat dit aan de ALV is. Hij deelt de mening niet dat dingen die gezegd zijn, en niet fout in 

inhoud, zomaar geschrapt moeten worden. 

Annelieke Oerlemans vraagt of iemand bezwaar heeft. 

Er volgt geen reactie vanuit de zaal. De zin wordt daarom geschrapt. 

Jeroen heeft graag dat we er geen gewoonte van maken. 40 

Pagina 24. Yorim Christiaanse zegt dat op regel 10 de opzegtermijn van vier weken wordt genoemd.  

Hij vraagt of het bestuur er correct naar heeft gehandeld. 

Jeroen zegt dat dat er niet staat. 

Michel zegt dat dit op pagina 27 en 28 staat. 

Jeroen zegt tegen Yorim dat hij een ALV-boekje moet pakken en het even moet uitpuzzelen. 45 

Yorim is erg in de war en Michel merkt op dat dit stukje vast episch is om terug te horen. 

Thomas Bakker zegt, ter correctie, dat het vast episch is om terug te lezen. 

Vivian Vermelis zegt dat ze met haar achternaam in de notulen staat terwijl ze eerder al is genoemd. 

Karin zegt dat ze een muts op heeft omdat ze gek is. Dat iedereen het even weet. 
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Michel gaat ongestoord verder en gaat naar pagina 27, regel 49-50. De daar genoemde begroting is nog 

niet zeker en daar is hij niet tevreden mee. Het is goed om eraan toe te voegen dat hij niet per 

definitie een extra ALV wil. “Michel wil niet nog een tussentijdse ALV.” Zoiets mag erbij 

worden gezet. Michel zegt dat hij het probleem ziet en wil het oplossen, maar dan niet zoals dat 

vijf jaar geleden is gebeurd. 5 

Karin zegt dat hij in zijn ideale wereld dus een smiley wil gebruiken. 

Pagina 28. Michel denkt dat er een rare situatie is op regel 11 tot en met 13. Vivian wil dat er wordt 

nagedacht over de posterlocaties. Er zijn 16 locaties voor het bestuur en 3 geheime 

posterlocaties voor de lustrumcommissie. Maar Michel denkt dat het hier gaat om posterseries.  

Met zo veel posters moet je de locaties goed gebruiken. 10 

Kevin ziet dat Yorim iets wil zeggen en gunt hem het woord. 

Annelieke zegt tussendoor dat we nu op pagina 27 regel 16 zitten. 

Yorim vraagt of er een geval is geweest waarbij de vierwekelijkse opzegtermijn is overschreden. 

Michel zegt dat we die termijn dit jaar goed moeten handhaven. De quaestor moet dit punt goed 

kunnen verantwoorden. 15 

 

Om 20.15 komt Oliver Lenz binnen. 

 

Jeroen zegt dat de quaestor hier een mededeling over heeft. 

Wieneke heeft een algemene opmerking met betrekking tot Karins punt over het schrappen van 20 

dingen. Ze vindt het leuk als iemand een voortschrijdend inzicht kenbaar maakt. 

Jeroen vraagt of enige veranderingen in inzicht als voetnoot in de notulen moeten. 

Wieneke vindt van niet, maar het is wat haar betreft in ieder geval niet zo erg wanneer er dingen 

worden veranderd. 

Jeroen vraagt of er nog meer algemene opmerkingen zijn. Het blijft stil.  25 

Jeroen deelt mee dat hij de notulen dan per nakomende hamerslag en per acclamatie zal aannemen. 

 

#5. Mededelingen 
Jeroen zegt dat er speculaas is, in bakjes. Mochten de bakjes leeg raken, dan vult het bestuur ze aan. 

Jeroen kondigt aan dat in de pauze, of erna, het thema van de themamaand februari wordt 30 

gepresenteerd. Het wordt leuk en de aanwezigen wordt te kennen gegeven, zonder enige 

dwang, dat ze vooral de hele ALV moeten blijven. 

Jeroen deelt hierna mee dat dankzij de opruiming van het bestuurshok, het “Prometharium”, er 

luciferdozen en boxen beschikbaar zijn gekomen. De acquisitiecommissie heeft, al weet zij dit 

zelf nog niet, een dvd-speler te koop. 35 

Thomas Nak vraagt of de dvd-speler het doet. 

Thomas Bakker zegt dat hij dit niet weet. 

Thomas Nak zegt dat hij enkel weet dat het ding het een paar jaar geleden wel deed. 

Lieke zegt dat ze kan aankondigen dat de commissie een dvd-speler heeft. 

Kevin heeft ook nog een ab-actiale mededeling. De persoon “ASV Prometheus” op Facebook is 40 

overleden. 

Annelieke wil hier graag bij stilstaan. 

Jeroen zegt dat dit de mededelingen waren. Hij gaat, per hamerslag, door naar het volgende 

agendapunt. 

 45 

#6. Halfjaarlijkse verslag 
Jeroen leest het verslag voor. 

 

Om 20.21 komt Kim Olsthoorn binnen: “Hai, ik ben ouderejaars.” 
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Michel niest. Velen wensen hem gezondheid toe. 

Jeroen geeft het woord aan de Senaat. 

Lianne is zeer vereerd om namens de Raad van Advies (ook bekend als de Senaat) het woord te voeren. 

De Senaat geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur door het jaar heen. Hij heeft zes 5 

leden: Michel den Uijl, Myrte Hoekstra, Lieke Smits, Giel Visser (die op het moment in het 

buitenland zit), Annelieke Oerlemans en Lianne Heslinga. Het gaat om oud-bestuursleden met 

veel ervaring. De Senaat heeft van tevoren het verslag ingezien en een aantal dingen zijn nog 

niet helemaal duidelijk. 

Lianne wil beginnen met de inleiding. Hier heeft de Senaat geen vragen over. Het was een mooi half 10 

jaar, en dat schemert mooi door in het verslag. Lianne gaat over naar het stuk ‘gezelligheid’, en 

dan specifiek het punt over de ledenbinding. Met de eerstejaars zijn enige problemen, maar het 

stuk gaat voornamelijk over verenigingsactiviteiten. Zijn de commissies ook opgenomen in dit 

verhaal? Kan dat ook in de statistieken? Er zitten namelijk een aantal eerstejaars in commissies 

en er gaan een paar mee op de buitenlandreis. De Senaat geeft dus zijn complimenten aan de 15 

nieuwe leden. De Senaat wil wel weten hoe het zit met de ledenbinding van eerstejaars zit op de 

verschillende dagen. Zit er een groot verschil tussen de woensdagen, dinsdagen en uitjes? 

Lianne gaat verder naar het puntje over cultuur: ze geeft haar complimenten voor de ‘andere 

verenigingen-samenwerking’. Die is actief voortgezet gedurende het jaar en heeft leuke 

avonden en dagen opgeleverd. Het vinden van een “zustervereniging” is de Senaat goed 20 

bevallen.  

Dan het CvA.3 Heeft het bestuur hier al een doel voor gevonden? Is het CvA ingezet? En wordt het 

gebruik van het CvA actiever in het komende halfjaar?  

De Senaat geeft zijn complimenten voor de mooie kleurenposters, die ook overal worden gezien.  

De Senaat vraagt zich af of er nog een Grote Spreker komt en hoe het überhaupt zit met sprekers in het 25 

algemeen. Is er al betaald voor sprekers, gaat dat meer gebeuren, en is het wel nodig? Is het niet 

handiger om meer geld uit te geven aan workshops in plaats van sprekers?  

Liannes laatste punt is de ideeënwolk. Zijn de ideeën daaruit gebruikt? 

Annelieke gaat, namens de Senaat, verder. Ze begint bij de commissies en gilden en vraagt of het 

makkelijk is om ze te vullen. Zitten er bestuursleden bij commissies? En de gildeninventarisatie, 30 

is deze eenmalig, of zit er een frequentie in? En hoe zit het op dit punt met het up-to-date 

houden van de website? De faciliterende rol waar het bestuur over spreekt; moet dat geen 

stimulerende rol zijn? Wil het bestuur mogelijkheden bieden, of stimuleren?  

Annelieke heeft ook nog een vraag voor de assessor extern: waaruit bestond het meningsverschil met ‘t 

Keizertje? En hoe gaat het met het VVO?4  35 

Annelieke gaat weer verder met het verslag. Er staat niets in over de Vrienden. Hoe zit het daarmee?  

Er is via de weekmail een oproep gedaan voor suggesties voor de site; gebeurt daar iets mee?  

Het archief kent ook opruimwerkzaamheden. Wat zijn daar de plannen voor?  

Annelieke zegt dat er ook nog een bestuur na Insomnia komt; althans, dat hopen de aanwezigen. Heeft 

het bestuur daar al over nagedacht? 40 

Michel vraagt aan Jeroen hoe hij de gang van zaken voor zich ziet. 

Jeroen zegt dat hij punt voor punt de zaken langsgaat. Als mensen op een punt willen inhaken dan kan 

dat. 

Michel vraagt of er nu nog andere opmerkingen zijn vanuit de zaal. 

Jeroen zegt dat hij die liever nog even niet doet. Hij wil eerst de genoemde punten afhandelen, maar 45 

men is vrij om daarop in te haken. 
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Jeroen begint met de eerstejaarsbinding en het verschil tussen dinsdagen, woensdagen et cetera. Hij 

wijst op document E, eerste tabel. Daar staat dat vooral op uitjes weinig eerstejaars komen en ze 

meer op lezingen komen. Met de kanttekening dat op uitjes doorgaans weinig mensen zijn. 

