
Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus op 5 

woensdag 26 september 2012 
Gehouden in De Keyzer te Leiden. Opgesteld door Kevin de Kuyper. Vanaf #13 opgesteld door Francine 

Geurts. 
 
# a. Lijst van aanwezigen 10 
Anne Rutten 
Annelieke Oerlemans 
Anna Visser 
Berend Boer (vanaf 21.22) 
Charlotte Lamping 15 
Daniëlle Evenblij 
Emily Klerks 
Erwin Dijkstra 
Eveline Brouwers 
Felix Huygen (vanaf 23.39) 20 
Francine Geurts 
Francine Maessen 
Freek van Vliet 
Hanne Kouwenberg 
Jasper Bosman (vanaf 20.26) 25 
Jeffrey Blokzijl 
Jelmar Hugen 
Jeroen Bouterse 
Karin Hendrikse 
Kevin de Kuyper 30 
Kristian Bakker 
Lianne Heslinga 
Lieke Smits 
Lisanne van Haften 
Marion Pragt 35 
Martijn Kokken 
Mathijs Smith 
Michel den Uijl 
Myrte Hoekstra 
Nelleke Honcoop 40 
Oliver Lenz 
Robert van de Peppel 
Sander Techies (vanaf 23.08) 
Sofie Dewulf (vanaf 23.10) 
Stephanie van Niele 45 
Sven Fischer (vanaf 20.39) 
Tabitha Speelman 
Thomas Bakker 
Tom Zwanenburg (vanaf 21.39) 
Vivian Vermelis 50 
Yorim Christiaanse 
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. 

 55 



# 1. Opening 
Om 19.58 opent Jeroen Bouterse de vergadering. 
 
#2. Vaststelling definitieve agenda 60 
Jeroen leest de agenda voor. 
Michel den Uijl vraagt of er een pauze is bij het ALV-deel dat door Insomnia wordt 

voorgezeten. 
Jeroen zegt er in principe geen pauze is, deze komt na de wissel. Hij heeft zelf nog een 

opmerking: inschrijvingen van nieuwe leden zullen worden genoemd naast de 65 
uitschrijvingen. Dat staat niet in de agenda, dus het wordt bij de mededelingen gezet. 

 
#3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 
Jeroen heeft een algemene opmerking vooraf: de notulen beginnen in het ALV-boekje op pagina 

4. Dit scheelt dus 3 pagina’s met de telling in de rondgemailde notulen. 70 
Michel zegt dat hij een vraag had nadat de agenda was aangenomen, en dat mag eigenlijk niet. 
Jeroen zegt dat hij Michel te snel af was en het daarom geen probleem is. 
 
De notulen worden pagina voor pagina besproken. 
Pagina 6. Michel zegt dat er moet staan “beslissing begrijpen” in plaats van “beslissing weten”. 75 
Yorim Christiaanse heeft een algemene vraag: wordt de vergadering opgenomen? 
Jeroen zegt van wel; hij gaat er nog wat over zeggen. 
Pagina 7. Michel zegt dat er niet wordt aangekondigd dat de notulen worden aangenomen. Je 

neemt ze gewoon aan. Nu lijkt het alsof het aannemen nooit gebeurd is. 
Pagina 8, Regel 44. Michel vroeg hier of er gelegenheid was voor vragen. Het is niet zo dat hij 80 

zelf de vraag stelde. 
Pagina 9, regel 25-26. Michel kan zich die regel niet herinneren. Hij ziet het graag geschrapt 

worden. 
Pagina 11. Yorim vindt de nieuwe gildepagina mooi. Hij vraagt of de statistieken van de 

gildehal gecombineerd worden met de statistieken van deze gildepagina. Michel, over 85 
dezelfde pagina, zegt dat hij de intentie heeft om iets met vereniging te doen, onder 
andere via Facebook. “Dat platform” moet daarom worden “de vereniging”. 

Pagina 12, tweede helft regel 25. Michel had het hier over het doel, niet de grootte. Hij wil de 
tweede regel daarom schrappen. 

Pagina 14. Oliver Lenz zegt dat onderaan de pagina staat dat hij vindt dat de 90 
buitenlandreiscommissie veranderd moet worden. Dit zei hij echter niet. De ALV is wel 
een geschikt moment om erover na te denken. Michel zegt dat bovenaan de pagina een 
opmerking van hem daarover staat. En hij heeft een toevoeging op regel 3: buiten de 
studentenwereld komt het vaak voor dat je geld geeft, binnen die wereld niet. 
Daarnaast, over regel 24, is het zo dat Annelieke Oerlemans voor de derde keer in de EL 95 
CID-commissie heeft gezeten. Dit verdient een benoeming met naam en toenaam bij de 
complimenten. 

Pagina 15, regel 18-19. Michel citeert het zinsdeel “drie kanten uitdenken”. Dit is een beetje gek. 
Je moet een beetje creatief denken en de tegenstelling iets scherper stellen. 

Pagina 17, regel 39. Michel zegt dat de overzichten van programma’s in almanakken alleen in 100 
de oudere almanakken voorkomen. 

Pagina 19, regel 6. Karin Hendrikse vindt dat de formulering anders mag. Zo zou zij het niet 
zeggen, al vindt ze het wel mooi. 

Pagina 20, onderaan de pagina. Michel zegt, met betrekking tot de noodzaak tot 
statutenwijzinging, dat er staat dat hij de lijst heeft, maar dat is niet zo. De notulen 105 
bevatten de lijst en hij heeft de notulen. Opmerking daarna: maak een nieuwe alinea en 
zet het woordje “overigens” ervoor. 



Pagina 22, onderaan, regel 49. Vivian Vermelis zegt dat het over 1 cent ging. Je spreekt dus niet 
van “bedragen” maar een “bedrag van 1 cent”. Regel 5: Michel zegt dat niet alleen 
Vivian naar voren komt, Oliver doet dat ook. En regel 32: Oliver zegt dat het niet 110 
helemaal goed geformuleerd is. Het is wenselijk dat het bestuur veel geld uitgeeft, maar 
het is geen ramp als dat niet gebeurt. 

Pagina 23. Michel zegt dat “gechargeerd” “gedechargeerd” moet zijn. En voor de 
buitenlandreiscommissie komt Felix Huygen er niet bij, maar hij wordt geïnstalleerd. 

Pagina 25. Regel 19-20. Michel heeft een vraag over de zin waarin Felix zegt dat er meer 115 
activiteiten zijn dan op het verslag staat. Gaat het hier om het jaarverslag of om de 
activiteiten? Regel 26: Annelieke zegt dat ze “veel succes” erbij zei. En regel 31: Michel 
vindt dat “met alle actieve en inactieve leden”, weg kan. 

Michel zegt dat het hele goede en geinige notulen zijn. 
Pagina 25. Karin merkt op dat Michel hier zegt: “ik blijf het betreuren dat er weinig jong bloed 120 

zit”, maar als hij nu om zich heen zou kijken dan zit er veel jong bloed tussen! 
Jeroen neemt de notulen bij hamerslag en per acclamatie aan. 
 
#4. Post met betrekking tot Algemene Ledenvergadering 
Kevin de Kuyper leest de post voor, waaronder een brief waarin staat dat de pedelstaf is 125 

gegijzeld en niet meer wordt teruggegeven aan het bestuur omdat ze, met uitzondering 
van Anna Visser en Jeroen Bouterse (die zelfs een prijs won), niet verkleed zijn gekomen 
op het diesfeest. Ze moeten een nieuwe maken voor de aankomende constitutieborrel 
van het nieuwe bestuur. 

Jeroen reageert op de brief: “wij onderhandelen niet met terroristen en we beraden ons op de 130 
situatie. We nemen het voor kennisgeving aan.” 

Stephanie van Niele meldt dat ze een stemmachtiging van Caspar Sundholm heeft. 
Michel den Uijl heeft een stemmachtiging voor Wieneke Jansen. 
Jeroen geeft een klap met de hamer. 
 135 
#5. Mededelingen 
Jeroen zegt dat er speculaas is, en dat er genoeg is. 
Jeroen zegt dat er nog erg veel EL CID-cadeautjes zijn. Als er mensen zijn die het nog niet in 

hun bezit hebben kunnen zij zich hiervoor bij het nieuwe bestuur melden. 
Jeroen zegt dat de vergadering wordt opgenomen. Tot nu toe is er beloofd om de opnamen te 140 

zullen vernietigen, maar hij zou willen voorstellen om het lot van de opnamen open te 
laten. Het nieuwe bestuur kan op de volgende ALV beslissen om ze alsnog te 
vernietigen. Jeroen vraagt of er bezwaren zijn. 

Michel zegt dat de opnamen er zijn om de ab-actis achteraf te helpen. Er is ooit vastgesteld dat 
de notulen leidend zijn. Fouten kunnen eruit worden gehaald, maar als de opnamen niet 145 
gewist worden dan zijn de papieren notulen dus niet leidend. Het geschreven woord is 
belangrijker. 

Jeroen zegt dat de vraag waar het gezag ligt, wat bij de geschreven notulen is, niet ter discussie 
staat. Dat neemt volgens hem niet weg dat het interessant is om ze te bewaren voor het 
archief. 150 

Michel zegt dat de enige bron voor het nageslacht de notulen zijn en dat je, naar zijn mening, je 
eigen geschiedenis mag aansturen. 

Karin zegt dat de opnamen als hulpmiddel dienen, en dat de notulen dezelfde waarde hebben. 
Het enige wat verandert is dat de opname het archief in gaat. Dat is geen enorme 
verandering. Bij de volgende ALV kan worden aangegeven als iemand spijt van een 155 
opmerking heeft. Zij zelf zegt regelmatig dingen waar ze toch op kan terugkomen. Ze 
ziet niet in waarom het zou moeten worden verwijderd. 

Erwin Dijkstra heeft andere bezwaren dan die van Michel. Het gaat erom dat mensen dingen 
niet meer durven te zeggen vanwege de opname. 



 160 
Om 20.26 komt Jasper Bosman binnen. 
 
Michel vraagt of de opname al wordt vernietigd als één iemand al bezwaar heeft. Of volgt er 

dan een stemming? Deze dingen moeten van tevoren goed worden overdacht. 
Jeroen zegt dat wat hem betreft er per meerderheidsbesluit wordt beslist. 165 
Michel vindt dat een persoon met spijt het recht moet krijgen om de notulen te vernietigen of 

niet, anders vindt er zelfcensuur plaats. 
Jeroen concludeert dat er geen enorm duidelijke consensus is en dat een stemming wordt 

gehouden. De stelling is dat de opname bewaard blijft en dat de volgende ALV besluit 
wat ermee gebeurt. 170 

Oliver vraagt wat de vereniging met de opname doet; wordt het bij de bespreking van de 
notulen besproken? 

Karin vindt dat een praktische vraag: heeft iemand bezwaar, heeft iemand er iets over te zeggen 
(en meer van dat soort vragen). 

Er wordt gestemd, de ab-actis telt. 175 
Kevin zegt dat 22 mensen voor zijn. 13 zijn tegen en er is 1 blanco stem. 
Jeroen meldt dat het voorstel wordt aangenomen, al is er wel een significant aantal 

tegenstemmers. 
Jeroen heeft nog een mededeling: de inschrijvingen die sinds de vorige ALV zijn 

binnengekomen. Ook de uitschrijvingen die sindsdien hebben plaatsgevonden worden 180 
genoemd. 

Eerst de inschrijvingen tot de EL CID: dit zijn er 5. Dan uitschrijvingen: dit zijn er 34. Hierna 
worden de inschrijvingen sinds de EL CID genoemd: dit zijn er 32. 

Jeroen zegt dat de vereniging op dit moment 155 leden heeft. Kevin corrigeert dit: het zijn er 
154. 185 

Oliver vraagt of leden onder Insomnia alleen maar lid af kunnen worden tijdens de dies, of per 
direct. 

Jeroen zegt dat er een paar mensen per direct lid af waren, in plaats van tot aan het einde van 
het jaar. Zij kregen dan geen post meer. 