Kim Olsthoorn vraagt of er gebonden eerstejaars zijn als we enkel naar de woensdagen kijken. 5 

Jeroen denkt niet dat er gebonden eerstejaars zijn. Er is in zijn ogen geen enkele manier om de 

statistieken te lezen waarin de opkomst van eerstejaarsleden wel goed is. 

Wieneke vraagt hoeveel eerstejaars er zijn. 

Jeroen zegt er 32 zijn. Zie ook de tabel in het ALV-boekje. 

Oliver Lenz zegt dat er op de vorige ALV er statistieken waren van voorgaande jaren. Het is jammer 10 

dat dat nu niet het geval is. 

Jeroen zegt hierop dat hij deze statistieken nu wel bij zich heeft. 

Oliver zegt dat we in dat geval wel kunnen vergelijken hoe het in de vorige jaren was gesteld met de 

eerstejaarsbinding. 

Jeroen weet zeker dat de opkomst in absolute aantallen minder was dan voorgaande jaren. 15 

 

Om 20.39 komen Tycho Laan en Felix Huygen binnen. 

 

Oliver zegt dat de activiteiten die vergelijkbaar zijn met activiteiten van voorgaande jaren kunnen 

worden vergeleken met elkaar. 20 

Jeroen zegt dat het bestuur geen gekke (in de zin van afwijkende) activiteiten heeft mee laten tellen in 

de statistieken. 

Lieke merkt op dat er best veel weekendactiviteiten en uitjes zijn, en vraagt zich af of dit niet 

eerstejaarsonvriendelijk is. Het is ook een optie om uitje doordeweeks plaats te laten vinden. 

Michel vindt dat we nu lang genoeg over de eerstejaars hebben gepraat en wil er later verder over 25 

praten. 

Jeroen zegt dat we nu praten over iedereen die sinds de EL CID-week lid is geworden. 

Michel zegt dat dit dus niet enkel eerstejaarsstudenten zijn.  

Jeroen zegt dat dit klopt. 

Michel zegt dat bij de lezing van Bas Haring net iets minder dan 10% van de eerstejaars, tegenover 35% 30 

van de ouderejaars, aanwezig waren. Dat is in zijn ogen een probleem. Eerstejaars moeten meer 

aanwezig zijn dan ouderejaars. Je kunt verwachten dat 2/3e van de eerstejaars aan het einde van 

het jaar weg zal gaan. 

Jeroen zegt dat het bestuur heeft gezocht naar rooskleuriger cijfers maar de conclusie blijft dat de 

binding van eerstejaarsleden gewoon slecht is. Overal zijn er significant en structureel minder 35 

eerstejaars dan ouderejaars aanwezig. Er zitten negen eerstejaars in commissies; het is dus niet 

zo dat er geen enkele eerstejaars iets doet. Maar de aanwezigheid die is gebaseerd op cijfers is 

een goede maatstaf voor ons. 

Vivian wil graag de cijfers van voorgaande jaren horen. 

Oliver zegt dat hij de activiteit van ouderejaars, die hoger is dan voorgaande jaren, ook vergelijkbaar 40 

wil zien. 

Jeroen zegt dat de aanwezigheid van ouderejaars ook in absolute aantallen hoger dan voorgaande jaren 

is. Het gemiddelde van Insomnia is ook hoger. Hij voegt eraan toe dat Thomas Bakker op dit 

moment de cijfers opzoekt. 

Karin zegt, aansluitend op het stukje over gezelligheid, dat de binding nul is bij eerstejaars. Het zijn er 45 

32, dus het is een probleem. Maar dat kan je bestrijden. Zo is er de belronde. Als het bestuur dat 

doet, probeert het er dan ook achter te komen waarom mensen niet komen? Na de 

estheticaborrel heeft het bestuur er weinig aandacht aan besteed, waarom is dat zo? Eerstejaars 

zijn immers de toekomst van de vereniging. Dan zijn er ook nog de vijf leden die er na de EL 
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CID bij zijn gekomen. Die moet je ook proberen aan de vereniging te binden, anders heb je er 

weinig aan. 

Jeroen gaat in op de belrondes: als je vraagt aan eerstejaars of ze willen komen, leggen ze meestal wel 

uit waarom ze niet kunnen. Meestal is het zo dat mensen het druk hebben. Ook vanwege de 

hogere studie-eisen kunnen de eerstejaars zich meer geremd voelen. De geringe aandacht van 5 

het bestuur hiervoor is niet de juiste manier; de opmerkingen daarover in het jaarverslag waren 

dan ook  zelfkritisch, want de aandacht voor dit probleem had groter kunnen zijn. Maar het 

bestuur werd pas doordrongen van de situatie toen de cijfers werden vergeleken met 

voorgaande jaren. De vijf ‘post-EL CID leden’ zijn voor ons een aanwijzing dat de sfeer op 

activiteiten niet heel afstotelijk is. Die is juist gezellig. 10 

Karin vraagt zich af of het bestuur tijdens een belronde niet kan proberen om er meer een onderzoek 

van te maken. Een reden om niet te gaan studeren, SOG5, is er altijd. 

Eveline Brouwers zegt dat de eerstejaars aangeven dat de drempel voor hen hoger is als ze lange tijd 

niet bij een activiteit zijn geweest. Zij stelt ze dan gerust, en dat helpt goed genoeg om in ieder 

geval een of een paar personen te laten komen. 15 

Karin merkt op dat deze reden wel opvallend is. 

Jeroen heeft intussen de cijfers van de voorgaande jaren gevonden en leest ze voor: vier gebonden en 

zeventien licht gebonden eerstejaars tegenover respectievelijk twee en elf bij Echnaton. 

Oliver vraagt hoeveel licht gebonden leden we dit jaar hebben.  

Jeroen zegt dat er 17 licht gebonden eerstejaars zijn. 20 

Oliver vindt dat wel meevallen. 

Jeroen is het hiermee eens, maar vraagt zich af of dat met de nieuwe telling is. 

Vivian vindt het opmerkelijk dat het bestuur geen laagdrempelige activiteit heeft georganiseerd. 

Jeroen zegt dat de estheticaborrel er een was. 

Vivian vraagt waar de laatste belronde voor was. 25 

Jeroen zegt dat die voor de avond met Ichthus was. Uiteindelijk is daar één eerstejaars gekomen. De 

belronde voor het gala leverde ook een paar eerstejaars op. 

Michel geeft zijn complimenten aan Eveline voor het over de streep trekken van mensen. Wat Karin 

zegt is goed op de manier dat een belronde goed werkt als je dat specifiek voor een bepaalde 

activiteit doet. Maar waarom gaat het dit jaar niet lekker? Het bestuur zelf is de grootste 30 

“andere” factor dan vorig jaar maar dat kan het niet zijn. Hoe was september? En als het ligt 

aan studiedruk, ligt het probleem dan ook bij andere verenigingen? 

Jeroen zegt dat hij dat laatste niet weet. Hij meent zich te herinneren dat hij in september meer 

eerstejaars heeft zien rondlopen. 

Michel zegt dat Eveline bij andere verenigingen kan vragen hoe het met hun eerstejaars zit. En het 35 

bestuur kan nog naar de septemberstatistieken kijken. 

Jeroen vindt dat een goed idee en bedankt Michel. 

Berend Boer zegt dat de estheticaborrel wordt neergezet als de eerstejaarsactiviteit. Maar hij vond deze 

borrel nogal vaag vergeleken met de estheticaborrel van vorig jaar. Toen moest je iets 

meenemen en erover vertellen; dat was een duidelijke opzet. Bij deze borrel was het wat 40 

vrijblijvender en dus vager. En bij de Ichthusavond was het geheimpje over de twist in de 

discussie (het innemen van tegenovergestelde standpunten die je normaal zou nemen) ook niet 

iets wat goed heeft gewerkt. 

Jeroen is het met Berend eens. Hij voegt toe dat de drempel eigenlijk lager is om naar een gewone 

lezing te komen, maar op een avond als die met Ichthus is het makkelijker om met mensen te 45 

praten en actief mee te doen. Dat is dus een dilemma. 

                                                           

5 Studie Ontwijkend Gedrag 
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Wieneke is het eens met Berend. Er stond ook bij de estheticaborrel “JE MOEDER”. Is dat wel zo 

verwelkomend? Ze kon er zelf smakelijk om lachen maar misschien hield het wel wat 

eerstejaars tegen. 

Lieke zegt dat bij de statistieken ook het weekendje (naar Groningen) is meegenomen. Dit was vorige 

jaren niet zo, al kan het volgend jaar wel weer zo zijn dat het in de statistieken wordt 5 

opgenomen. Ze merkt ook op dat een belronde met een meer onderzoekend karakter mensen 

kan afschrikken, omdat de indruk gewekt kan worden dat het een soort ondervraging wordt. 

Michel zegt dat je wel wilt weten waarom mensen wel of niet komen, dus ook weer niet al te 

voorzichtig te werk moet gaan. 

Karin is het met Lieke eens, maar vindt het onderzoekende aspect van belrondes wel van belang. 10 

Liekes laatste opmerking is dat op de gildeavond altijd veel eerstejaars komen. Ze vraagt of het bestuur 

nog op korte termijn een gildeavond gaat organiseren. 

Jeroen zegt dat het bestuur dat zal overwegen. 

Oliver zegt dat bijvoorbeeld onderzocht kan worden wat voor activiteiten eerstejaars missen. 

Myrte Hoekstra vraagt of het bestuur een beeld heeft van hoe actief eerstejaars überhaupt zijn. 15 

Bijvoorbeeld hun activiteit in gilden; sommige zijn bijvoorbeeld ook praeses van een gilde. 

Jeroen denkt dat deze dingen ongeveer gelijk zijn gebleven aan vorige jaren, maar die factor 

compenseert hun positie in de statistieken niet. 

Myrte zegt dat het niet zo is dat eerstejaars niet in gilden actief zijn. 

Michel zegt dat hij eerstejaars vooral kent van Facebook; daar zijn ze wel betrokken. Kennelijk is er de 20 

intentie bij ze om iets met dat platform te doen. Ze worden immers vriend van een “obscure gek 

als ik”. Het is het medium van hun generatie. Al wil dat niet zeggen dat het geen probleem is 

dat ze verder zo ongebonden zijn. 

Karin vraagt zich af of wij als vereniging nou religieus zijn. Een activiteit als de avond met Ichthus kan 

mensen toch afschrikken. Daar moet op worden gelet bij het promoten van de vereniging. Het 25 

(fysieke) programma kan misschien ook toegankelijker worden geschreven. Mensen lezen 

tegenwoordig namelijk niet meer. Facebook is daarom zo goed, want er staan kleine berichtjes 

op. 

Jeroen vindt het goed om Facebook op die manier te blijven gebruiken voor de eerstejaars. 

Karin zegt dat het programma toegankelijker kan, in de zin van: meer open, en zonder het gebruik van 30 

jargon. Er staan nu veel moeilijke woorden in. 

Jeroen concludeert hieruit dat de op te stellen tekst toegankelijker moet worden gemaakt. 

Oliver zegt dat er speciaal voor de eerstejaars activiteiten kunnen worden georganiseerd zodat ze 

kennis kunnen maken met de hele vereniging en haar leden. 

Wieneke vindt dat bij een dergelijke activiteit specifiek het woord ‘kennismaking’ moet worden 35 

gebruikt. 

Oliver voegt eraan toe dat aan de eerstejaars duidelijk moet worden gemaakt dat ze niet bang hoeven 

te zijn. 

Berend zegt dat er bij andere verenigingen mentorgroepjes zijn waarbij mentoren met hun groepje 

dingen ondernemen zoals samen wat drinken. 40 

Michel zegt dat dit concept in 2001 is geprobeerd. Het was een groot succes in ten minste één opzicht: 

Thomas Brouwer rolde daar namelijk uit. Maar dat jaar is toch ingegaan als een van de slechtste 

jaren ooit qua ledenbinding. 

Berend zegt dat hij “een andere vereniging” kent waar het eerder slecht ging, maar juist veel beter nu 

er met deze groepjes wordt gewerkt. 45 

Kim voegt hieraan toe dat je er gewoon in rolt. Je mag bij een groepje, dat is leuk, et cetera. 

Michel zegt dat mentorgroepjes er in verschillende gradaties zijn. De grote EL CID-commissie heeft 

dat. Een vorm ervan bij ons is het kennismakingskamp. Het Eten-bij-een-Prometheaan en de 

gildeavond zijn er ook en die werken heel goed. 
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Vivian zegt dat er een belronde ter inventarisatie kan worden gehouden. Er kan ook een 

eerstejaarsenquête uit worden gestuurd en die kan op de ALV worden gepresenteerd. Deze zou 

dan korter moeten worden gemaakt dan bestaande enquêtes, zodat de drempel laag is en je er 

wat aan hebt. Zo komen de ideeën vanzelf naar je toe. 

Lieke gaat verder over de programmateksten. Er worden cryptische titels gebruikt. Er staat 5 

bijvoorbeeld twee keer “Vallen en Opstaan” op het januariprogramma. Ze vindt dat het bestuur 

ondertitels zou moeten gebruiken of duidelijkere titels. 

Michel gaat in op het woord “ledenbindingsangst”. Wat bedoelt het bestuur ermee? 

Jeroen zegt dat het punt over de ledenbinding het bestuur angst inboezemde. Er was bezorgdheid om 

de eerstejaars. 10 

Jeroen haakt in op het puntje over cultuur. Het eerste punt was een compliment over de 

samenwerking. Lianne noemde onze “zustervereniging”, maar die term gebruikt het bestuur 

zelf niet voor ViaKunst, hoewel de verenigingen zeker overeenkomsten hebben. 

Lieke zegt dat het woord ‘zustervereniging’ in de tekst van de Senaat inderdaad tussen 

aanhalingstekens staat. 15 

Jeroen is het daarmee eens. In de notulen moet dat dus ook. Wat betreft het CvA; dat wil in 

doorlopende zin maar niet lukken. In tijden van crisis, zoals het hok op Plexus dreigen te 

verliezen, is het handig om zijn gezag achter ons te hebben. Dus het CvA kan zinvol zijn om die 

reden. Maar het bestuur heeft er verder geen duidelijk doel voor. 

Annelieke zegt dat in iedere ALV is gesproken over de oprichting van het CvA en wat wij er als 20 

vereniging mee willen. Ze raadt aan daar met het hele bestuur over na te denken. Het CvA 

wordt tegenwoordig gebruikt in brieven; dat is in vorige jaren niet gebeurd en verdient wel 

vermelding. 

Michel citeert de zin “het bestuur heeft er verder geen duidelijk doel voor.” Maar zo moet je er niet 

naar kijken. Kijk in plaats daarvan naar de grootte ervan; het zijn er toch zes? 25 

Jeroen zegt dat er vier in zitten. 

Wieneke vraagt wie er op dit moment eigenlijk in het CvA zitten. 

Jeroen noemt Lulu Wang, Reinildis van Ditzhuyzen, Driek van Wissen (die is overleden), en Douwe 

Breimer. 

Oliver voegt Dirk van Delft aan de lijst toe.6 30 

Michel vraagt of het bestuur potentiële nieuwe leden op het oog heeft. 

Jeroen zegt dat erover nagedacht is. 

Michel concludeert daaruit dat het om de meer eminente namen van de afgelopen maanden zal gaan. 

Eveline zegt dat er ook de komende maanden nog eminente namen zullen volgen. 

Oliver vindt dat Driek van Wissen op de lijst moet worden gehouden; dat is goede reclame. 35 

Jeroen zegt dat het kan, met de boodschap dat hij tot zijn overlijden lid was van het CvA. 

Vivian vraagt of zijn naam op de site kan blijven; wat denken nabestaanden ervan? 

Wieneke zegt dat ze daarover heeft gecorrespondeerd. 

Jeroen zegt dat het in elk geval geen geschiedvervalsing is. 

Felix Huygen zegt dat het doel van het CvA is dat de personen die erbij staan, hun goede naam aan ons 40 

verbinden. 

Jeroen deelt die opvatting, maar de vraag blijft voor hem hoe dat precies gebeurt. 

Felix zegt dat het dus in elk geval via de site gebeurt. 

Karin zegt dat het CvA dient om de identiteit van de vereniging te versterken. Het gaat om de 

imagovorming en identificatie van de vereniging naar buiten toe. Ze vindt dat het bestuur de 45 

leden moet citeren, zoals dat bij filmrecensies ook gebeurt. 

                                                           

6 Geen van de aanwezigen merkt op dat ook Thomas Roosenboom in het CvA zit. 



 13 

Jeroen zegt dat je als bestuur de leden van het CvA individueel kunt gebruiken om sprekers aan te 

trekken, maar niet ‘als blok’.  

Karin zegt dat je dus spindoctor bent voor jezelf. 

Oliver geeft zijn complimenten aan de heel mooie posters en aan de beslissing om het onderscheid 

tussen een grote spreker en normale spreker te laten vervagen. Het is inderdaad onnodig een 5 

hele smak geld aan één persoon te besteden. 

Jeroen bedankt Oliver. De Senaat vroeg hier al naar; er is tot nu toe nog geen geld uitgegeven aan een 

spreker. 

Vivian zegt dat voor de poster van Bas Haring foto’s waren gebruikt die blokkig waren geworden na 

uitvergroting. 10 

Jeroen zegt dat hij een foto van Bas Haring wilde gebruiken maar hij vond het niet zo netjes om van een 

spreker een grote foto te nemen en van de ander een kleine. Van de andere spreker op diezelfde 

poster, Henk Hoekstra, was echter geen goede foto te vinden. Het was dus niet optimaal. 

Karin heeft een vraag over de posters. Het bestuur heeft ze meegegeven aan leden. Wordt daardoor 

meer geld in de posters gestopt? 15 

Jeroen vindt een eventuele kostenstijging niet belangrijk; de posters kosten 60 cent per stuk. 

Karin vindt dat er wel goed over moet worden nagedacht voor de lange termijn. Je kan kijken naar de 

effecten ervan. Het bestuur kan trouwens A2 posters gebruiken; die zijn makkelijker zichtbaar 

en hebben zo een groter bereik. 

Jeroen zegt dat dit wordt overwogen. 20 

Michel zegt dat promotie en communicatie in het halfjaarverslag bij cultuur staat. Is dat bewust 

gedaan? Maakt het bestuur bewust die connectie? 

Jeroen zegt dat het een beetje arbitrair is. Hij vond de alinea over promotie en communicatie beter 

passen bij cultuur dan bij gezelligheid. 

Michel vraagt, voor de duidelijkheid, of deze connectie dus niet aan de visie van het bestuur is 25 

gekoppeld. 

Jeroen zegt dat hij het ergens kwijt moest. Het onder dit kopje gekomen vanwege de relatie tot de 

activiteiten. 

Jeroen komt terug op de “grote spreker”: de vraag van de Senaat of er al geld is betaald, en of dat meer 

gaat gebeuren. Hij zegt dat het budget voor de sprekers minder wordt aangesproken dan was 30 

verwacht. Er zijn nauwelijks sprekers geweest die om geld hebben gevraagd. Paul Cliteur wilde 

wel iets, dus we gaven subsidie op zijn boeken. Het ging om een paar tientjes in totaal. Dat is 

het enige wat het bestuur tot nu toe heeft uitgegeven. Veel sprekers hoeven geen geld, hoewel 

we het wel aanbieden. 