Michel vraagt of er mensen zijn geroyeerd, en of Thomas van Iersel hierbij staat. 190 
Kevin zegt dat dit niet zo is. 
Thomas Bakker zegt dat Thomas van Iersel er dan misschien bij moet. 
Oliver zegt dat Thomas van Iersel geen debiteur voor het Insomnia-jaar is. Als hij dit jaar alsnog 

betaalt dan blijft hij lid. 
Vivian zegt dat Thomas van Iersel bij haar als debiteur stond, en vraagt zich af of hij de 195 

contributie van dat jaar heeft betaald. 
Thomas zegt van niet. Hij is dan nog een contributie schuldig. 
Jeroen vult aan dat het gaat om de contributie van vorig jaar. 
Vivian vraagt of Thomas van Iersel dat nog gaat betalen. 
Thomas denkt van niet. 200 
Oliver heeft nog een mededeling. Er zijn sinds gisteren lustrumboeken. Als iemand er nog geen 

heeft (maar wel besteld heeft) dan kan het in de pauze worden afgehaald. Het is 6,50 
voor het boek, 7,50 met boekenlegger. 

 
Om 20.39 komt Sven Fischer binnen. 205 
 
Jeroen vraagt of er nog meer mededelingen zijn. Hij zegt dat mensen die binnenkomen hun 

naam op de intekenlijst dienen te schrijven. De lijst ligt op een tafeltje achterin de zaal. 
 
#6. Jaarverslag 210 



Jeroen wil over naar de bespreking van het jaarverslag en geeft een klap met zijn hamer. Hij is 
bereid het voor te lezen en vraagt of iedereen het kent, of dat er behoefte aan is dat hij 
het voorleest. 

Vier vingers gaan omhoog. 
Jeroen zegt dat hij het zal voorlezen. 215 
Jeroen leest het jaarverslag voor. Na het lezen van het verslag heeft Jeroen een toevoeging (bij 

de alinea’s over laagdrempelige activiteiten): niet-laagdrempelige activiteiten zoals 
ALVs trekken ook veel mensen. 

 
Jeroen geeft het woord aan de Senaat. 220 
Michel begint: “de Raad van Advies, ook wel de Senaat genoemd, is een instantie van oud-

bestuursleden die de ALV en het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven op 
grond van hun ongelofelijke ouderdom en daarbij gekomen ervaring. Zij bestaat op dit 
moment uit vijf mensen:  Lianne Heslinga en Lieke Smits uit bestuur Sprezzatura, 
Annelieke Oerlemans en Myrte Hoekstra uit Echnaton, Giel Visser uit Kastalia, en ik uit 225 
Alexander en Anansi. Ik verlaat vanavond de Senaat.” 

Jeroen merkt op dat zij uit zes mensen bestaat. 
Annelieke en Myrte Hoekstra gaan verder met het inhoudelijke commentaar van de Senaat op 

het jaarverslag, maar Annelieke zegt eerst dat degenen die dat doen een iets minder 
ongelofelijke ouderdom bezitten. Ze vindt het een goed en volledig jaarverslag. De 230 
inleiding spreekt voor zich.  

Karin vraagt of Annelieke iets harder wil spreken.  
Annelieke: “oké”. De  2e alinea: er is geen geld gespaard voor een grote spreker, maar voor 

middelgrote sprekers waarbij onduidelijk was hoe het zat met de naam en het geld. Hoe 
heeft het bestuur dit opgelost?  235 

Myrte Hoekstra heeft een punt over het programma in de zomermaanden. Zij waardeerde het 
programma met gildeactiviteiten, maar vraagt zich af wat de andere geluiden zijn en of 
er vanuit de leden vraag naar een zomerprogramma is. 

Myrte heeft nog een vraag over de digitale gildeadministratie. Wordt dat veel gebruikt? 
Annelieke gaat verder met de commissies, het aantal gebonden eerstejaars en de gebondenheid 240 

van ouderejaars. Kan het bestuur wat vertellen over de vertegenwoordiging in 
commissies, ook met eerste- en ouderejaars? Er wordt gezegd dat er met moeite 
commissies zijn gevuld, en het bestuur spreekt over de grote hoeveelheid commissies. 
De pr-commissie is erbij gekomen dit jaar; was dat het probleem? De precieze 
problemen moeten worden toegelicht. Er staat verder dat het vullen van de commissies 245 
niet altijd makkelijk is, dat komt wellicht door verhoogde studienormen. Is dat een 
concrete conclusie van het bestuur of heeft het zelf respons gekregen? 

Annelieke gaat verder en vraagt hoe het gaat met het online archief en het papieren archief dat 
bij de gemeente is ondergebracht. 

Annelieke gaat naar de laatste pagina: het externe gebied. Ze vraagt hoe de samenwerking met 250 
de PKvV1 ging. Uit eigen ervaring weet ze dat het soms leuk is, maar soms is het een stel 
idioten. Hoe was het dit jaar?  

Myrte gaat in op het CvA.2 In het verslag staat dat het groot genoeg is, maar groot genoeg 
waarvoor? Heeft het bestuur het ingezet en zo ja, hoe?  

Myrte gaat verder: in het verleden was er merchandise zoals pennen en bekers. Dit is dit jaar 255 
niet gedaan. Komt dat door de pr-commissie of stijlveranderingen? 

Myrte gaat in op de lustrumdag: de Vrienden waren uitgenodigd, maar de ouders van oud-
leden niet. Dat is een reden voor het gebrek aan nieuwe Vriendenaanmeldingen.  

                                                            

1 Plaatselijke Kamer van Verenigingen 
2 Comité van Aanbeveling 



Michel neemt vervolgens namens de “oude mensen die graag zeuren” het woord. “Het was een 
mooi jaar. We zullen altijd aan jullie denken als scharrelkip. Ik heb nog een paar 260 
woordgrappen: na dit jaar ei gelegd, jullie kunnen op stok, van de leg zijn na vanavond, 
niet als legbatterij dingen geproduceerd maar als scharrelkippen rondgerend, niet als 
kip zonder kop. Jullie hadden het enorm naar jullie zin en dat is mooi om te zien. Jullie 
hebben goed gebruik gemaakt van de nieuwe media en in alles plezier en energie 
uitgestraald. Jullie waren onvermoeibaar. Er was een crisisje, die heb je nou eenmaal, 265 
maar daar heb ik nauwelijks wat van gemerkt. Dat is benoemenswaardig.” 

Michel gaat hierna in op de individuele leden van het bestuur.  
“Jeroen. Nog nooit heeft deze vereniging een praeses gekend met zulke lange mededelingen, 

maar ze waren nodig. Hij heeft zeer gedegen inleidingen en scherpzinnige grappen 
gebruikt om de spreker te danken. Hij heeft goed gecommuniceerd met Senaat en ALV 270 
en heeft een voelbaar enthousiasme voor de vereniging; de meeste mails van hem kreeg 
ik rond half 4 in mijn inbox. Hij heeft goed van alles aangevoeld.” 

“In het oude Athene werd van een vrouw verwacht dat ze zwijgend goed werk verrichtte. 
Kevin doet dat eigenlijk veel. Het is een stille ab-actiale kracht. Gelukkig heb ik hem 
steeds meer gezien en hij kwam steeds meer los. Hij doet zijn taken zo goed, en deed 275 
zoveel, dat je het niet bedenkt. Hij is bescheiden, hardwerkend, en creatief. Het is een 
stille kracht, met vrolijkheid en degelijkheid. Bedankt voor je inzet.” 

“De quaestor. Die was dit jaar keihard. Maar ook uitermate rechtvaardig. Is een beetje de 
zakenman, en dat is fijn. Hij heeft veel verstand van cijfers en internet en is prettig voor 
de vereniging. Hij was altijd bereid om commissies bij te staan als het nodig was. Hij 280 
paste goed op maar durfde ook uit te geven. Hij is niet de meest typische Prometheaan 
maar een hele goede en fijne. Ook jouw sociale rol kan niet worden onderschat.” 

“Als we aan Anna denken vinden we haar een prettige intern: lief en fris. Voor iedereen binnen 
de vereniging positief en geeft goede begeleiding. Ik wachtte op een harde, agressieve 
kant, maar die heeft ze niet. Ze is heel gedreven en fel en krijgt alles voor elkaar, maar 285 
blijft altijd aardig. Dat kan je als intern niet genoeg hebben.”  

“Ik heb een rekensom gemaakt. In de afgelopen tien jaar is veertig procent van de assessoren 
extern geleverd door Gorinchem (of uit die omgeving). Je zou bijna denken dat het een 
vereiste is. Eveline is heel sociaal, uitbundig, hartelijk, betrokken, belangstellend (zowel 
binnen als buiten de vereniging) en heeft een goede relatie met de PKvV. Ze heeft ook 290 
het VVO3-boekje gecontinueerd. Jij vindt mensen tof en je maakt ze tof en je bent het 
zelf. Je bent nog niet lang bij Prometheus en misschien ga je binnenkort weg door je 
afstuderen. Het is kort, maar heel krachtig. Met deze laatste woorden neem ik afscheid 
als Senator.”  

Annelieke zegt dat de Senaat nu bestaat uit vijf mensen, maar na de bestuurswissel treedt de 295 
praeses, Jeroen, toe. 

 
Jeroen gaat nu punt voor punt de opmerkingen van de Senaat langs. Daarna is er gelegenheid 

voor andere thema’s en heeft iedereen de mogelijkheid om aan het woord te komen. 
Jeroen gaat in op het punt over de grote, of middelgrote, spreker. De term “middelgrote 300 

spreker” is weleens ter sprake gekomen, maar het bestuur heeft dat laten vallen omdat 
het een denigrerende term is. Het geld kan beter worden verspreid dan het in een of 
twee keer uit te geven. Dit is echter niet gebeurd. Het bestuur heeft een spreker geld 
betaald in de meimaand (Ernst-Jan Mul) en een paar sprekers hebben een heel kleine 
tegemoetkoming gekregen. Zo hebben Cliteur en Swaab via een boekverkoop wat geld 305 
binnengekregen.  

Thomas zegt dat dit niet meer dan 30 euro was.  

                                                            

3 Veelzijdige Verenigingen Overleg 



Jeroen zegt dat er in de praktijk relatief grote sprekers zoals Hero Brinkman, Bas Haring, Frits 
van Oostrom, Paul Cliteur (en meer) waren. Maar er is minder geld aan sprekers besteed 
dan gepland. 310 

Jeroen vraagt of hier nog vragen over zijn onder de aanwezigen, maar het blijft stil. 
Jeroen gaat in op het zomerprogramma, en of er vraag naar was. De bestuursleden zijn naar 

veel activiteiten geweest en daar was de opkomst goed. De indruk is dan ook dat er 
zeker een draagvlak is.  

Stephanie vindt het idee ontzettend goed, ook het papieren programma.  315 
Jeroen geeft toe dat het papieren programma eigenlijk om puur egoïstische redenen gebruikt is; 

het bestuur kon Prometheus in de zomermaanden gewoon niet missen. 
Jeroen gaat hierna in op de digitale gildeadministratie. Deze wordt volgens hem door veel 

gilden gebruikt, maar of er veel activiteiten daardoor zijn gepland weet hij niet. 
Vivian zegt dat het Gilde Alcoholica er al gebruik van heeft gemaakt. 320 
Jelmar Hugen zegt dat het bridgegilde het ook heeft gebruikt.  
Yorim vraagt of de statistieken via die gildepagina’s toegevoegd worden aan andere statistieken 

om gildeleven beter in beeld te brengen. 
Thomas vraagt of het gaat om de statistieken die de aanwezigheid in beeld brengen. 
Yorim zegt dat dat niet per se hoeft, het heeft ook betrekking op de statistieken van de 325 

activiteiten zelf. “Maar je moet niet te streng ernaar kijken, anders heb je een 
politiestaat.”  

Jeroen zegt dat het bestuur beter zicht op activiteiten en gilden heeft dan de leden dankzij de 
ledenstatistieken en de gegevens van de website. Het bestuur wil de leden aanmoedigen 
om dingen te organiseren, zo kan je ook zien hoe actief gilden zijn. 330 

Stephanie vindt het een goed punt om ledenstatistieken met gilden mee te nemen. Iemand kan 
bij gilden actief zijn maar niet bij activiteiten van het bestuur.  

Yorim zegt dat als de ab-actis de statistieken handmatig moet toevoegen er dan van 
kommageneuk sprake is. 

Jeroen: “je wordt wel opgenomen!” 335 
Kevin: “ik heb het genotuleerd.” 
Jeroen gaat in op de eerstejaars en commissies. Er zijn statistieken van afgelopen jaar en dit jaar. 

Dit jaar zijn er negen eerstejaars (Anna Visser corrigeert dit naar acht) actief in 
commissies. Komend jaar zijn dat er iets meer, namelijk elf (Anna bevestigt dit).  