Yorim vraagt zich af hoe het bestuur zoiets presenteert. 35 

Jeroen zegt dat het bestuur sowieso aanbiedt de reiskosten te vergoeden en aangeeft dat in overleg 

verdere vergoeding mogelijk is. 

Yorim zegt dat het raar is om bijvoorbeeld vijftig euro te geven aan iemand. Is het niet beter om meer 

geld in sprekerscadeau te stoppen voor bepaalde speciale sprekers? 

Kim vraagt hoe je dat aanpakt. 40 

Yorim zegt dat je ze een dure mok kan geven, of een fles wijn. Zoiets zegt meer dan een smak geld. 

Jeroen zegt dat we nu het beste van twee werelden hebben: de sprekers komen gratis, en het 

sprekerscadeautje is dan een leuk klein extraatje. Hij kan niet zeggen dat er op dit moment 

mooiere sprekerscadeaus zijn dan wat er voorheen werd aangeboden (een 

Prometheusthermosmok die Sprezzatura had laten maken). Sprekerscadeautjes zijn niet 45 

specifiek nuttig om sprekers te trekken. 

Lieke vraagt of er geld in andersoortige activiteiten wordt gestoken. 

Jeroen zegt dat dit ter sprake komt bij de suppletoire begroting.  
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Michel zegt dat hij actief is bij het Nederlands Klassiek Verbond. Daar komen academici en andere 

sprekers, tegen een vergoeding van 100 euro per lezing. Deze middencategorie bestaat dus wel 

degelijk. Het is voor dit soort instanties heel gebruikelijk om geld te geven. 

Oliver vraagt aan Michel hoe zoiets wordt gepresenteerd. 

Michel weet dat niet precies; het Verbond is onderdeel van een landelijk systeem. 5 

 

Om 21.32 verlaat Wieneke de zaal, Sofie Dewulf komt tegelijk binnen. 

 

Thomas Nak zegt dat het weggeven van geld, omdat we het hebben, heel fijn is. 

Karin gaat in op de mediastatus van sprekers. Bas Haring was op dit punt een heel grote spreker. Erg 10 

actuele sprekers zijn ook heel goed. 

 

Om 21.34 komt Wieneke terug. 

 

Jeroen zegt dat het bestuur activiteiten die veel mensen kunnen trekken natuurlijk goed promoot, maar 15 

een specifieke term als grote spreker is daarvoor niet nodig. 

Karin zegt dat iemand die als ‘grote spreker’ gezien kan worden wel groots gepromoot moet worden. 

Jeroen zegt dat dat inderdaad nog steeds de insteek is van het bestuur. 

Jeroen gaat in op de ideeën uit de wolk. Het bestuur leest ze goed. Wat ermee gebeurt moeten de 

aanwezigen nog afwachten.  20 

Michel vergeet altijd wat hij erin stopt. 

Jeroen wil nu de commissies/gilden, en de “moeite” die het kostte om ze te vullen, bespreken. 

Anna Visser zegt dat de acquisitiecommissie lastig was. De commissie telt nu vijf mensen; dat kan 

ermee door. De EL CID-commissie kan beter, maar heeft er nu een ervaren kracht bij, en Anna 

verwacht dat er in  de loop van het jaar meer mensen bij komen. 25 

Wieneke vraagt hoeveel mensen er nu in de EL CID-commissie zitten. 

Annelieke zegt dat er nu zes in zitten. 

Jeroen vindt dat geen grote zorg. 

Anna zegt dat zij en Kevin nu in de acquisitiecommissie zitten; Kevin is extra. Eveline zit in de EL CID- 

en pr-commissie, en Thomas zit in de internetcommissie. 30 

Michel vraagt of iedereen goed functioneert binnen de commissies. En hoe gaat het bestuur ermee om? 

Anna zegt dat de commissies hun taken goed doen. Als er iets mis is met de interne verhoudingen dan 

verwacht ze het bij de evaluatie te horen. Maar op dit moment is er bij haar weten niets wat het 

functioneren van de commissies in de weg zit. 

Wieneke vraagt of er commissies zijn die hun notulen niet sturen. 35 

Anna zegt van niet. 

Kevin merkt op dat er wel een persoon was die er erg lang over deed om de notulen te sturen. 

Karin zegt dat het op dat punt goed gaat met de EL CID-commissie. 

Lianne merkt op dat er een commissie is met twee praesides. Is dat een beleid van het bestuur? 

Anna zegt dat het gaat over de meimaandcommissie, waar Stephanie en Tom twee ‘consuls’ zijn 40 

geworden. Ze wilden allebei heel graag. Tom had geen speciale functie, dus van Anna mocht 

deze constructie. Anders werd Stephanie de praeses. 

Jeroen zegt dat Stephanie de hoofdpraeses is en dus de contactpersoon met het bestuur; hoe de 

commissieleden elkaar onderling noemen zoeken ze maar uit. 

Oliver zegt dat hij de BRC7-opzet wil veranderen; willen we daar nu over nadenken? Zijn er bepaalde 45 

gedachten bij? 

                                                           

7 Buitenlandreiscommissie 
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Jeroen zegt dat dit vooral een zaak voor het volgende bestuur is. Bij het instellen van de commissie 

voor het nieuwe jaar dient er rekening mee te worden gehouden. Maar intelligente gedachten 

hierover zijn altijd welkom. 

Wieneke zegt dat er twee reizen in een jaar mogelijk zijn; ze raadt aan dit in een enquête te verwerken. 

 5 

Om 21.42 komt Fons van der Linden binnen. 

 

Lieke merkt op dat Anna ook verantwoordelijk is voor de commissies van volgend jaar, dus het 

bestuur moet er ook zelf naar kijken. 

Oliver zegt dat het om een beleidskwestie gaat. Wil je wel twee reizen? Er is een financieel risico bij een 10 

erg grote reis. Als deze BRC helemaal fout gaat, heeft Prometheus een groot probleem. Er is ook 

een logistieke grens. 

Jeroen zegt dat twee reizen wat hem betreft niet hoeft; er kan ook een gescheiden programma binnen 

een enkele reis komen. 

Michel zegt dat we nu de Prometheusreis hebben. Wanneer we er meerdere hebben dan is er geen 15 

element meer van “we gaan met zijn allen”. Hij vraagt zich af wat er bedoeld wordt met het 

aanpassen van de opzet. We moeten als vereniging ook kijken naar een aanpassing van de 

aanmeldprocedure. We hoeven dan niet te denken aan motivatiebrieven of voorrang voor 

Senatoren, maar je moet een beetje die kant uit denken. Het ging dit jaar zo snel dat het bijna te 

gek was. 20 

Duco Vollebregt zegt dat we moeten overwegen om een grote reis en een wat kleinere reis te 

organiseren. De iets kleinere reis kan tussen een weekendje en een grote reis in vallen. Zo bereik 

je het gebied tussen de grote reis en een weekendje. 

Sofie Dewulf zegt dat als er, met het oog op de financiën, twee reizen zijn, je nooit subsidie voor beide 

reizen zal krijgen. 25 

Jeroen zegt dat hij zelf niet voor twee grote reizen is. Hij is er wel voor om de opzet van de reis aan te 

passen omdat kleinere (reis)groepen fijner zijn. 

Michel zegt dat scholen ook met heel grote groepen gaan. 

Thomas Nak zegt over de aanmeldingsprocedure dat er een moment moet worden aangekondigd voor 

wanneer je jezelf kan aanmelden. 30 

Wieneke zegt dat je zo het probleem alleen maar verlegt. 

Thomas Nak zegt dat men er dan in elk geval over kan nadenken en overleggen (met ouders 

bijvoorbeeld). 

Wieneke vraagt hoe het zit met een loting voor de reis. 

Jeroen zegt dat zoiets altijd arbitrair blijft. 35 

Lieke stelt dat als er gescheiden programma’s komen ze ervoor zou terugschrikken, zowel als 

commissielid als gewoon lid. Ze houdt niet van heel grote groepen en het is daarnaast een heel 

grote verantwoordelijkheid. 

Karin zegt dat de werkdruk dan erg groot wordt. 

Yorim zegt vorig jaar het tweede weekendje naar Brussel ging. Dat weekendje zat meer in de buurt van 40 

een zomervakantie. Iets dat tussen een weekendje en de grote reis valt is goed voor mensen die 

uit dit land weg willen. In dat geval is het een idee om het tweede weekendje uit te breiden naar 

bijvoorbeeld een vierdaagse. 

Jeroen vindt dat hij een aantal interessante ideeën heeft gehoord over dit onderwerp en gaat verder met 

de agenda. 45 

Jeroen komt terug op de gildeninventarisatie; of deze eenmalig is, wat we ermee doen, en wat de rol 

van het bestuur hierin is. 

Anna zegt dat ze nog wel een keer een inventarisatie wil doen dit jaar. De bedoeling is om de correcte 

status van gilden te blijven weergeven op de site. 

Jeroen zegt dat gilden daar zelf ook direct contact over kunnen opnemen met het bestuur. 50 
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Michel zegt dat het bestuur claimt geen bijzonder actief beleid te voeren op dit punt. Het bestuur 

stimuleert niet en is niet zo streng. Hoe actief is het bestuur als het de gilden ‘faciliteert’ (wat nu 

gebeurt)? 