Anna zegt dat ze drie keer een belronde gehouden heeft. Mensen reageren vaak terughoudend 340 
om langs te komen in verband met studie en studiedruk. Ze zeggen vaak dat ze niet 
weten hoe het gaat lopen, of dat ze komend jaar echt moeten gaan studeren om niet 
teveel vertraging op te lopen. Het afgelopen jaar waren er veel ouderejaars die meerdere 
commissies deden. Sommigen deden drie, vier of zelfs vijf commissies tegelijk. Dat is 
komend jaar iets minder en dat merk je: er blijven meer plekken open als ouderejaars 345 
maar één commissie doen. Het is lastig, maar de telefoontjes hebben veel zin. Anna is 
redelijk tevreden. 

Vivian zegt dat ze veel heeft gedaan vorig jaar, maar volgend jaar nog niet. Haar is het ook niet 
gevraagd.  

Anna zegt dat Vivian wel op vakantie was.  350 
Vivian vindt dat een goede reden.  
Anna vraagt meteen of Vivian nog een commissie wil doen.  
Jeroen ziet een mooie gelegenheid om de commissies nu verder in te vullen en vraagt welke nog 

plekken hebben. 
Anna zegt dat de buitenlandreiscommissie nog een ouderejaars nodig heeft, liefst twee mensen. 355 

Ook voor de EL CID zijn er (bij voorkeur) ouderejaars nodig. En weekendje II mist nog 
twee mensen. 

Oliver vindt dat resultaat best goed. In voorgaande jaren waren veel commissies rond deze tijd 
niet gevuld.  



Jeroen merkt op dat een commissie als de buitenlandreiscommissie, die binnenkort begint, nog 360 
te weinig mensen heeft.  

Yorim vraagt naar de acquisitiecommissie. Op de vorige ALV kregen de aanwezigen te horen 
dat het lastig is deze te vullen. Hoe staat het nu ermee?  

Anna zegt dat ze eigenlijk zelf uit de commissie wil, maar zonder haar zijn er vier over, en dat is 
net te weinig.  365 

Yorim zegt dat ze het maar even moet aankijken. Toch is er 350 euro binnengehaald.  
Het publiek zegt dat er 250 is binnengehaald.  
Michel richt zich tot Anna en herhaalt dat ze er zelf uit wil. Niemand kan worden gedwongen 

om een commissie te doen. Ze moet niet denken “ik doe het wel weer”; een commissie 
moet vooral leuk zijn. Het is veel werk maar je kan er veel van leren. Dat moet worden 370 
benadrukt, die positieve manier. Moeten per se mensen die al zoveel hebben gedaan, het 
weer doen? 

Jelmar zegt dat nieuwe leden veelal denken “nieuw jaar, studie, kijken hoe het loopt.” Maar iets 
als weekendje II is heel leuk om te doen. Hij sluit zich dan ook aan bij Michel. 

Karin gaat het over iets anders hebben. Bestuursleden zijn bijgesprongen bij de acquisitie- en EL 375 
CID-commissie. Zij, als praeses van de EL CID-commissie, had genoeg mensen. Het was 
niet erg als Anna er niet bij kwam; dat wilde ze zelf graag. Nu lijkt het alsof het nodig 
was, maar dit was niet zo.  

Vivian vraagt wie er bij acquisitiecommissie zijn gegaan. 
Anna zegt dat zij en Kevin erbij zijn gegaan. 380 
Kevin zegt dat hij er nu weer uit gaat. 
Karin gaat in op de High Tea tijdens de EL CID. Ze vindt dat die niet voor herhaling vatbaar is. 

Het was al in de EL CID-evaluatie duidelijk dat het niet perfect was, maar de EL CID-
commissie kan dat zelf beslissen.  

Jeroen zegt dat het wel de conclusie van het bestuur is. Het bestuur raadt aan het niet nog een 385 
keer te doen. 

 
Om 21.22 komt Berend Boer binnen terwijl Nelleke Honcoop en Tabitha Speelman weggaan. 
 
Oliver zegt dat de High Tea niet de keuze van Prometheus was maar van de grote EL CID.4  390 
Jeroen beaamt dit. Het bestuur en onze eigen commissie wilden er iets mee doen, maar het viel 

tegen. De conclusie van bestuur en commissie is dat het niet aan te raden is.  
Oliver zegt dat het dus wel mag. 
Jeroen zegt dat dat zo is. Prometheus was niets verboden, maar bestuur en commissie hadden 

geen zin om zelf iets te organiseren in die situatie. 395 
Jelmar vraagt wat de vereniging ermee kon doen. De Grote EL CID heeft Prometheus ook 

opgezocht; het kwam van twee kanten dus. Er was een dialoog.  
Lieke Smits vraagt of er bewust gekozen is voor het niet houden van een plenaire EL CID-

evaluatie. 
Jeroen zegt wel en niet: het programma was al gemaakt en de dinsdagen zaten vol. Verder heeft 400 

het bestuur er niet aan gedacht. Hij is tevreden dat het zo is gedaan, want er werd een 
leuke activiteit in plaats daarvan georganiseerd. Het is een goede manier om het zo te 
doen. Vivian merkt op dat Kevin in het commissieoverzicht niet bij de 
acquisitiecommissie staat. 

Jeroen zegt dat Kevin ook een stille kracht in dat overzicht is.  405 
Vivian vraagt wie erbij is gekomen voor komend jaar.  
Anna zegt dat Daniëlle Evenblij en Majelle Verbraak erbij gaan. 
Lieke zegt dat ze er niet per direct uit gaat; pas als er genoeg mensen zijn.  

                                                            

4 De “grote EL CID” bestaat uit een bestuur van studenten dat de EL CID organiseert. 



Jeroen vindt dat alles op dit punt inmiddels helder is en gaat over naar het (online) archief. 
Kevin zegt dat hij een groot deel van het fysieke archief naar het RAL5 heeft gebracht.  410 
Michel vraagt tot welke bestuursjaren het in het RAL staat. 
Kevin: zegt dat alles tot en met het jaar 06/07 daar nu staat. 
Yorim vraagt naar het digitale archief. Hoe zit het met de beveiliging, hoe is het in te zien, etc. 
Thomas zegt dat alleen leden erbij kunnen via de site. Het is beveiligd.  
Yorim is tevreden.  415 
Jeroen gaat naar de samenwerking met de PKvV. 
Eveline Brouwers gaat eerst in op de band: die was erg goed. Het zijn andere mensen dan 

Prometheanen maar ze kon het goed met ze vinden, en ze kon goed met ze praten en ze 
aanvullen. Het was gezellig. “Mail vooral de hele PKvV als je als vereniging leuke 
activiteiten hebt.” Ze vraagt zich wel af wat er bedoeld wordt door de Senaat met 420 
betrekking tot het samen ontplooien van activiteiten met de PKvV. 

Annelieke zegt dat ze hiermee niets concreets bedoelde. Het was meer een tussenvraag over 
hoe de samenwerking was.  

Eveline zegt dat die goed was. Alleen de samenwerking met Augustinus lukte niet vanwege 
volle agenda’s bij beide verenigingen. 425 

Jeroen gaat in op het CvA. Het is groot genoeg voor de contactpersoon (Jeroen zelf) die alle 
brieven stuurt naar het CvA. 

 
Om 21.32 verlaat Robert van de Peppel de zaal. 
 430 
Jeroen zegt dat er afgelopen jaar een grote vernieuwing is doorgevoerd: het bestuur heeft de 

namen van de leden van het CvA onder brieven gezet (waar het voor de hand ligt). En 
om een zevende naam erbij te zetten… Zes namen is genoeg. Het is niet de moeite 
waard om het uit te breiden. Voor de zeer beperkte doelen die het kan dienen is het 
groot genoeg.  435 

Oliver zegt dat niet iedereen van het CvA op de site staat. 
Jeroen zegt dat dit klopt. Zijn allereerste taak van het bestuursjaar was het bijwerken van het 

CvA, en dat wilde hij nog doen, maar hij heeft het niet gedaan (hij wilde het op de 
laatste dag doen, maar het kwam er niet van). 

Michel vraagt of alle CvA-leden nog een teken van leven geven (behalve Driek van Wissen 440 
uiteraard).  

Jeroen zegt dat Lulu Wang nog steeds digitale kerstwensen stuurt naar de voorzitter. Verder 
zijn er geen tekenen van leven. Er was dit jaar wel een activiteit door Dirk van Delft, 
maar die activiteit gaf hij niet als lid van het CvA. 

Michel vraagt of iemand professor Breimer niet een keer op een gelegenheid gesproken heeft. 445 
De conclusie is in ieder geval dat het niet duidelijk is in hoeverre de leden betrokken zijn 
bij het CvA. 

Jeroen is het hiermee eens. 
Karin vindt het vanuit de pr-commissie interessant dat de namen onder de brieven staan. 

Verder is ze tevreden met wat ermee gedaan wordt.  450 
Jeroen: “ja, ondanks dat het weinig is. Bedankt in ieder geval.” 
 
Om 21.35 komt Robert van de Peppel terug. 
 
Jeroen gaat verder. De Prometheusmerchandise: er zijn Prometheusboekenleggers dankzij de 455 

lustrumcommissie. In het begin van het jaar zijn er Prometheustruien gemaakt en 
verspreid (in de herfst). Hij vindt niet dat er meer mee moest gebeuren.  

                                                            

5 Regionaal Archief Leiden. 



Karin zegt dat ze contact had over speciale tasjes voor de acquisitiecommissie en vraagt of daar 
iets mee is gebeurd.  

Stephanie zegt van niet. 460 
Lieke zegt dat het nog niet is gebeurd en vraagt of er al een ontwerp voor is gemaakt. 
Karin zegt dat ze ongeveer een jaar geleden het Prometheuslogo heeft opgestuurd, maar verder 

heeft ze er niets van gehoord.  
Oliver wil het nieuwe bestuur meegeven dat het leuk is als er mokken worden gekocht voor 

leden.  465 
Jeroen is voor het idee. 
Michel wil de luciferdoosjes terug.  
Jeroen zegt dat Michel dat eerst moet uitvechten met de pr-commissie. 
Karin zegt dat ze daar een keer heel goed over in gesprek gaan. 
Jeroen vindt dat er, in verband met de lengte van de ALV, liever niet teveel over luciferdoosjes 470 

moet worden gepraat. 
Karin zegt dat als ze de acquisitiecommissie het oude logo heeft opgestuurd, ze het nieuwe zal 

opsturen. 
Jeroen gaat verder. De Lustrumdag. De aard van de Vriendendag leende zich minder goed voor 

werving van nieuwe Vrienden. Hij is daar onvoldoende bewust van geweest. 475 
Vivian vraagt hoeveel Vrienden de vereniging heeft en of er nog Vrienden zijn bijgekomen dit 

jaar. Ze heeft zelf mensen ontvriend; dit is niet bijgewerkt. Ze moeten van de site 
verdwijnen. Nog een laatste vraag: vraagt het bestuur aan mensen die zich uitschrijven 
of ze Vriend willen worden? 

 480 
Om 21.39 komt Tom Zwanenburg binnen. 
 
Jeroen zegt dat Kevin mails schreef aan enkele leden die zich uitschreven.  
Daniëlle Evenblij zegt dat er minimaal vijf bij zijn gekomen.  
Thomas zegt dat er veertien Vrienden zijn uitgeschreven.  485 
Oliver zegt dat er echt wat te halen valt bij oud-leden: veel meer oud-leden zouden Vriend 

willen worden dan nu het geval is. Het moet mogelijk zijn om ze te overtuigen om 
contact te houden. Hij vraagt of oude Vrienden die ontvriend zijn nog post krijgen. 

Jeroen zegt dat hij de cijfers niet uit zijn hoofd weet. Verder weet hij het niet zo goed; ze krijgen 
in ieder geval geen Pyrex meer. 490 

Oliver zegt dat je nog een brief kan sturen wanneer je ze ontvriendt.  
Thomas zegt dat je oud-leden er na een of twee jaar aan kan herinneren dat ze Vriend kunnen 

worden.  
Michel merkt op dat het juiste meervoud van gilde, gilden is. En het meervoud van Pyros is 

Pyrossen. Mensen die lid af worden kunnen ook kennis nemen van het Vriend zijn, en 495 
ook ouders van (oud-)leden kunnen enthousiast worden gemaakt. 

Karin weet niet hoe de benadering van oud-leden nu is, maar het lijkt haar een goed idee om te 
netwerken.  

Vivian heeft een idee voor de Vrienden-High Tea: die zou voor de jaarwisseling moeten. Leden 
die zich het jaar ervoor hebben uitgeschreven kunnen ook een uitnodiging krijgen. 500 
Jeroen vindt dat een goed punt.  

Erwin vraagt of er een Prometheus-LinkedIn is.  
Michel zegt van wel. Deze wordt bewoond door mensen uit de jaren 90. Het is een hele oude 

club maar het staat open voor jongere mensen. Je moet ze niet lastigvallen maar ze 
vinden het wel leuk om te zien wat je zoal doet.  505 

Michel spreekt zijn hulde uit voor de wijze waarop het bestuur Facebook gebruikt en hij hoopt 
dat het nieuwe bestuur zich ook met andere sociale media bezig gaat houden. 

Karin zegt dat het nieuwe bestuur moet nadenken over het gebruik van LinkedIn. 
 



Jeroen geeft aan dat hij door de opmerkingen van de Senaat heen is, en vraagt of er nog andere 510 
opmerkingen zijn. 

Oliver vindt het mooi dat de pr-commissie goed bezig is. Er was idee om een inspraakavond te 
organiseren, maar dat is niet gebeurd. Hij vindt dat jammer.   

Jeroen zegt dat het werk nog niet klaar is. De intentie is om een vorm van inspraak te 
organiseren om de nieuwe huisstijl aan de vereniging voor te leggen. Hij vraagt of 515 
Oliver doelt op het hernieuwde logo.  

Oliver zegt dat hij het oude logo prachtig vindt en dat hij niet begrijpt dat het vervangen wordt. 
De oude vlam was erg mooi en de invoer van de nieuwe mag niet sluipenderwijs 
worden gedaan. 

Jeroen zegt dat het oude logo door het bestuur nog steeds wordt gebruikt. Zo staat het 520 
bijvoorbeeld op het ALV-boekje.  

Karin zegt dat het nieuwe logo een combinatie is van de vlam en de naam van de vereniging: de 
vlam verdwijnt niet en kan alleenstaand gebruikt worden. Maar momenteel wordt de 
combinatie veel gebruikt.  

Michel zegt dat het vorige logo (het hoofdje met vlam) op 13 december 2003 is aangenomen op 525 
een avond. Sindsdien is er niet over gepraat, maar er is wel wat aan veranderd. Dat is 
steeds stilzwijgend gebeurd. Er is toen geen contact geweest met de oorspronkelijke 
maakster van het logo. Over deze herziening is wel gecommuniceerd met de leden, en 
dat is al een hele verbetering. Er is ook contact met de oorspronkelijke maakster geweest. 
Het is geen 1-2tje geweest tussen pr-commissie en bestuur.  530 

Jeroen vult aan: “het is duidelijk herkenbaar gebleven.” 
Oliver zegt dat het hem niet gaat om de combinatie van logo en tekst, maar om de vlam die is 

veranderd; het nieuwe ontwerp vindt hij lelijk. En hij bedoelde met sluipenderwijs 
invoeren dat er nooit besloten is om het hoofd weg te doen, net zozeer als er nooit 
formeel besloten is om het hoofd af te schaffen. Het is niet afgeschaft. Het bestuur staat 535 
echter wel vrij om te variëren en het nieuwe ontwerp te gebruiken.  

Jeroen is het hiermee eens en benadrukt dat het bestuur dat ook heeft gedaan (en het volgende 
bestuur kan die vrijheid ook nemen). 

Michel zegt dat als er besloten wordt tot logowijziging dan moet dat voor de lange termijn 
gelden. Er moet dan een logo overal worden gebruikt. Hoe het moet gaan is aan het 540 
bestuur. Het is wel iets wat aan de orde gebracht kan worden. De ALV kan met een 
motie het bestuur terugfluiten, waar Michel overigens niet voor is. Maar als de 
vereniging toch stilzwijgend akkoord gaat dan moet dat op langere termijn zijn.  

Jasper Bosman vraagt zich af hoeveel mensen het verschil zien tussen vlam 1 en 2.  
Jeroen zegt dat het het bestuur vrijstaat om met de huidige situatie te doen wat ze nu doen.  545 
Jelmar wil graag een stemming houden omdat het nieuwe bestuur met de logo’s aan de slag wil 

gaan. Als er veel weerstand is willen zij dat weten.  
Stephanie merkt op dat nog voordat er een definitief plan is, hij nu al wil stemmen. Ook dingen 

als kleuren staan nog niet vast; je kan beter niet over zo’n klein deel stemmen. Jelmar en 
de rest van het nieuwe bestuur kunnen zelf beslissen wat ze handig vinden.  550 

Charlotte Lamping sluit zich daarbij aan.  
Oliver zegt dat als er een stemming komt dan kan die nu niet plaatsvinden. Daarvoor moet een 

avond worden uitgetrokken.  
Jeroen zegt dat hij naar dat punt toe wilde gaan. 
Karin wil dat de pr-commissie tevoren op een (mogelijke) stemming wordt geattendeerd.  555 
Jelmar kan daarmee leven en sluit zich daarbij aan.  
Michel heeft een voorstel voor de vergadering: de pr-commissie zal eind december/begin 

januari haar plannen presenteren met een inspraakavond. Dan kan een eventuele 
aanpassing, die de ALV ruim van tevoren krijgt, tijdens de halfjaarlijkse ALV worden 
besproken. Hij raadt het bestuur aan het nieuwe logo te gebruiken. 560 



Oliver vindt het ideaal als er iets te kiezen is. Het moet dus niet gaan om het hele plan aan te 
nemen of te verwerpen. Hij vindt het een goed idee om dit aan de leden voor te leggen. 

Jeroen is het daarmee eens. 
Yorim zegt dat er op pagina 22 regel 39 wordt gesproken over een Excelsheetprogramma. Er 

wordt gezegd dat het boekhoudprogramma niet meer werkt op de Plexdrive; de vraag is 565 
of hierin al vorderingen zijn. 

Thomas zegt dat Excel wordt gebruikt en dat het weer werkt op Plexus. Het werkt prima en er 
is dus niet naar alternatieven gezocht door hem. 

Yorim heeft ook een vraag over de posters. Kan de pr-commissie geen controlefunctie krijgen 
op posters, met betrekking tot (onder andere) copyrights?  570 

Jeroen zegt dat het bestuur de pr-commissie te allen tijde om advies kan vragen. De commissie 
heeft geen controlefunctie. 

Yorim zegt dat er ook commissies zijn die gecontroleerd kunnen worden. 
Jeroen zegt dat de commissies onder het bestuur vallen. 
Michel geeft complimenten voor de sprekers van het afgelopen jaar. Het waren fantastische 575 

namen, het was ongekend. De zomermaanden waren uitermate levendig en hij is 
bijzonder tevreden met de opkomst en verbeterde binding (zeker met het aankomende 
jaar dankzij de vele nieuwe leden). Hij heeft wel nog een kritiekpuntje en een vraag: het 
VVO-boekje is voor derde jaar op rij gedaan door Prometheus gedaan. Dit is een zware 
taak. Hij wil er graag meer over horen: is het, bijvoorbeeld, wenselijk voor de extern? 580 

Eveline zegt dat het inderdaad een ontzettend grote klus is. De PKvV was dit jaar niet op de 
hoogte van het boekje en de inhoud daarvan en daarom vroegen ze Prometheus om 
hulp. Aegee en Panoplia wilden helpen. Aegee viel echter af ondanks dat het contact 
met ze al was begonnen, en Panoplia wilde alleen met de lay-out helpen. Dat kwam erg 
laat ter sprake en daardoor kwam het werk bij Prometheus te liggen. Het zou wenselijk 585 
zijn als dat verandert. Het is beter om het met iemand anders samen te doen.  

Michel heeft nog een kritiekpuntje/vraag over bijlage 4. Hij wil onderstrepen dat de 
informatievoorziening via de website beter kan: de website moet regelmatig up-to-date 
zijn op het gebied van nieuwsberichten. Het bestuur moet de website op orde houden en 
ervoor zorgen dat de informatievoorziening volledig en actueel is. 590 

Jeroen zegt dat het programma op de website wel actueel gebleven is.  
Stephanie zegt dat er over veel activiteiten niets is geschreven.  
Jeroen geeft toe dat het aantal nieuwsberichten zeer schaars was.  
Vivian vindt dat de weekmail best wel laat kwam.  
Jeroen zegt dat, in zijn herinnering, die meestal in het weekend werd verzonden. 595 
 
Om 22.08 verlaat Karin Hendrikse de zaal.  
Om 22.11 verlaten Heleen Barendrecht en Erwin Dijkstra de zaal. 
 
Jeroen het neemt jaarverslag aan. Er wordt vijf minuten pauze gehouden.  600 
Jeroen schorst de vergadering met een hamerklap om 22.12. 
 
Jelmar verlaat tijdens de pauze de zaal. 
 
Om 22.26 wordt de vergadering heropend. 605 
 
#7. Financieel jaarverslag 
 
Jeroen begint de vergadering met een punt over Tom Zwanenburg. Hij heeft maandenlang 

verzuimd de gala-entree te betalen; daarnaast heeft hij op dat gala consumptiebonnen 610 
gestolen. Hierdoor heeft hij een schuld van €22,50 opgebouwd. Tom heeft enkele dagen 
voor de ALV zijn schuld afbetaald, maar niet direct aan de vereniging. Jeroen zegt dat 



het bestuur zijn motieven daarvoor niet kent, omdat Tom geweigerd heeft daarover te 
communiceren. Omdat de schuld nu afbetaald is, is er geen reden voor verdere 
maatregelen. Er is voor de ALV een mail aan Tom gestuurd waarin dit werd 615 
aangekondigd zodat hij een antwoord kon voorbereiden.  

Tom komt naar voren en richt zich tot de bestuurstafel. Hij vertelt hoe hij op basis van het 
tweetal mailtjes van Thomas de indruk kreeg dat de kwestie niet op de ALV besproken 
zou worden, mits hij voor die tijd betaald had.  

Thomas zegt dat Tom de verkeerde conclusie heeft getrokken: het bestuur heeft duidelijk 620 
aangegeven dat hij het geld aan de vereniging diende te betalen en dat hij dat op tijd 
moest doen. 

Tom parafraseert de laatste zinnen van het bestuur en zegt dat hoewel het bestuur wel heeft 
gezegd dat er gevolgen zouden zijn als er niet op tijd betaald werd, het bestuur nooit 
heeft gezegd dat er geen gevolgen zouden zijn als er wél op tijd betaald werd. Jeroen 625 
bevestigt dit. 

Tom begint een speech die vol staat met verwensingen en persoonlijke aanvallen op de 
bestuursleden. Hoewel hij vindt dat het bestuur elke maand een uitstekend programma 
in elkaar wist te zetten, meent hij ook dat het sociale aspect van hun bestuurstaken veel 
te wensen overliet. Het afgelopen jaar heeft Insomnia zich te veel gedragen als een 630 
groepje vrienden, dat het liefst met elkaar omgaat en te weinig als een verantwoordelijk 
bestuur.  

Uit de tirade blijkt vervolgens dat Tom meent dat het bespreken van dit punt op hem 
persoonlijk gericht is en niet zozeer op zijn achterstallige betaling. Hij maakt 
onderscheid tussen Jeroen en Thomas aan de ene kant, die volgens Tom hun status als 635 
bestuurslid gebruikt hebben om iemand op wie ze het persoonlijk niet zo hadden aan te 
vallen, en Kevin, Anna en Eveline aan de andere kant, die niet in staat waren om in te 
grijpen tegen dit veronderstelde machtsmisbruik. 

 
Tijdens de speech komt Jelmar weer binnen; door de commotie is het precieze moment 640 

onduidelijk. 
 
Tom slaat aan het einde van zijn verhaal op de tafel waaraan het bestuur zit, waarop Eveline 

haar drankje in zijn gezicht gooit. Hierna verlaat Tom de zaal. 
 645 
Thomas gaat na een korte adempauze door en licht het financieel jaarverslag toe. 
Om 22.34 volgt er een schorsing omdat de emoties hoog oplopen.  
 