Jeroen zegt dat de lijst van gilden op de site het belangrijkste voorbeeld is. Zo wordt het de leden 

gemakkelijker gemaakt actief te zijn in de gilden. 5 

Michel zegt dat het bestuur dingen kan faciliteren als activiteiten op het maandprogramma, dingen 

regelen, kleine subsidies geven, om maar wat voorbeelden te noemen. Maar wat het bestuur nu 

faciliteert is de ontmoetingsplek van de gilden: de gildenhal. 

Jeroen zegt dat het bestuur ook andere dingen faciliteert, bijvoorbeeld plaatsen in de 

maandprogramma’s of weekmails 10 

Lieke zegt dat in de inventarisatie ook werd gevraagd naar het aantal leden en het doel van het gilde; is 

hier iets mee gedaan? 

Anna zegt dat hier nog niks mee is gedaan, maar het is altijd handig om te weten. 

Jeroen zegt, terugkomend op een eerdere vraag, dat het meningsverschil met ‘t Keizertje het aantal 

consumpties was. We hebben een avond het aantal consumpties geturfd en het was niet zo laag 15 

als door ’t Keizertje werd geclaimd.  

Jeroen geeft op dit moment een klap met de hamer om de ab-actis stil te houden, die met de assessor 

extern zat te praten. 

Michel zegt dat men erover kan denken om alle consumpties op één rekening te zetten, om 

misverstanden van de kant van ’t Keizertje te voorkomen. 20 

Jeroen zegt dat zoiets zou kunnen, maar zegt dat het op dit moment goed gaat. 

Eveline zegt dat het VVO goed gaat en zeer actief is. Eén VVO-vergadering is niet doorgegaan omdat 

er niks was om te bespreken. Er zijn trouwens plannen van de grote EL CID-commissie om de 

EL CID-week uit te breiden en de deelnemersstop weg te halen. Er wordt veel over gepraat 

omdat de kleine verenigingen in dat geval ook veel (meer) moeten gaan doen. De VVO-25 

verenigingen praten over wat er mogelijk is. 

Michel vraagt naar het Prometheaanse standpunt op dit punt. 

Eveline zegt dat de vereniging maaltijden zal bereiden in ’t Keizertje voor groepjes eerstejaars. We 

zullen dat twee avonden doen. 

Oliver gaat over op de zes jaar oude mappen op het hok. Tot nu toe werden die getolereerd, maar hij 30 

heeft begrepen dat ze nu toch weg moeten. 

Jeroen zegt dat het beheer van Plexus inmiddels erkent dat het iets complexer dan dat ligt. De grens 

(vijf jaar en jonger mag op het hok blijven) blijft in principe hetzelfde, maar lichte 

overschrijdingen worden getolereerd. 

Oliver vraagt of Plexus dan van ons verlangt dat we een keer per jaar het archief opschonen. 35 

Jeroen zegt dat dit niet het geval is. 

Oliver vraagt of voor het bestuur zelf duidelijk is wat de eisen van Plexus zijn. 

Jeroen bevestigt dit. Het bestuur bespreekt de grenzen duidelijk met Plexus. Dat gaat niet alleen over 

het archief, maar ook over dingen als de Sinterklaaskleding. 

Wieneke zegt dat mappen ook brandbaar zijn, maar dan zijn die weer geen probleem. 40 

Lieke zegt dat het Plexusbestuur steeds strengere eisen oplegt. Vorig jaar was de grote schoonmaak 

prima, maar nu niet meer. Ze raadt aan Plexus daarop aan te spreken. 

Wieneke vraagt of de afspraken tussen beide partijen op papier staan. 

Eveline zegt dat dit zo is. 

Michel merkt op dat in de eerste versie van het verslag stond dat constitutieborrels vaak bezocht zijn; 45 

nu staat daar rondjes verenigingen. 

Sofie vraagt wanneer de Prometheussite terugkomt. 

Jeroen zegt dat er vorige week donderdag stond dat de beheerders de problemen spoedig wilden 

verhelpen. 

Thomas Bakker zegt dat Plexus de problemen eigenlijk in het afgelopen weekend zou oplossen. 50 
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Karin zegt dat er in de volgende weekmail kan worden gerefereerd aan de Facebookgroep. Dat is een 

mooi alternatief voor de site. 

Thomas Bakker zegt dat die boodschap al in de vorige weekmail stond. 

Vivian vraagt naar de PKvV-rondjes. Naar hoeveel is het bestuur geweest en wie is er geweest? 

Jeroen zegt dat er drie zijn geweest en er twee zijn bezocht. Eveline en Anna zijn samen naar beide 5 

geweest. 

Vivian zegt dat de drie heren dus niet zijn geweest. Zit het wel in de planning? 

Jeroen zegt van wel. 

Thomas Nak vraagt naar de website, en of de ledenadministratie wel is behouden. In het verleden is er 

gepraat over back-ups. 10 

Thomas Bakker zegt dat hij een back-up heeft van een week geleden. De internetcommissie zorgt 

ervoor dat die bewaard blijft en dat er regelmatig back-ups worden gemaakt. 

Oliver vraagt waar die worden opgeslagen.  

Thomas Bakker dat ze op veel plaatsen bij hem thuis zijn opgeslagen. 

Lieke zegt dat er ook een back-up van de Plexdrive8 moet zijn.  15 

Oliver vraagt naar meer informatie over de back-up bij Thomas Bakker. 

Thomas Bakker zegt dat alles op zowel een USB-stick als een harde schijf staat. 

Jeroen wil terug naar het commentaar van de Senaat. Hij verontschuldigt zich voor het niet noemen 

van de Vrienden in het halfjaarverslag. Er is hun een Vriendenbrief gestuurd rond de 

jaarwisseling met een update van de activiteiten die zijn geweest, waarin tevens werd gewezen 20 

op de aankomende Lustrumdag. 

 

Om 22.11 komt Joanne Stolk binnen. 

 

Michel kent een paar Vrienden; ze vonden de brief vriendelijk maar wollig – zo wollig zelfs dat ze hem 25 

vroegen of hij hem soms geschreven had. 

Jeroen bedankt Michel voor dat compliment, en gaat verder met de website-inventarisatie. Er zijn 

inderdaad suggesties binnengekomen, en het bestuur gaat daarmee aan de slag. Dit is ook een 

punt waarmee de pr-commissie zich bezig gaat houden, in overleg met de internetcommissie. 

Michel, die nu even namens Giel spreekt, zegt dat het hem is opgevallen dat bepaalde foto’s van 30 

activiteiten wel op Facebook staan en niet op de website. Hij vraagt of daarop gelet kan worden. 

Yorim zegt dat hij toevallig net het bericht van Anna daarover heeft gekregen. De fotocommissie is 

ermee bezig. 

Jeroen gaat over op het archief. 

Kevin zegt dat er nog maandprogramma’s van Alexander en Anansi worden gezocht. Er zijn na de 35 

oproepen in de weekmail al een paar documenten door leden gebracht voor het archief. 

Michel zal eens kijken naar de programma’s van Alexander. 

Tycho zegt dat oud-bestuursleden hiervoor kunnen worden gepord. 

Michel zegt dat in de almanakken ook overzichten van programma’s staan en daar dus ook kan 

worden gekeken. 40 

Jeroen gaat in op de vraag over het bestuur na ons. Ja, daar is over nagedacht. We beraden ons nog. We 

weten wel dat we de procedure van voorgaande jaren aanhouden. Dus geen uitdrukkelijk open 

sollicitatie maar zelf mensen uitnodigen. 

Wieneke zegt dat er de vorige jaren vaak gezegd is dat het bestuur er eerder mee moet beginnen. 

Jeroen weet dit, en het bestuur houdt zich daar aan. 45 

                                                           

8 Harde schijf van het bestuur die wordt aangeboden door Plexus. 
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Lieke zegt dat Echnaton de traditie heeft ingesteld dat, om de ALV in te korten, verslagen niet meer 

worden voorgelezen maar juist van tevoren worden gestuurd naar de leden. Wat wil het 

bestuur hier mee? 

Jeroen zegt dat het bestuur dat eigenlijk niet weet. 

Michel geeft zijn complimenten voor de zelfkritiek in het verslag. Hij denkt dat het bestuur goed bezig 5 

is. Het programma zelf is ook goed. Er zijn al veel goede sprekers gekomen, en zelfs Bas Haring 

is langsgeweest. 

Kevin zegt dat hij in verband daarmee nog een leuk feitje heeft. Tijdens het inscannen van 

programma’s van Anansi vond hij een activiteit met de titel: “En nu dan alsnog: Bas Haring.” 

Wieneke begint over het kerstdiner in De Koets. Het was wel duurder dan vorig jaar. De prijzen van 10 

diners zijn überhaupt gestegen. Jeroen zegt dat het kerstdiner twee euro duurder was dan vorig 

jaar. Het zal niet enorm veel mensen tegengehouden hebben, maar hij  is het met Wieneke eens 

dat dit in de gaten gehouden moet worden. 

Sofie vraagt of het bestuur heeft geprobeerd om een advertentie aan te bieden in ruil voor een drankje. 

Jeroen zegt dat dit niet is gedaan. 15 

Duco zegt dat hij ooit bij Dok2 gevraagd had of wij als vereniging iets voor twintig euro per persoon 

konden krijgen en toen kwam de eigenaar vanzelf met een mooi aanbod. 

Thomas Nak zegt dat dit klopt; de baas bij Dok2 dacht zelf graag mee. 

Eveline zegt dat het bestuur over verschillende plekken heeft nagedacht. Het was een moeilijke 

afweging. 20 

Lianne raadt het bestuur aan om zelf eetgelegenheden te testen. 

Jeroen zegt dat het bestuur op deze dingen zal letten in verband met het einddiner. 

Jeroen zegt dat iedereen nu zelf punten ter discussie kan noemen.  

Bij uitblijven daarvan stelt hij voor om het verslag aan te nemen. Hij slaat vervolgens snel met de 

hamer op de tafel. 25 

Michel zegt dat je zoiets niet voorstelt; je doet het. 

Annelieke zegt dat het al is gebeurd. 

Jeroen zegt dat hij het nog een keer kan voorstellen, maar hij kan niet nog een keer met de hamer aan 

de gang gaan. Hij vraagt de aanwezigen aan het begin van de pauze om een kwartier later weer 

terug te zijn. 30 

 

 

Om 22.28 schorst Jeroen de vergadering. 

 

Sofie en Kim verlaten de vergadering in de pauze. Sander Teuchies en Jasper Bosman komen dan 35 

binnen. 

 

Om 23.03 heropent Jeroen de vergadering. 

 

Om 23.05 verlaat Tycho de vergadering. 40 

 

#7. Pr-commissie 

Jeroen leest de tekst over de nieuwe commissie voor aan de aanwezigen. 

Wieneke merkt op dat een taak van de commissie de formulering en het opstellen van een huisstijl is, 

maar de vereniging heeft al een huisstijl. Gaat het om het handhaven of onderhouden van deze 45 

huisstijl? 

Jeroen zegt dat de commissie de gebruiken gaat opstellen, in plaats van deze te onderhouden, omdat 

we helemaal nieuw beginnen met deze commissie. Het bestuur en de commissie kijken 

opnieuw naar dingen. 

Wieneke vraagt of alles dan vanuit het niets wordt opgebouwd. 50 
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Jeroen zegt dat het hem lijkt van niet; er is immers al een huisstijl en die wordt dus opnieuw bekeken. 

Karin zegt dat de commissie nu in een fase zit waar er wordt gekeken naar wat de huisstijl nu inhoudt. 

Er wordt een handboek opgesteld om dit vast te leggen. 

Michel zegt dat alles besproken kan worden, maar niet alles zal veranderen, ook omdat hij zelf in de 

commissie zit. 5 

Karin zegt dat de stijl goed moet aansluiten bij wat de leden willen, dat is het belangrijkste. “Hetgeen 

wat eigen is aan de vereniging moet worden blootgesteld.” 

Wieneke concludeert hieruit dat het opstellen van de richtlijnen niet iets is dat überhaupt met de 

huisstijl te maken heeft. 

Myrte heeft een vraag over punt twee, over het VVO-boekje. Sinds het bestaan hiervan speelt 10 

Prometheus een grote rol. Deze rol is niet beperkt tot enkel het eigen stukje en het algemene 

deel. Is dit iets waarin de commissie aan kan meedoen? 

Jeroen zegt dat de pr-commissie hier een rol in kan spelen. 

Eveline zegt dat het niet de bedoeling is dat Prometheus alles op zich blijft nemen. Ze wil zelf meer 

samenwerking dit jaar. Ze hoopt op een goede samenwerking met, en ondersteuning van, de 15 

commissie. 

Yorim vraagt of er al een concreet systeem voor feedback is voor de huisstijl. 

Michel zegt dat de commissie het wil doen op dezelfde manier als een HR9-wijziging: met de 

commissie en het bestuur erover nadenken en een inspraakavond met leden organiseren zodat 

ze hun mening kwijt kunnen. Dat is voordat er iets definitief wordt vastgelegd, maar het zit wel 20 

tegen het einde van het proces aan. 

Karin zegt dat we allerlei soorten Prometheanen hebben die verschillende kanten, meningen en visies 

hebben. De vereniging moet daarover kunnen nadenken. 

 

Om 23.13 komt Stephanie van Niele binnen. 25 

 

Oliver vraagt wat er wordt bedoeld met puntje 3b. 

Jeroen zegt dat in de vorige zin de nadruk ligt op advies en ondersteuning. Maar 

themamaandcommissies doen hun promotie zelf. Ze kunnen de pr-commissie wel vragen om 

hulp als ze dat willen. 30 

Karin maakt zo nu en dan een poster, maar het is belangrijk dat de pr-commissie geen 

productiemachine wordt; het handboek is het belangrijkst. De commissie moet de werkdruk 

normaal zien te krijgen voor iedereen die aan promotie doet voor de vereniging.  

De barman van ’t Keizertje, alias De Spijker, komt binnen met een warme worst en onderbreekt zo de 

discussie. Berend neemt de worst met een grote glimlach in ontvangst. 35 

Annelieke zegt dat er wordt gesteld dat conflicten tussen de pr-commissie en andere commissies niet 

mogelijk zijn. Maar hoe zou een mogelijk conflict wel worden opgelost? 

Jeroen zegt dat het bestuur dit zal oplossen. De pr-commissie opereert onder verantwoordelijkheid van 

het bestuur. 

Karin zegt dat de pr-commissie probeert om mensen aan te sporen om de dingen te gebruiken die deze 40 

commissie beschikbaar maakt, maar dit is niet verplicht. 

Annelieke zegt dat het bestuur er anders op inspringt. 

Thomas Nak zegt dat de pr-commissie niet de mogelijkheid heeft om andere commissies te berispen, 

alleen het bestuur kan dat. 

Jeroen vindt deze opmerking een goede aanvulling op de tekst en de discussie. 45 

Oliver vraagt of het bestuur en de pr-commissie van plan zijn om de algemene Prometheusposter 

samen te “organiseren”. 

                                                           

9 Huishoudelijk reglement 
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Jeroen zegt dat er vermoedelijk, in samenwerking met de lustrumcommissie, een algemene poster 

aankomt, maar dat is niet de taak van de pr-commissie. 

Karin voegt eraan toe dat de pr-commissie wel advies daarvoor geeft. Hier is al positief op gereageerd 

door de lustrumcommissie. 

Jeroen zegt dat het precies zo hoort. Theorie en praktijk sluiten zo naadloos op elkaar aan. 5 

Yorim gaat in op paragraaf 2, subparagraaf 1, over de begroting van het bestuur. Is eraan gedacht om 

het komende jaar te gaan kijken of er mogelijke kosten zijn die elk jaar terug moeten komen, en 

of daar een kostenraming van kan worden gemaakt. 

Jeroen zegt dat de posters in principe worden begroot. 

Yorim vraagt of er dan een aparte begroting voor pr wordt gemaakt. 10 

Jeroen zegt dat zoiets pas zinvol zou worden als de pr-commissie zelf vaste uitgaven zou doen, maar 

dat is niet zo. 

Michel zegt dat Yorim wil dat het pr-beleid ons elk jaar precies dat ene bedrag kost, en dat dat in de 

begroting wordt vastgelegd. Maar het schommelt wel, ook het posterbeleid. Met locaties, kleur 

of zwart-wit, et cetera. Pr blijft iets wat bij het bestuur ligt. 15 

Karin zegt dat het momenteel lastig is om dat vast te stellen. Het gaat om het handboek en de huisstijl. 

Een bepaald soort promotie dat de vereniging ieder jaar kan verzorgen kan wel gebeuren. 

Jeroen zegt dat zoiets inderdaad zou kunnen gebeuren in de toekomst. 

Yorim zegt dat er bij promotie een set vaste en variabele kosten zijn, je kan nu alvast kijken naar de 

vaste kosten. 20 

Thomas Bakker zegt dat Yorim er nu vanuit gaat dat de pr-commissie kosten heeft, maar dat hebben ze 

niet; ze gaan komend jaar niks met promotie doen en ze zijn er niet verantwoordelijk voor. 

Wieneke vindt het voorstel niet nodig. Het mooie aan de pr-commissie is de overkoepelende visie, niet 

het produceren van posters. 

Joanne Stolk vraagt zich af of het bestuur aan de pr-commissie kan vragen hoeveel posters ze kunnen 25 

maken. Dit kan in de toekomst anders zijn dan het nu is. 

Jeroen zegt dat zoiets kan; hij kan ook zelf kijken naar hoeveel posters er waren in voorgaande jaren. 

Karin vindt het belangrijk dat het duidelijk is dat de pr-commissie geen posters maakt en ook niet 

bepaalt hoeveel er worden gemaakt. Dit ligt bij het bestuur. Het is vrijblijvend, maar in 

samenwerking. 30 

Jeroen herhaalt dat het bestuur het beleid uitzet. 

Joanne zegt dat het bestuur het beleid van de pr-commissie zou kunnen uitvoeren. 

Jeroen zegt dat zoiets in theorie mogelijk is, maar herhaalt dat de beslissing om dat te doen dan echt 

alsnog aan het bestuur is. 

Karin zegt dat het bestuur en de pr-commissie het erover hebben gehad, om ervoor te zorgen dat het in 35 

de praktijk niet gebeurt. Het is aan de pr-commissie om dat afgesproken beleid zo goed 

mogelijk uit te stralen. Het is net als een organisatie: de grote top zegt “dit doen we”, en de rest 

kan dat niet zomaar tegenspreken. 

Jeroen zegt dat de pr-tekst geen officieel document is, dus we hoeven het niet aan te nemen, maar we 

hebben het wel bij dezen besproken. 40 

 

#8. Statutenwijziging 

Jeroen zegt dat het bestuur niet met de statutenwijziging wil beginnen. Het is op de vorige ALV 

besproken, maar het is een hoop geld en we moeten meer sparen. Het kost veel tijd dus het 

heeft weinig zin om er nu al een commissie voor op te zetten. 45 

Michel zegt dat de Senaat ook advies heeft gegeven aan het bestuur. De eerste HR-

herzieningscommissie waar hij in zat (tijdens Pentekaideka) heeft een lijstje van desiderata 

bijgehouden voor de volgende keer dat het HR wordt herzien. In de notulen van die ene 

commissie staat dat hij die lijst heeft. Wij als vereniging moeten wel nadenken over hoe we onze 

naam schrijven. 50 
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Jeroen zegt dat dit voor het einde van het jaar nog niet aan de orde is. 