Om 22.56 volgt de heropening, Jeffrey Blokzijl verlaat de zaal. 
 650 
Jeroen geeft het woord aan Eveline die zelf een boodschap heeft aan de aanwezigen: “ik schaam 

me dat ik me zo onfatsoenlijk gedragen heb tijdens deze ALV. Mijn excuses.” 
Jeroen zegt dat het tonen van emoties in zo’n situatie niet iets om je voor te schamen. 
Michel neemt het woord en zegt dat hij woorden uitgesproken heeft die tegenovergesteld 

waren aan die van Tom. Michel heeft dat zonder voorgeschiedenis (van de situatie rond 655 
Tom) gedaan, maar de gevoelens die hij heeft gelden ook voor anderen: hij heeft niets 
anders dan een plezierig jaar beleefd. Hij zegt dat zelfs in dit laatste uurtje de 
zakelijkheid vanuit het bestuur getuigt van een enorm karakter. “Jullie hebben een 
prachtig bestuursjaar gedaan.” 

 660 
Thomas begint weer, vanaf het begin, bij het financieel jaarverslag. Jeroen slaat voor de 
zekerheid met de hamer. 



Thomas wijst de ALV, nogmaals6, op zijn fout: op de balans bij algemene reservering staat een 
verkeerd bedrag.  

Thomas gaat hierna het verslag punt voor punt af: de contributies zijn ongeveer even hoog als 665 
verwacht. Het bedrag bij de Vrienden is iets lager dan verwacht. Het LUF7 is de 
afgelopen jaren minder actief gepromoot; dat kan beter. Bij de rente moeten de posten 4 
en 5 samen worden genomen en dan komt er een normaal bedrag uit. De printkosten 
zijn iets lager uitgevallen. Voor het gebruik van de telefoon op Plexus is nog geen 
rekening ontvangen, maar er is wel 15 euro voor gereserveerd. Voor de enveloppen is 670 
iets minder uitgegeven; de lustrumcommissie heeft er ook een aantal betaald. Onder de 
post “promotie” vallen vooral posters. Hij heeft een opmerking over de 
kantoorartikelen: er zijn veel nietjes. De post “andere verenigingen” is iets lager 
uitgevallen omdat niet iedereen alles heeft gedeclareerd zoals het rondje verenigingen. 
Onder “speciale activiteiten” vallen dagen met andere verenigingen zoals de 675 
ViaKunstdag. Ook is een Sinterklaaskostuum gekocht. 

 
Om 23.08 komt Sander Teuchies binnen. 
 
Thomas gaat verder met de post “sprekers”. Er is een spreker betaald en er is subsidie op 680 

boeken voor een paar sprekers gegeven. De dinsdagavonden zijn ook iets lager 
uitgevallen dan verwacht. Het “saldo commissies” moet nul zijn want de winst daarvan 
wordt afgeboekt. 

 
Om 23.10 komt Sofie Dewulf binnen. 685 
 
Thomas gaat naar “overige uitgaven”: het PKvV-lidmaatschap en de lunch die voor de PKvV is 

georganiseerd vallen daaronder. Prometheus is tevens lid van de Kamer van 
Koophandel en moet daar een klein bedrag voor betalen. Het is een van de weinige 
overheidsdingen dit jaar die lager uitvielen dan verwacht en dat is erg knap. Onder de 690 
post “quaestuur” vallen de kosten van de ING-rekening. Die zijn iets hoger uitgevallen 
dan gepland. Dan is er nog de post “onvoorzien” waar een printrekening, die 687 euro 
te hoog was (en uit het jaar van Sprezzatura komt), onder valt. Het bestuur heeft dat 
aangevochten maar Plexus wilde niet toegeven. De laatste drie posten zijn niet meer van 
toepassing. 695 

 
Jeroen deelt speculaas uit. 
Michel spreekt zijn vreugde uit over de aanschaf van het Sinterklaaskostuum; er was bijzonder 

goed contact met de goedheiligman tot het laatste moment.  
Michel heeft nog een opmerking over de onterechte printkosten: het is spijtig als het nog een 700 

keer gebeurt. “We zijn grandioos genaaid.” 
Thomas zegt dat het IT-systeem van Plexus de komende twee maanden wordt veranderd. De 

printkosten worden dan waarschijnlijk ook anders geregistreerd. Het systeem verandert 
in ieder geval, dus als het fout gaat, gaat dat op een andere manier fout.  

Jeroen voegt eraan toe dat de Pyrosredactie (die verantwoordelijk is voor de te hoge 705 
printrekening) veel voorzichtiger is en tevens meer kopieert. Dat scheelt in het risico.  

Vivian zegt dat de kascommissie nog vragen moet stellen.  
Jeroen erkent zijn fout. Hij geeft Thomas de opdracht om zijn verhaal af te maken. Hierna komt 

de commissie aan de beurt. 

                                                            

6 Door de commotie na het vertrek van Tom heeft waarschijnlijk helemaal niemand de fout de eerste keer 
gehoord. Dit was dan ook een sarcastische opmerking van Thomas. 
7 Leids Universiteits Fonds 



 710 
Thomas gaat naar de volgende pagina. Er zijn in totaal twee niet-betalende leden. Thomas van 

Iersel heeft trouwens dit jaar wel betaald. Daniëlle moet de post, de schuld van een jaar 
terug, er snel opzetten. De vereniging krijgt verder nog geld van mensen die een 
lustrumboek hebben besteld.  

De eerste debiteur is Han Lamers. Thomas verwacht dat hij nog betaalt, aangezien Han 715 
gewoonweg langzaam is. Silas van Bezu is de andere debiteur: hij heeft per mail laten 
weten niet meer lid te willen zijn. Hij beloofde nog te betalen maar heeft het niet gedaan. 
Hij wordt dit jaar uitgeschreven. Thomas zegt dat Silas misschien nog betaalt, maar 
waarschijnlijk niet. Hij hoopt het in ieder geval wel.  

Thomas zegt dat de vereniging de CASSA-subsidie nog moet krijgen. De lustrumkas is 720 
inmiddels leeg want het lustrumjaar is afgelopen. De lustrumcommissie zal daar 
trouwens nog verantwoording over gaan afleggen. Hij gaat met verder met de printjes: 
de laatste rekening hiervan komt pas na een paar maanden. De crediteuren van vorig 
jaar zijn afgeschreven. Thomas Nak krijgt nog geld; het bestuur wacht nog op een 
bonnetje. Van de drukker van het lustrumboek moeten er nog rekening worden 725 
ontvangen. Dat is de balans. Thomas zegt dat iedereen goed naar de laatste pagina van 
het ALV-boekje moet kijken; de vragen kunnen later worden gesteld. 

Thomas wil verdergaan naar de acquisitiecommissie, maar Oliver zegt dat de lustrumfinanciën 
nog besproken moeten worden.  

Thomas wil toch eerst de acquisitiecommissie behandelen. Lieke, de huidige praeses van de 730 
commissie, is aanwezig en mag het woord voeren.  

Lieke zegt dat de acquisitiecommissie een commissie is die geld ophaalt en mensen advertenties 
“aansmeert”. Commissies en gilden kunnen bij deze commissie om geld vragen. Lieke 
wijst aan waar de begroting, het tussentijdse resultaat, het uiteindelijke resultaat en de 
begroting voor volgend jaar staan in het ALV-boekje. De commissie moet nog geld 735 
ontvangen maar Lieke is er zeker van dat het wordt betaald. Er is een reservering voor 
de Pyrosredactie want ze hebben een kleurenkaft te weinig kunnen printen dit jaar. Er is 
tevens een gildenreservering die altijd 50 euro is, maar de gilden vragen nooit iets aan, 
dus volgend jaar is deze reservering lager. 

 740 
Jeroen vraagt de kascommissie om naar voren te komen.  
Vivian neemt het woord en vertelt dat de kascommissie bestaat uit oud-quaestoren, namelijk 

Oliver en zijzelf. De commissie heeft het werk van de huidige quaestor, Thomas, onder 
de loep genomen. Dit jaar was er een verschil van 25 euro. De kas, bankrekening en 
spaarrekening klopten. Het kasboek was er en de bonnetjes zaten in de map. Dat is een 745 
zeer goede vooruitgang ten opzichte van het eerste halfjaar. 

Vivian heeft een paar vragen. Allereerst de Vrienden. De vaste Vriendenbijdrage was vorig jaar 
hoger dan gewoonlijk; hoe zijn de Vrienden aangespoord om te betalen en waarom 
hebben ze niet betaald? Vivian vraagt ook of Thomas weet hoeveel LUF-leden (mensen 
die doneren aan Prometheus) er zijn en of de LUF-boekjes worden meegegeven met de 750 
eerstejaarspakketten. Ze vraagt ook waarom de Pyroskosten omhoog zijn gegaan. Juist 
door het gebruik van kopiëren moeten de kosten lager zijn. Ook vraagt ze zich af 
hoeveel posters over het gehele jaar gemaakt zijn, want ook deze post is hoger dan 
normaal. 

Vivian heeft nog een paar opmerkingen over de balans, te beginnen met de debiteuren. Ze 755 
vraagt of Silas van Bezu nog gaat betalen en vindt dat Danielle erachter aan moet gaan. 
Het is verstandig om de debiteurs een brief (liefst in afwijkende envelop) te geven om ze 
nog te vragen te betalen. Vivian vraagt daarnaast of de post “crediteur” kan worden 
gesplitst omdat het twee verschillende bedrijven zijn. Vivian vindt het fijn dat er met 
geld sprekers zijn gevangen; het leverde goede sprekers op. Ze zou het ook fijn vinden 760 



als er toch een nieuwe kas wordt gekocht, want de huidige vertoont kuren en heeft maar 
één sleutel.  

Oliver zegt dat de debiteurs als inkomst moeten worden geboekt.  
Vivian heeft nog een paar opmerkingen over het kasboek. Ze vindt het fijn als alles erin staat en 

op consistente wijze. Dat moet volgend jaar gedaan worden. 765 
 
Om 23.35 verlaat Emily Klerks de zaal. 
 
Vivian zegt dat Thomas over een rare boeking bij het kamp en de cocktailworkshop nog geen 

opmerking in het kasboek had gezet. Thomas meldt direct dat hij dat inmiddels heeft 770 
gedaan.  

Vivian vindt dat voor de leesbaarheid van het kasboek verwijzingen naar boekingen moeten 
worden gemaakt. Zo wordt het duidelijker en kan de quaestor het beeld geven dat het 
klopt. Ze zegt dat de kasgiroaanduidingen in het verzameld grootboek trouwens niet 
kloppen. Maar dit zijn kleine details; het was er allemaal en het zag er goed uit. 775 

Thomas, die de vragen van de kascommissie gaat beantwoorden, begint met de Vrienden: 
relatief veel mensen zijn Vriend af geworden en sommigen moeten nog betalen (met de 
opmerking dat het goed mogelijk is dat een aantal van die mensen nog gaan betalen). 
Deze week waren er weer twee betalingen, dus het zou kunnen dat deze inkomstenbron 
nog hoger wordt. De Vrienden zijn herinnerd aan hun verplichtingen door middel van 780 
post; in september is er post, zonder Prometheusstempel, naar ze verzonden. 

Oliver vraagt of er mensen ontvriend gaan worden.  
Thomas zegt van wel. 
 
Om 23.39 komt Felix Huygen binnen. 785 
 
Vivian merkt op dat er een “stelletje” is dat niet heeft betaald. Haar aanbeveling is om ze te 

fuseren zodat er maar één hoeft te betalen. 
 
Thomas gaat verder met het beantwoorden van de vragen. Er waren dit jaar 18 mensen die via 790 

het LUF doneerden aan Prometheus. Hoeveel hiervan eerstejaars waren is niet bekend, 
maar het LUF-boekje zat wel in het welkomstpakket. Wat betreft de Pyros: je betaalt 
evenveel voor twee pagina’s, ook al staan ze op een enkele A4-pagina. 

Vivian zegt dat het erom gaat dat er wordt gekopieerd.  
Thomas zegt dat er is geprobeerd, met verschillende technieken, om de kosten omlaag te 795 

brengen, maar het hielp niet.  
Thomas zegt dat er elke maand een poster (Jeroen voegt toe dat er een maand geen posters zijn 

gebruikt), allemaal in kleur, is gemaakt. In de maand juni waren er zelfs vier 
verschillende posters. Een poster was iets duurder omdat het op korte termijn werd 
geprint. Thomas zegt over Silas van Bezu dat hij vindt dat de vereniging moet proberen 800 
hem te laten betalen. Wat betreft het splitsen van de crediteuren: de ISBN was €10,85. En 
de fysieke kas, daar had hij de dag voor de ALV nog problemen mee: de kist ging niet 
meer open. Het werkt nog wel, men moet er gewoon voorzichtig mee zijn. En over de 
mensen die nog niet betaald hadden: de Sprezzatura-debiteuren zijn inmiddels 
afgeschreven. Er zijn wel nieuwe debiteuren bij gekomen. 805 

Vivian heeft nog een laatste opmerking. Er is dit jaar geen geld gezet naar de renterekening. 
Vorig jaar was de opbrengst uit de rente hoger. 

 
Om 23.46 verlaat Sander Teuchies de zaal. 
 810 



Thomas zegt hierop dat de rente in maart is binnengekomen en dat het zijn bedrag niet 
verklaart. De vereniging heeft sowieso op het moment minder geld vanwege, onder 
andere, het lustrum. 

Jeroen vraagt of er nog dringende vragen zijn. 
Michel vraagt waarom er verschillende resultaten (het tussentijds- en eindresultaat) op de 815 

acquisitiecommissie vanuit de commissie en bestuur staan.  
Thomas zegt dat dat zijn schuld is.  
Michel vraagt of het restant niet al bekend was.  
Lieke zegt dat Thomas een ander moment voor het resultaat bepaalde (dan zij deed) om de 

bedragen vast te stellen.  820 
Thomas zegt dat het puur administratief is. 
 
Om 23.49 komt Sander Teuchies weer binnen. 
 
Er zijn verder geen vragen en Oliver neemt het woord namens de lustrumcommissie. Hij vraagt 825 

of iedereen het goede blad voor zich heeft.  
Michel vraagt of begroting 7 het resultaat is.  
Oliver zegt dat hij pas het definitieve resultaat wil vaststellen als alles binnen is.  
Michel zegt dat het dus op de volgende ALV ter sprake komt.  
Oliver zegt dat het zo is; een quaestor moet het immers afboeken.  830 
Michel concludeert hieruit dat de commissie niet kan worden gedechargeerd, want anders valt 

het vanaf nu onder het bestuur en wordt de verantwoording later afgelegd. 
Oliver zegt dat het, qua verantwoordelijkheid, al zo is. De lustrumbegroting valt wel buiten de 

begroting van de algehele vereniging.  
Thomas zegt dat de debiteuren overgeboekt zijn naar de kas van de vereniging, dus mensen die 835 

nog moeten betalen vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.  
Oliver gaat het hebben over de financiën van het hele jaar, en niet zaken als het lustrumgala en 

weekendje II, maar wel het lustrumboek en de lustrumdag.  
Jasper vraagt of de grote spreker die van de lustrumdag was. 
Oliver bevestigt dit.  840 
Jasper zegt dat er dan veel geld voor is uitgegeven en hij kon er niet bij zijn.  
Michel zegt dat iedereen die hij kent bijzonder tevreden was over de dag.  
Jeroen is het hiermee eens en vond het tevens een goede spreker die bij uitstek geschikt voor die 

dag was. 
 845 
Jeroen vraagt, na de toelichting van Oliver (zie lustrumdocumenten op het ALV-boekje), of hij 

alles kan aannemen. 
Oliver vraagt hoe het zit met de debiteuren. De officiële balans wordt aangenomen, maar 

komen de debiteuren in de balans te staan?  
Thomas zegt dat hij een aangepaste versie kan inleveren en dat kan aannemen.  850 
Michel zegt dat het aangepaste document in het archief kan worden gezet. 
Jeroen neemt hierop de begroting van de lustrumcommissie, met de voorgestelde wijzigingen, 

aan. 
 
#8. Installatie en decharge commissieleden 855 
Jeroen gaat alle commissies af om mensen te installeren en te dechargeren. 
Stephanie van Niele wordt geïnstalleerd voor de acquisitiecommissie. 
Jelmar Hugen, Francine Geurts, Daniëlle Evenblij, Marion Pragt en Anne Rutten worden 

geïnstalleerd voor de diescommissie. 
Anna Visser wordt geïnstalleerd voor de EL CID-commissie. 860 
Anna Visser en Marion Pragt worden geïnstalleerd voor de kuscommissie. 
Esther van Haren wordt geïnstalleerd voor de Pyrosredactie. 



Esther van Haren wordt geïnstalleerd voor de weekendjescommissie II. 
Kevin de Kuyper wordt geïnstalleerd voor de acquisitiecommissie. 
 865 
De volgende personen worden allen gedechargeerd uit de commissies: 
Anna Visser, Myrte Hoekstra, Kevin de Kuyper, Lieke Smits, Stephanie van Niele, Tycho Laan 

(acquisitiecommissie). 
Lianne Raat, Yorim Christiaanse, Sander Teuchies, Pieter Jordaan (almanakcommissie). 
Felix Huygen, Kevin de Kuyper, Oliver Lenz (archiefcommissie). 870 
Anniek Wennekes, Caspar Sundholm, Joanne Stolk, Nena Kapsenberg, Felix Huygen, Sander 

Teuchies, (buitenlandreiscommissie). 
Jelmar Hugen, Francine Geurts, Daniëlle Evenblij, Marion Pragt, Anne Rutten (diescommissie). 
Eveline Brouwers, Anna Visser, Nadine Barth, Jelmar Hugen, Guido Doornberg, Annelieke 

Oerlemans, Karin Hendrikse (EL CID-commissie). 875 
Lianne Heslinga, Karin Hendrikse, Vivian Vermelis (feestcommissie). 
Berend Boer, Oliver Lenz, Sander Teuchies, Yorim Christiaanse (fotocommissie). 
Caspar Sundholm, Felix Huygen, Tom Zwanenburg, Vivian Vermelis, Sander Teuchies 

(kampcommissie). 
Oliver Lenz, Vivian Vermelis (kascontrolecommissie). 880 
Anna Visser, Marion Pragt, (kuscommissie). 
Joanne Stolk, Lieke Smits, Myrte Hoekstra, Oliver Lenz, Tycho Laan, Wieneke Jansen 

(lustrumcommissie). 
Caspar Sundholm, Michel den Uijl, Eveline Brouwers, Karin Hendrikse, Thomas Nak, Vivian 

Vermelis (PR-commissie). 885 
Caspar Sundholm, Esther van Haren, Jasper Bosman, Robert van de Peppel, Wouter Cames van 

Batenburg, Jeroen Bouterse, Giel Visser, Evelyn Bosma, Michiel Hooykaas 
(Pyrosredactie). 

Caspar Sundholm, Lieke Smits, Thomas Nak (februarimaandcommissie). 
Tom Zwanenburg, Fons van der Linden, Stephanie van Niele, Charlotte Out, Guido Doornburg 890 

(meimaandcommissie). 
Jos van Winkel, Welmoed Bons, Lianne Heslinga (weekendjescommissie I). 
Esther van Haren, Lieke Smits, Majelle Verbraak, Bente Klein (weekendjescommissie II). 
Wouter Neijenhuis, Thomas Bakker (internetcommissie). 
 895 
 
 
#9. Installatie en decharge gildenpraesides 
Opgeheven gilden: 

Aargh! (Eveline Brouwers) 900 
Ik-hou-van-Hollandgilde (Annelieke Oerlemans) 
Russische Filmgilde (Kevin de Kuyper) 
Grafisch Vormgeefgilde (Karin Hendrikse) 
The Kin` of the Head Pin (Melvin In T Groen) 
Spelletjesmakersgilde (Jasper Bosman) 905 
Koning Arthurgilde (Mariska Schouten) 
Computergamesgilde (Pieter Jordaan) 
Religiegilde (Claudia Grannetia) 
Schaakgilde (Claudia Grannetia) 

 910 
Gilden met wisseling van de wacht: 

Blues- en jazzgilde: Jelmar Hugen → Anna Visser 
Wandelgilde: Joanne Stolk → Jeroen Bouterse 
Liftgilde: Evelyn Bosma → Evelyn Guyt 



Taalgilde: Evelyn Bosma → Eveline Brouwers 915 
Trots-en-vooroordeelgilde: Brigitte van de Pas → Eveline Brouwers en Anna Visser 
Triviantgilde: Brigitte van de Pas → Anne Rutten 
Bridgegilde: Felix Huygen en Jasper Bosman → Robert van de Peppel 
Harry Pottergilde: Mariska Schouten → Charlotte Out 
Homo Universalisgilde: Myrte Hoekstra → Berend Boer en Lieke Smits 920 
Schrijversgilde: Myrte Hoekstra → Evelyn Guyt 
Tekengilde: Duco Vollebregt → Nadine Barth 
Weerwolvengilde: Walter Hoekstra → Danielle Evenblij 

 
Nieuwe gilden: 925 

Goedeboekengilde I (Emile Schols) 
Schildersgilde (Lianne Raat) 
Nintendogilde (Lieke Vermeulen) 
Goedeboekengilde II (Kristian Bakker) 
Alternative en underground muziekgilde (Alex de Schipper) 930 
Wie is de mol?-gilde (Freek van Vliet) 
Boekenfestijngilde (Francine Geurts) 
Vleesgilde (Sander Teuchies) 
Sligro-gilde (Thomas Bakker) 

 935 
Gilden met (co-)praeses erbij: 

Cafe Politique “‘t Vlammeke”: + Lianne Heslinga 
Roze gilde: + Lianne Raat 
Spelletjesgilde: + Berend Boer 
Theegilde: + Sabine Böhmer 940 

 
Gilden die een (co-)praeses verliezen: 

Theegilde: - Annelieke Oerlemans 
SciFi gilde: - Karin Hendrikse  

Michel zegt dat het publiek pas mag klappen na de acclamatie. 945 
Het Mooie Gebouwengilde wordt opgeheven en Oliver Lenz wordt gedechargeerd als praeses 

daarvan.  
Sofie wil dat het Nachtwandelingengilde wordt opgeheven, maar het is niet duidelijk of dat kan 

aangezien Roeland Verkade co-praeses is. Jeroen installeert zichzelf, voor de zekerheid, 
als nieuwe co-praeses. 950 

 
#10. W.v.t.t.k.8 
Michel zegt dat er zo een rondje drankjes moet worden besteld en dat er moet worden 

geïnventariseerd tot hoe laat de ALV in De Keyzer kan blijven. Zijn eigen huis staat in 
ieder geval open. Applaus vanuit de zaal volgt.  955 

Michel vindt het een vereiste dat de wisseling nog deze avond/nacht volgt en het zou fijn zijn 
als de ALV tot een einde komt.  

Jeroen vindt dat een goed idee.  
Michel zegt dat na de wissel, in schorsing, het even kan worden uitgezocht.  
Sofie heeft nog een opmerking over de notulen van de vorige ALV. Zij staat niet bij de lijst van 960 

aanwezigen terwijl ze er wel was.  
Kevin erkent zijn fout en belooft het aan te passen. 
 

                                                            

8 Wat Verder Ter Tafel Komt 



#11. Rondvraag 
Jeroen vraagt per persoon of hij of zij nog opmerkingen heeft. 965 
Freek van Vliet: “nee.” 
Felix: “het was een mooi jaar, goed gedaan.”  
Sven Fischer, Jeffrey Blokzijl, Lisanne van Haften, Martijn Kokken en Mathijs Smith hebben 

niets toe te voegen. 
Sander: “hartelijk dank voor een mooi jaar.”  970 
Lieke: “bedankt.” 
Sofie: “heel erg bedankt voor een heel mooi jaar.” 
Caspar: “heel goed dat jullie dassen dragen.” 
Jasper: “Sander moet nog CULTUUR roepen, en jullie zijn heel tof.” 
Berend: “prachtig mooi jaar, ik ben zeker onder de indruk van de sprekers en ik ben heel erg blij 975 

dat in het verslag van de enquête staat dat het volgende bestuur wordt aangeraden om 
een lezing over dino’s te houden.” 