Myrte vraagt hoe duur het is en hoeveel geld we hebben. 

Jeroen zegt dat er totaal 300 euro aan het einde van dit jaar is gereserveerd. Maar het kost zeker het 

dubbele. Het kan, naar schatting, over enkele jaren. Maar de commissie die zich ermee 

bezighoudt is er maximaal een jaar mee bezig. 5 

Oliver vraagt naar de naam, en hoe we die schrijven; studentenvereniging, om maar een voorbeeld te 

noemen, moet aan elkaar? 

Michel zegt dat je erop moet letten of je Prometheus in de categorie “algemeen” of “cultureel” zet. 

Omdat er “algemene studentenvereniging” in de naam staat kunnen we in de categorie 

algemeen worden gezet. De aanduiding A.S.V. kan anders, de naam Prometheus niet. Michel 10 

zou zelf beginnen met “Koninklijke”, maar zo is hij nou eenmaal. 

Jeroen vindt dat het onderwerp genoeg is besproken en gaat naar het volgende punt. 

 

#9. Financieel halfjaarverslag 
Thomas Bakker zegt dat het financieel halfjaarverslag het resultaat is, en vraagt zich af op welk stuk dat 15 

te zien is. 

Jeroen zegt dat het op document F staat. 

Thomas Bakker zegt hierop dat de laatste kolom het resultaat is, de kolom ervoor is de suppletoire 

begroting, en de kolom die daar weer voor staat is de eerste begroting. 

Thomas Bakker meldt dat Karin Dofferhoff heeft betaald. 20 

Thomas Nak zegt dat de contributie meer is dan op de begroting staat; het bestuur had rekening 

gehouden met drie nieuwe leden, wat nu? 

Thomas Bakker zegt dat bijna iedereen die nu lid is heeft betaald, maar hij gaat ervan uit dat één of 

twee personen niet betalen. 

Thomas Nak vraagt waarom ze niet zouden betalen. Wie zijn het? 25 

Thomas Bakker noemt Thomas van Iersel die sinds vorig jaar als debiteur staat en nu ook niet heeft 

betaald. 

Michel vraagt of meerdere betalingen niet gelukt zijn. 

Thomas Bakker zegt dat dit zo is, maar hij gaat erachter aan. 

Michel vraagt of Thomas Bakker problemen verwacht. 30 

Thomas Bakker zegt dat hij in één geval wel problemen verwacht. 

Michel vraagt hoe het zit met Thomas van Iersel. Die wordt in ieder geval geroyeerd. Dat is zijn schuld, 

maar wat wordt ermee gedaan? 

Thomas Bakker zegt dat het wordt afgeschreven. 

Thomas Bakker gaat verder met de begroting en zegt dat de postzegelbegroting veel hoger is omdat het 35 

bestuur er al heel veel in december heeft ingeslagen omdat ze sinds 1 januari een paar cent 

duurder zijn geworden. 

Thomas Bakker zegt dat het promotiemateriaal duurder is geworden omdat het bestuur meer geld 

heeft en wellicht gaat experimenteren met A2-posters. Ook de banner hoort bij deze post. 

Thomas Bakker gaat over naar het ab-actiaat, post overig: nietjes! 40 

Kevin zegt dat hij 20.000 nietjes heeft ingeslagen. De groothandel in kantoorartikelen had geen kleinere 

doosjes. 

Thomas Bakker zegt dat het bestuur naar minder rondjes verenigingen is geweest, dus dat is iets lager. 

De sprekerspresentjes is nog 0 euro omdat de rekening van de nieuwe mokken nog niet binnen 

is. Maar dit staat bij de suppletoire begroting. Het Sinterklaaspak staat bij speciale activiteiten. 45 

Grote Sprekers is deels naar speciale activiteiten, dinsdagavonden, en andere sprekers 

verplaatst. Het saldo commissies wordt 0 omdat het bestuur heel veel heeft voorgeschoten voor 

onder andere de BRC en Weekendje I. Dan volgt de constitutieborrel. 

Michel corrigeert Thomas Bakker en zegt dat het een High Tea is. 
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Thomas Bakker zegt “oh ja, klopt.” De post “onvoorzien” is hoog omdat mensen hun Prometheustrui 

nog niet hebben betaald, en er zit nog iets anders bij. De balans wordt niet toegelicht. Er is ook 

een lustrumbegroting. 

Jeroen zegt dat dit een speciaal agendapunt is. 

Vivian komt namens de kascommissie naar voren. 5 

Oliver zegt dat de kascommissie bestaat uit hemzelf en Vivian. Dit zijn de twee quaestoren voor 

Thomas Bakker; zij controleren de financiën. Het controleren bestaat uit het bekijken van het 

kasboek en de quaestormap. Er wordt gekeken naar de giro- en spaarrekening. De quaestormap 

was niet zo duidelijk. Er werden niet altijd declaratieformulieren gebruikt en sommige 

ongerelateerde dingen zaten ook op een enkel blaadje, en niet alles was ondertekend. Maar het 10 

klopte wel. Eén keer is een declaratie dubbel betaald, maar dat wordt gecorrigeerd; dit geeft aan 

dat het wat netter mag. De kas met contant geld klopte precies omdat Thomas principieel geen 

contante transacties uitvoert omdat deze moeilijker te controleren zijn, en deze ontwikkeling is 

positief in de ogen van de kascommissie. Het nadeel hiervan is wel dat Thomas een vrij grote 

contante kas heeft geërfd dus de commissie beveelt hem aan om dat op de bank te krijgen of het 15 

uit te betalen. Er staat ook een vrij groot bedrag op de girorekening; dat kan ook naar de 

spaarrekening. Het kasboek in elektronische vorm klopt ook, al was het niet helemaal 

overzichtelijk. Thomas heeft aangegeven dat hij misschien een boekhoudprogramma gaat 

gebruiken, en dat is een goed idee; Excelbestanden kunnen namelijk kapot gaan. 

Thomas Bakker zegt dat het Excelbestand dat de vereniging gebruikt niet meer werkt op de Plexus-20 

computers. 

Vivian heeft een opmerking. De constitutieborrel is lager uitgevallen. Dat komt vanwege het lage 

aantal declaraties omdat er geen declaratieformulieren waren op de High Tea. Neem ze 

voortaan mee, dat werkt beter. Het is ambitieus om op de dinsdag en speciale activiteiten veel 

uit te geven. Heeft het bestuur er al concrete plannen voor? 25 

Jeroen zegt dat het bestuur het geld heeft verplaatst omdat het makkelijker is het bedrag dat daaraan 

wordt besteed te beïnvloeden dan het bedrag dat aan sprekers wordt besteed. 

Thomas Bakker zegt dat er al een aantal ideeën zijn. 

Vivian vraagt of er geld voor meerdere sprekers, die komen spreken voor kleine bedragen, aan de kant 

is gezet. 30 

Jeroen zegt dat er nog meer grote sprekers gaan komen voor nog meer kleine bedragen. 

Oliver heeft er een hard hoofd in dat het bestuur de bedragen gaat halen. Hij wil dat het bestuur veel 

uitgeeft maar het hoeft niet. Er kan niet heel veel worden uitgeven voor jaren achtereen. Het 

huidige bestuur heeft immers veel van het vorige bestuur gekregen. 

Michel vraagt naar de grote kas. Kan die niet op de bank worden gezet? 35 

Thomas Bakker zegt dat dat kan. 

Vivian zegt dat er dan wel een percentage vanaf gaat. Het is handiger om inkopen voor, bijvoorbeeld, 

het hutspot-eten, contant te doen. 

Thomas Nak vraagt naar het boekhoudprogramma. Hij heeft er geen verstand van, maar raadt aan een 

programma te zoeken dat gebruik maakt van open standaarden, zodat de vereniging de 40 

komende jaren niet ‘ingesloten’ kan worden in het programma. 

Thomas Bakker zegt dat hij ernaar zal kijken. 

Oliver vraagt of het klopt dat er op de balans een cent verschil is. 

Thomas Bakker zegt dat het op Vivians balans was; hij heeft het doorgetrokken. En hij heeft de 

oplossing: de cent heeft hij nu bij zich. Er is waarschijnlijk vorig jaar ergens op afgerond, en dat 45 

kan je eeuwig door blijven rekenen, of je kan het handig wegwerken. 

Thomas Nak vraagt waar gaat de cent heengaat. 

Thomas Bakker zegt dat hij die handig gaat wegwerken. 

Vivian zegt dat Thomas de bedragen ook zelf handmatig mag veranderen in haar begroting. 

Jeroen neemt hierop de suppletoire begroting en balans aan. 50 
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#10. Installatie en decharge commissieleden 
De geleverde lijst van commissies klopt niet: bij de acquisitiecommissie moet alleen Annelieke 

Oerlemans worden gedechargeerd en Kevin de Kuyper moet worden geïnstalleerd, wat 

vervolgens ook gebeurt. 5 

Michel zegt dat bij de acquisitiecommissie sprake is van een benoeming is door het bestuur, geen 

installatie. 

Bij de EL CID-commissie wordt Annelieke Oerlemans geïnstalleerd.  

Bij de Pyrosredactie wordt Robert van de Peppel geïnstalleerd.  

Bij de fotocommissie wordt Yorim Christiaanse geïnstalleerd.  10 

Bij de themamaand februaricommissie wordt Christine Teunissen gedechargeerd. 

 

Om 00.04 verlaat Oliver de vergadering. 