Kristian Bakker: “geen opmerkingen.” 
Michel: “het feit dat jullie oude leden zoals ik hebben die nog steeds actief zijn bij de vereniging 

is een van de grootst mogelijke complimenten.” 980 
Lianne: “hartelijk dank voor dit jaar.” 
Hanne Kouwenberg: “geen opmerkingen.” 
Karin: “jullie zijn als de vader van mijn kindje, de pr-commissie” 
Vivian: “bedankt.” 
Oliver: “geen opmerkingen.” 985 
Charlotte: “geen opmerkingen.” 
Myrte: “heel mooi jaar, ook in het belang van de Mosasaurus (er is er een opgegraven).” 
Annelieke: “hulde.” 
Stephanie: “supergeweldig, vond dat ook een reden om zo actief mogelijk te zijn dit jaar.” 
Robert: “mijn dank voor het mooie jaar, elke woensdag is een bevestiging dat het een goeie 990 

keuze was om me in te schrijven.” 
Yorim: “mooi jaar, maar de pedelstaf: enig idee wat jullie eraan gaan doen?” 
Jeroen: “wij beraden ons erop.” 
Jelmar: “bedankt voor een heel leuk jaar. En gefeliciteerd met de succesvolle ALV.” 
Anne: “ik heb het jaar grotendeels gemist maar de tijd dat ik er was maakte het meer dan 995 

goed.” 
Francine: “ik ben het eens met Anne. Wel jammer dat ik niet bij de lezingen was.”  
Marion: “heel erg bedankt voor een mooi jaar.”  
Daniëlle: “leuk dat ik het bestuur in ga maar jammer om jullie te zien gaan.”  
Anna: “het was een goed jaar. Dankzij geweldige Prometheanen heb ik een goed jaar als intern 1000 

gehad.”  
Thomas: “ik sluit me aan bij mijn medebestuur. Het was erg leuk, jullie zijn erg leuk en erg 

aardig.” 
Kevin: “het was een druk maar leuk jaar. Dankzij iedereen, op een persoon na, een heel mooi 

jaar geworden.”  1005 
Eveline: “het was een fantastisch en tof jaar. Het was cool en bedankt.” 
Jeroen: “ik heb weinig toe te voegen; ik kan heel veel mensen bedanken. Ik heb het hele jaar 

geweldig gevonden en ik kijk met een positief gevoel terug op deze ALV.” 
 
#12. Wisseling van bestuur 1010 
Jeroen legt uit hoe de bestuurswissel zal plaatsvinden. 
  
Jeroen dechargeert Eveline Brouwers als assessor extern. 
Jeroen dechargeert Anna Visser als assessor intern. 
Jeroen dechargeert Thomas Bakker als quaestor. 1015 



Jeroen dechargeert Kevin de Kuyper als ab-actis. 
 
Jeroen draagt het voorzitterschap van de vergadering over aan Kevin de Kuyper. 
Kevin dechargeert Jeroen Bouterse als praeses. 
Kevin installeert Jelmar Hugen als praeses en draagt het voorzitterschap van de vergadering 1020 

over aan hem. 
 
Jelmar installeert Francine Geurts als ab-actis. 
Jelmar installeert Daniëlle Evenblij als quaestor. 
Jelmar installeert Marion Pragt als assessor intern. 1025 
Jelmar installeert Anne Rutten als assessor extern. 
 
De wisseling van de wacht is voltooid om 00.24. Een pauze wordt ingelast. 
 
Aanwezig (na hervatting):  1030 
Anne Rutten 
Annelieke Oerlemans 
Anna Visser 
Berend Boer 
Caspar Sundholm 1035 
Charlotte Lamping 
Daniëlle Evenblij 
Eveline Brouwers 
Felix Huygen 
Francine Geurts 1040 
Francine Maessen 
Freek van Vliet 
Hanne Kouwenberg 
Jasper Bosman 
Jeffrey Blokzijl 1045 
Jelmar Hugen 
Jeroen Bouterse 
Kevin de Kuyper 
Kristian Bakker 
Lianne Heslinga 1050 
Lieke Smits 
Lisanne van Haften 
Marion Pragt 
Martijn Kokken 
Mathijs Smith 1055 
Michel den Uijl 
Myrte Hoekstra 
Oliver Lenz 
Robert van de Peppel 
Sander Techies 1060 
Sofie Dewulf 
Stephanie van Niele 
Sven Fischer 
Thomas Bakker 
Vivian Vermelis 1065 
Yorim Christiaanse 
 



Hervatting 
Jelmar Hugen heropent de vergadering om 1.05 uur. 
 1070 
Aangezien De Keyzer binnenkort gaat sluiten worden er plannen gemaakt om rond een uur of 

twee te verkassen. 
 
#13. Beleidsplan 
Er is enige onenigheid over het controleren van de financiële begroting, aangezien de 1075 

Kascontrolecommissie zojuist is uitgehamerd en pas weer wordt ingehamerd nadat de 
begroting is voorgelezen en goedgekeurd.  

Michel den Uijl stelt voor om de commissie dan maar iets eerder te installeren, maar Oliver 
Lenz meldt dat de Kascontrolecommissie niet hoeft te reageren tijdens de ALV. 

 1080 
Jelmar leest het beleidsplan voor (zie bijlage) waarna de Raad van Advies (de Senaat) 

commentaar geeft. 
Lianne Heslinga heeft namens de Senaat een aantal opmerkingen over het eerste kopje van het 

beleidsplan, “Programma”. Ze vraagt zich af of het bestuur nog Grote Sprekers wil 
uitnodigen; uit het beleidsplan blijkt dat het bestuur niet veel geld wil uitgeven aan 1085 
sprekers, maar zullen er dan wel bekende namen langskomen? Lianne wijst de 
aanwezigen er vervolgens op dat uit de ledenenquête is gebleken dat het niveau van de 
lezingen wat hoger mag. Ze vraagt zich ook af hoe vaak het bestuur van plan is om dit 
jaar met andere verenigingen samen te werken. Een van de mogelijke activiteiten die 
door leden genoemd werd in de enquête is vrijwilligerswerk, maar worden 1090 
maatschappelijk betrokken dingen als deze door het bestuur als cultureel uitdagend 
genoeg beschouwd? Een ander belangrijk punt is de buitenlandreis. Elk jaar willen er 
meer mensen mee; hoe gaan we hiermee om? 

Lianne gaat verder. Onder het tweede kopje, “Ledenbinding”, wordt vaak gesproken over 
eerstejaars, maar wordt er ook rekening gehouden met ouderejaars? Is het bestuur van 1095 
plan om een open podium te organiseren? Is het bestuur van plan om 
verjaardagskaartjes te verspreiden onder de leden en nieuwe Prometheus-merchandise 
te verkopen? En als laatste, wat wordt de rol van bestuur ten opzichte van de gilden? 

Lieke Smits neemt het woord over en spreekt over het derde kopje, “Communicatie en Imago”. 
Allereerst geeft zij het bestuur haar persoonlijke complimenten aangaande het 1100 
digitaliseren van het programma, zeker aangezien het papieren programma niet meteen 
vervangen zal worden. Namens de Senaat vraagt zij zich af hoe de rol van de website 
wordt uitgebreid; zal de aangekondigde kalender het maandprogramma vervangen? 
Verder vraagt zij zich af wat er precies wordt bedoeld met “extern-gerelateerde zaken” 
ten opzichte van de taken van de PR-commissie. Aangaande de Vriendendag wordt er 1105 
gevraagd of naast ouders ook oud-leden welkom zijn. Zoals gebruikelijk wordt er 
gevraagd naar de rol van het Comité van Aanbeveling: gaat het bestuur actief op zoek 
naar nieuwe leden? Als laatste wordt er gevraagd naar het posterbeleid. 

 
Na geluisterd te hebben naar de vragen van de Senaat geeft het bestuur antwoord. 1110 
Daniëlle Evenblij zegt dat er een klein potje is voor Grote Sprekers, net als bij het vorige 

bestuur, voor het geval dat. 
Jelmar deelt mede dat Avalon nog geen tijd heeft gehad om de enquête door te nemen, maar dit 

spoedig zal doen en de resultaten in acht zal nemen. Het verhogen van het niveau van 
de lezingen stond sowieso al in de planning. Verder is het bestuur op zoek naar 1115 
activiteiten die je niet zo snel in je eentje zou doen. 

Michel vraagt zich af of het bestuur op spreker of op onderwerp zoekt aangaande de lezingen. 
Jelmar meldt dat beide technieken toegepast worden om variatie in onderwerp en 
discipline te garanderen.  



Yorim Christiaanse vraagt zich af of er een goede balans zal zijn tussen alfa- en bèta-1120 
onderwerpen. 

Jelmar antwoordt van wel. 
Vivian Vermelis vraagt zich af of Avalon, net als haar voorganger, boeken van sprekers zal 

verkopen.  
Jelmar wijst haar op de begroting die later besproken zal worden, maar in principe zijn er ook 1125 

voldoende goede sprekers die gratis willen komen. 
 
Om 1.27 verlaat Lieke Smits de zaal. 
 
Annelieke Oerlemans deelt mede dat het niveau van een lezing niet per se aan de spreker ligt, 1130 

maar ook aan de manier waarop de spreker wordt gevraagd. Zolang het bestuur er 
weinig aandacht op vestigt dat de leden weinig van het vakgebied van de spreker 
afweten, gaat het niveau van de lezing vanzelf omhoog.  

Jelmar knikt. Hij meldt dat er veel interesse is om samen te werken met andere verenigingen. 
Hoe vaak zal het bestuur samenwerkingen organiseren? Vaak genoeg! Jelmar meldt dat 1135 
de woensdagen doorgaans meer high brow zullen zijn, maar dat er op de dinsdagen best 
tijd voor low brow activiteiten mag zijn. 

Michel vraagt zich af welke rol de exclusiviteit van een activiteit speelt; worden er alleen 
activiteiten gepland die je enkel via Prometheus zou kunnen doen?  

Oliver sluit hierop aan en vraagt zich af of er activiteiten zullen zijn die je ook in je eentje kan 1140 
doen, maar waarbij de drempel wegvalt als het voor je geregeld wordt via de 
vereniging.  

Jelmar beaamt dit. 
Oliver vraagt zich ook af of het bestuur high brow sprekers zal laten schieten als die niet op 

woensdag kunnen maar wel op dinsdag.  1145 
Jelmar spreekt dit tegen. 
 
Jelmar meldt dat het bestuur erover heeft nagedacht dat steeds meer mensen mee willen met de 

buitenlandreis. Twee buitenlandreizen lijkt het bestuur geen optie. Het uitbreiden van 
een van de weekendjes tot mini-buitenlandreis, bijvoorbeeld naar Londen of Parijs, zou 1150 
wel kunnen. 

Berend Boer stelt voor om, als een van de weekendjes wordt uitgebreid, deze reis dan ook meer 
dagen te laten duren.  

Vivian vindt dat dit dan wel goed naar beide Weekendjescommissies moet worden 
gecommuniceerd.  1155 

Jelmar antwoordt dat dit een kwestie is voor de commissies zelf en dat het bestuur zich daar 
niet al te veel in zal mengen. 

Oliver stelt voor dat de Buitenlandreiscommissie van tevoren de bestemming bekendmaakt en 
de inschrijving een week later van start laat gaan. 

Sander Teuchies vindt dat er niet aan de Weekendjescommissies gesleuteld moet worden om 1160 
aan de wensen van buitenlandreizigers te voldoen; de twee soorten reizen hebben een 
ander publiek. 

Jelmar meldt dat hij even een slokje water neemt. 
Michel wijst de ALV op de kosten: zodra we buiten Nederland komen worden de kosten al snel 

van een buitenlandreis-achtig niveau. Daarnaast moet men ook rekening houden met de 1165 
beschikbaarheid van leden: hoe langer de reis duurt, hoe minder mensen er doorgaans 
mee kunnen. 

Caspar Sundholm vindt dat het deelnemersaantal van de buitenlandreis verhoogd moet 
worden. 

Anna Visser wijst de ALV erop dat indien het deelnemersaantal verhoogd wordt, er ook meer 1170 
commissieleden in de BRC moeten komen. 



 
Jelmar feliciteert de nog aanwezige eerstejaars alvorens ook de ouderejaars te feliciteren met 

hun uithoudingsvermogen op deze lange avond. Aangaande de vraag van de Senaat 
over eerste- en ouderejaars, wijst Jelmar de ALV erop dat het bestuur in haar beleidsplan 1175 
een onderscheid maakt tussen ledenbinding (ervoor zorgen dat men telkens terugkeert) 
en ledenactivering (het weer actief maken van inactieve leden); beide termen zijn van 
belang. Verder is het plan om nieuwe leden te laten integreren in de vereniging, 
bijvoorbeeld in commissies. Aangaande de vraag van de Senaat over nieuwe 
merchandise deelt Jelmar mede dat er in ieder geval, helaas, geen bobbleheads zullen 1180 
komen, maar wel andere merchandise. 