 

Om 00.05 komt Oliver de zaal weer binnen. 15 

 

Karin moet nog uit de fotocommissie worden gechargeerd; dit gebeurt ook. 

De pr-commissie wordt hierna officieel opgericht en Karin Hendrikse, Caspar Sunholm, Vivian 

Vermelis, Eveline Brouwers, Michel den Uijl en Thomas Nak worden geïnstalleerd. 

Voor de BRC komt Felix Huygen erbij. 20 

 

#11. Installatie en decharge gildenpraesides 
Het Luchtvaartgilde van Martin Wimmers en het Animatiefilmgilde van Brigitte van de Pas worden 

opgeheven en de genoemde praesides worden tegelijkertijd gedechargeerd. 

Het Vegetarisch Kookgilde van Charlotte Out wordt opgericht en laatstgenoemde wordt geïnstalleerd 25 

als praeses. 

Er is ook een praeseswijziging: Yorim Christiaanse wordt geïnstalleerd als praeses voor het Poolgilde 

en de oude praeses, Roeland Verkade, wordt gedechargeerd. 

Voor het Slechte-filmgilde wordt Thomas Bakker als praeses gedechargeerd; Berend Boer blijft over als 

enige praeses. 30 

 

#12. Lustrumcommissie 
Thomas Bakker zegt over de begroting van de lustrumcommissie dat er 1000 euro subsidie is van 

CASSA; hier mogen we trots op zijn. Hij vraagt of daar vragen over zijn. 

Michel zegt dat de inkomsten voor het lustrumboek de eigen bijdrage betreffen van mensen die het 35 

willen hebben, zoals dat bij gadgets gaat. Hij wil weten hoe dit met de lustrumdag zit. 

Thomas Bakker zegt dat de lustrumdag gratis toegankelijk is. 

 

Om 00.11 verlaat Vivian de vergadering. 

 40 

Myrte zegt dat bij uitgaven ook de spreker voor die dag staat. 

Michel zegt dat de Burcht daar ook bij hoort. 

Myrte bevestigt dit. 

Michel vraagt of het gala er los van staat. 

Wieneke zegt dat dit zo is; het gala is zelfvoorzienend. 45 

Michel zegt dat de kaartjes dus de kosten (voor de leden) zijn. 

Thomas Bakker zegt dat de galabegroting los staat van deze begroting. 

Michel vraagt wat er gebeurt als er verlies wordt gemaakt. 

Thomas Bakker zegt dat dit dan van de lustrumbegroting gaat. 



 24 

Wieneke zegt dat verlies lijden gewoon niet gaat gebeuren. 

Jeroen neemt hierop de begroting van de lustrumcommissie aan. 

 

#13. W.v.t.t.k.10 

Felix zegt dat op pagina 10 van de notulen, regel 23, hij een opmerking maakt over de actielijst. Hoe 5 

staat het daarmee? 

Jeroen zegt dat die lijst bestaat, maar die is voor eigen gebruik (van het bestuur). 

Felix vraagt of de ALV daar nog inzicht in krijgt. 

Jeroen zegt dat dat gebeurt als er inhoudelijke vragen over komen, maar het waren vrij normale 

suggesties en het bestuur is ze niet vergeten. 10 

Myrte vraagt hoe het met het fotoboek staat. 

Oliver zegt dat het simpel is. Er is een fotoboek voor de vereniging. Er is nooit een deadline vastgesteld 

voor de leden. Iedereen kan het boek nu dus bestellen. 

Anna zegt dat er ook na de ALV een deadline kan worden bedacht. 

Jeroen zegt dat er uiterlijk overmorgen een deadline zal worden bedacht. 15 

Annelieke zegt dat er voor het gala uitstekende danscursussen zijn geweest. Zijn er nog bedankjes 

geweest naar de twee dansleraren, Caspar en Guusje? 

Myrte zegt dat ze een zeer fysiek cadeautje hebben gekregen. De lustrumcommissie heeft hen zowel 

mondeling bedankt als een fysiek aanwezig cadeautje gegeven. Dat cadeautje is van de 

galabegroting gegaan. 20 

Thomas Nak zegt dat de aanwezigen worden opgenomen, maar misschien is het handig om voor 

degenen die later binnenkomen dat ook te melden. Of anders wordt het desnoods vooraf 

aangekondigd. 

Jeroen zegt (zodat ook latere binnenkomers het weten) dat iedereen wordt opgenomen. 

Michel zegt dat er kan worden aangekondigd dat iemand zelf met het bezwaar moet komen tegen het 25 

opnemen van de vergadering als hij of zij dat wil. 

Jeroen voegt toe dat de ALV er geen problemen mee had toen het werd gezegd. 

Oliver zegt dat er mensen zijn zoals Sofie, die later binnenkwam, die niet weten dat ze worden 

opgenomen en dat nu nog niet weten. 

Yorim vraagt wat de intentie is van de opname en of die nog online wordt gezet. 30 

Jeroen zegt dat de reden voor de opname is dat het handig is voor de notulen van de ab-actis. Als de 

notulen af zijn worden de opnamen gewist en niet online gezet. 

Yorim zegt dat de opnamen dus niet in het archief komen. 

Jeroen bevestigt dit. 

Yorim zegt dat hij later binnenkwam omdat hij onder de douche moest, maar dat terzijde. Er zaten ook 35 

verschillen in pagina’s tussen het document dat hij bij zich had en het ALV-boekje. 

Kevin zegt dat dat is omdat het ALV-boekje onder andere een inhoudsopgave heeft en het document 

niet. 

Yorim zegt dat er wel teveel verschil tussen de fysieke en digitale versies zit. 

Michel zegt dat ook de notulen zelf te veel verschillen. 40 

Jeroen zegt dat daar weinig aan te doen is. Het bestuur kan de definitieve notulen ook een dag van 

tevoren sturen. 

Karin dat ze het niet eens is met haar zin in de notulen over het standaardbeleid op Facebook, want dat 

werkt niet. Dat is de reden dat ze er niet meer achter staat. 

Michel zegt dat zoiets niet betekent dat je een beleid voert op hoe de dingen worden genotuleerd; als je 45 

het zegt, dan wordt het genoteerd. 

Karin zegt dat ze het meer had over inhoudelijke dingen en restricties. 

                                                           

10 Wat Verder Ter Tafel Komt 



 25 

Felix zegt dat er in het begin van het bestuursjaar een oproep voor de website is gedaan. Heeft het 

bestuur al nagedacht wat het met de site wil doen? 

Jeroen zegt dat dit punt al eerder naar voren is gebracht, maar toen was Felix blijkbaar niet aanwezig. 

De pr-commissie en internetcommissie gaan samen bespreken wat er mogelijk is en daarna 

gaan ze met het bestuur de dingen verder bespreken. 5 

 

#14. Rondvraag 
Berend zegt dat er een lezing is geweest over prehistorische walvissen, terwijl het over dinosaurussen 

zou gaan, en hij wil dat er nog een lezing over dinosaurussen komt. 

Jeroen zegt dat Berend de ideeënwolk moet blijven spammen. 10 

Fons van der Linden heeft hier niks aan toe te voegen. 

Jasper Bosman doet een voorspelling: Sander Teuchies gaat hard “cultuur” roepen. 

Sander zegt dat hij het nog niet van plan was, maar hij steunt Berend, en terugkomend op Jasper: 

“CULTUUR!” 

Oliver wil het thema van dinosauriërs pushen tijdens de EL CID-week: “Prometheus voor dino’s!” 15 

Yorim heeft geen vragen. 

Lianne: “ga vooral zo door.” 

Stephanie van Niele sluit zich aan bij Sander. 

Felix zegt dat er op het jaarverslag staat dat er veel meer activiteiten zijn geweest, en dat waardeert hij 

zeer. 20 

Duco heeft geen vragen. 

Lieke: “complimenten met de sprekers.” 

Thomas Nak heeft geen vragen. 

Joanne: “goed bezig.” 

Karin vindt het leuk dat de pr-commissie er is. “En dino’s zijn cool, maar walvissen zijn ook geweldig.” 25 

Annelieke houdt niet van dino’s. Een boegeroep vanuit het publiek volgt. Jeroen gaat hierop hameren 

en roept “blijf respectvol! Zelfs als mensen niet voor dino’s zijn.” Hij wilde zelf een lofzang 

houden voor de aanwezigen maar dat houdt hij nu voor zich. 

Myrte: “mijn complimenten voor het afgelopen halfjaar, ik wil de Mosasaurus aandragen als thema.” 

Wieneke: “ga zo door met dit mooie jaar en veel plezier.” 30 

Michel: “en ik, als jullie hoogsteigen verenigingsdinosaurus… met alle actieve en inactieve leden… ik 

ben blij dat de acclamaties hard klonken, maar ik blijf het betreuren dat zo weinig jong bloed bij 

ALV’s is. Het was niettemin een bijzonder aangename vergadering.” 

Jeroen: “zo we zijn klaar.” Het publiek vindt van niet, want de bestuursleden moeten nog spreken. 

Anna: “nee, ja, ik vind het nog steeds heel erg leuk. Vastbesloten om er een geweldig jaar van te 35 

maken.” 

Thomas Bakker: “ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie contributie.” 

Eveline: “ik ben het met Anna eens.” 

Kevin zegt dat hij blij dat hij klaar is met de notulen. 

Michel ziet dat Kevin spreekt en niet schrijft en merkt op dat hij ook zijn eigen uitspraak moet 40 

opschrijven. 

Jeroen: “ik ben blij, het was een mooi halfjaar; bedankt voor jullie aanwezigheid.” 

 

#15. Sluiting 

Om 00.33 sluit Jeroen de vergadering. 45 