Vivian deelt mede dat ze wel zo’n Prometheuspen wil kopen. Ze wijst het bestuur er ook op om 
rekening te houden met de herziening van het logo indien dat gebruikt wordt voor 
bijvoorbeeld truien. 

 1185 
Jelmar zegt dat er inderdaad verjaardagskaartjes zullen komen. Hij moedigt de aanwezigen aan 

om dit jaar vooral jarig te worden. 
Oliver vraagt zich af of er ook kerstkaartjes komen.  
Jelmar beaamt dit. 
 1190 
Marion Pragt legt uit hoe het bestuur met de gilden om zal gaan. In principe worden de gilden 

losgelaten om te doen wat zij willen, maar het bestuur zal de gilden aansporen om 
activiteiten te organiseren door middel van informeel contact met de praesides. De door 
het vorige bestuur geïntroduceerde datumprikker op de website zal blijven bestaan en 
het gebruik ervan zal aangemoedigd worden. Ook mogen open-gildeactiviteiten 1195 
natuurlijk nog steeds op het maandprogramma verschijnen. 

Berend merkt op dat sommige eerstejaars zich afvragen hoe een gilde precies werkt. Misschien 
kan het bestuur een klein draaiboekje maken?  

Sander stelt voor om een standaardlijst met tips voor gilden te maken. 
Jelmar meldt dat het bestuur sowieso van plan is om meer draaiboeken te maken. Ook moet de 1200 

Plexdrive geordend worden. 
 
Jelmar stelt dat de website een prominentere rol moet spelen, niet alleen voor Prometheanen 

maar ook voor potentiële leden. De voorgestelde kalender zal het maandprogramma 
niet vervangen maar supplementeren. Door gildeactiviteiten op de kalender te plaatsen 1205 
kunnen praesides rekening met elkaar houden. 

Berend vraagt zich af of de lay-out van de agenda wordt aangepast, omdat het zoals het nu is 
niet zal passen. Jelmar benadrukt dat de agenda naast de kalender zal verschijnen. 

Annelieke vraagt zich af of die kalender een soort online maandprogramma is. Is dat wat het 
bestuur bedoelt met een digitaal maandprogramma?  1210 

Francine Geurts zegt dat het digitale maandprogramma in PDF-vorm gestuurd zal worden naar 
leden die hebben aangegeven dit te willen ontvangen. 

Karin meldt dat de PR-commissie bezig is met het pimpen van de website. Wanneer zij klaar 
zijn, zal de Internetcommissie deze taak weer terug krijgen, in overleg met het bestuur. 

Vivian vraagt zich af of gildepraesides op die kalender kunnen aangeven of iets een open of 1215 
gesloten activiteit is. Jelmar beaamt dit. 

Vivian vraagt zich af of de Internetcommissie tijd heeft om deze vernieuwingen aan de website 
uit te voeren.  

Thomas Bakker sluit hierop aan.  
Marion zegt dat de Internetcommissie veel nieuwe leden heeft gekregen, dus het zou geen 1220 

probleem moeten zijn. 



Oliver vindt het fijn dat de gildeactiviteiten zichtbaarder worden gemaakt, maar vraagt of de 
gilden actief benadert zullen worden. Ook vraagt hij zich af welke activiteiten dan op 
het maandprogramma zullen verschijnen.  

Jelmar benadrukt dat er ruimte voor is en dat het aangemoedigd wordt om gildeactiviteiten op 1225 
het maandprogramma te laten plaatsen. 

Thomas meldt dat Googlecalender aan de Prometheuswebsite gekoppeld kan worden. 
Karin meldt dat de ideeën die genoemd zijn best uit te voeren moeten zijn. 
Thomas vraagt zich af of er een enquête komt waarin mensen kunnen aangeven of ze een 

papieren of digitaal maandprogramma willen hebben. 1230 
Jelmar beaamt dat het optioneel gemaakt wordt; het bestuur zou graag zien dat leden 

uiteindelijk via de website hun keuze kunnen aangeven. 
Felix vraagt zich af wat er gebeurt als men geen keuze doorgeeft.  
Jelmar zegt dat leden dan gewoon een papieren programma krijgen. 
 1235 
Jelmar zegt dat de PR-commissie in ieder geval tot december gewoon doorgaat als gepland 

door het vorige bestuur. Daarna zal de commissie de rol van vriendelijke opzichter 
krijgen: het wordt een adviesorgaan, geen knutselclubje. 

Thomas vraagt zich af of er een inspraakavond komt.  
Jelmar vindt het een goed plan. 1240 
Yorim vraagt zich af of de PR-commissie copyrightschending en pixelation zal tegengaan bij 

posters en programma’s.  
Jelmar benadrukt dat de eindverantwoordelijkheid bij het bestuur ligt. 
Karin zegt dat het Handboek Huisstijl, waar de PR-commissie nu aan werkt, dit soort dingen 

uitlegt, en dat de commissie een manier zal zijn voor bijvoorbeeld het bestuur en de 1245 
Februari- en Meimaandcommissies om feedback te krijgen. 

 
Jelmar zegt dat er vorig jaar inderdaad helaas minder Vrienden bij gekomen zijn, maar dit jaar 

wordt dit getal hopelijk groter. Jelmar zal, als praeses, het contact met de Vrienden en 
het Comité van Aanbeveling onderhouden. 1250 

Vivian vraagt zich af of er een actievere houding kan komen ten opzichte van wanbetalende 
Vrienden. Kunnen deze mensen uiteindelijk ontvriend worden, ook op de website?  

Daniëlle vindt dit een puik plan. 
 
Jelmar vraagt om uitleg aangaande het punt van de Senaat over het Comité van Aanbeveling. 1255 
Lianne vraagt of het bestuur van plan is om het Comité dit jaar uit te breiden.  
Jelmar zegt dat het Comité best met een persoon mag groeien, maar dat het bestuur niet actief 

op zoek gaat naar iemand. 
Thomas vraagt zich af of zoiets op de ALV wordt beslist. Jelmar twijfelt. Oliver en Annelieke 

zeggen dat dit niet hoeft. Jelmar zegt dat, indien het Comité wordt uitgebreid, dit 1260 
uiteraard op de eerstvolgende ALV wordt gemeld. 

Michel zegt dat de exacte invulling van het Comité van Aanbeveling niet is vastgesteld. 
Jeroen zegt dat er elk jaar wel een goede spreker is die in het Comité zou passen en vraagt zich 

af of de selectiemethode aangepast moet worden. 
Jelmar zegt dat het Comité strategisch ingezet kan worden: we kunnen het Comité bijvoorbeeld 1265 

inzetten als een potentiële spreker twijfelt of als we problemen krijgen met de 
universiteit. 

Vivian vraagt zich af of het Comité statisch is. Wordt men voor het leven lid? 
Jelmar zegt dat dit niet vast staat. 
Michel benadrukt dat we niet te snel mensen moeten bedanken voor hun lidmaatschap van het 1270 

Comité, maar dat we wel een uitgang zouden kunnen bieden indien gewenst. 
 
Jelmar zegt dat er dit jaar weer kleurenposters zullen zijn – doorgaans één per maand. 



Oliver vraagt zich af of de posters nuttig zijn, aangezien uit de enquête is gebleken dat 0 
mensen de posters als primaire bron van informatie gebruiken. Het kost veel geld en 1275 
moeite en het resultaat is moeilijk te meten. 

Daniëlle zegt dat de posters vooral voor niet-leden bedoeld zijn. 
Michel zegt dat de posters meer bedoeld zijn om naamsbekendheid te krijgen. Een slim 

posterbeleid is essentieel. Hij stelt eerst voor om oude posters te verwijderen, maar trekt 
deze stelling dan terug: hoe meer posters er in omgang zijn, hoe meer naamsbekendheid 1280 
de vereniging krijgt. 

 
Anne meldt dat de PKvV leuk is, en dat de contacten met andere verenigingen ook goed lopen. 

Ook het contact met Plexus loopt goed, maar De Keyzer doet soms moeilijk. 
Oliver vraagt zich af of er al een kennismaking was met ’t Keizertje [sic]. Jelmar beaamt dit. 1285 
Michel stelt voor om niet te lief tegen Plexus te zijn. 
 
De barman komt binnen en zegt dat De Keyzer bijna gaat sluiten. Michel stelt voor om de ALV 

bij hem thuis verder te zetten. 
 1290 
Karin zegt dat ze bijna weg moet, maar wil daarvoor nog even horen wat de plannen van het 

bestuur zijn ten opzichte van het aanschaffen van een vaandel. 
Jelmar zegt dat Prometheus trots tussen alle andere verenigingen mag staan. Een vaandel past 

bij deze visie: het is een voorwerp dat een vereniging statuur en een professionele 
uitstraling kan geven. Het bestuur is zich ervan bewust dat de aanschaf van een vaandel 1295 
niet goedkoop is, maar als we het doen dan doen we het ook goed. De aanschaf mag niet 
ten koste gaan van activiteiten – in het beleidsplan legt het bestuur dan ook de nadruk 
op het woord “sparen”. Het vaandel zal waarschijnlijk niet tijdens dit bestuursjaar 
gekocht worden. Jelmar vertelt hoe het vaandel eruit zou komen te zien. De voorzijde 
zal gestoffeerd zijn: aan deze kant zijn verenigingsnaam, stichtingsjaar en logo te zien. 1300 
Op de achterzijde zullen de namen er perioden van alle besturen ingeweven worden 
(iets wat als traditie elk jaar kan worden vervolgd). Dit kan jaren gedaan worden 
voordat het vaandel vol is. De achterstok van het vaandel zal tevens gebruikt kunnen 
worden als pedelstaf als het van het vaandel wordt losgekoppeld. Verder kan het 
vaandel gebruikt worden bij foto’s voor bijvoorbeeld het VVO-boekje, wisselings-ALV’s 1305 
en speciale EL CID-avonden. 

 
Om 2.42 gaat Jeffrey Blokzijl weg. 
 
Jeroen vraagt zich af hoe duur een vaandel is.  1310 
Francine wijst hem erop dat de begroting nog niet besproken is.  
Jelmar zegt dat er pas bij de volgende vergadering gekeken kan worden of er überhaupt geld 

over is voor een vaandel. 
 
Om 2.45 wordt de vergadering tijdelijk geschorst en verkassen de leden van de ALV naar een 1315 

andere locatie. 
 
In de schorsing verlaten Annelieke, Berend, Charlotte, Felix, Francine Maessen, Freek, Hanne, 

Martijn, Mathijs, Myrte, Robert, Sofie, Stephanie, Sven en Vivian de vergadering. 
 1320 
Aanwezig (na hervatting):  
Anne Rutten 
Anna Visser 
Caspar Sundholm 
Daniëlle Evenblij 1325 



Eveline Brouwers 
Francine Geurts 
Jasper Bosman 
Jelmar Hugen 
Jeroen Bouterse 1330 
Kevin de Kuyper 
Kristian Bakker 
Lianne Heslinga 
Lisanne van Haften 
Marion Pragt 1335 
Michel den Uijl 
Oliver Lenz 
Sander Techies 
Thomas Bakker 
Yorim Christiaanse 1340 
 
Hervatting 
Jelmar heropent de vergadering om 3.30 uur. 
 
Oliver Lenz heeft een machtiging om te stemmen namens Vivian Vermelis. 1345 
Yorim Christiaanse heeft een machtiging om te stemmen namens Karin Hendrikse. 
 
De discussie aangaande het vaandel wordt hervat. 
Eveline meldt dat als het vaandel gebruikt zou worden voor de foto op het VVO-boekje dat dit 

uitzonderlijk onhandig zou zijn omdat het dan niet zou passen. 1350 
Jelmar zegt dat het in ieder geval beter zou zijn dan een boek en een mok. 
Anne zegt dat een vaandel past bij de professionalisering van de vereniging. 
Thomas vraagt zich af wat dat zou kosten. 
Daniëlle zegt dat het goedkoopste vaandel €200 kost, maar een vaandel waar we trots op 

zouden zijn zou al gauw €450 kosten. We kunnen dit jaar alvast een potje aanmaken van 1355 
bijvoorbeeld €150. 

Thomas vraagt zich af of dit niet veel geld is voor weinig gelegenheden.  
Jelmar meldt dat we het vaandel onder andere kunnen gebruiken voor het VVO-boekje, tijdens 

de EL CID, als pedelstaf, op wisselings-ALV’s en voor constitutiekaartjes. 
Anne voegt toe dat het vaandel zo’n 20 jaar mee gaat – daarna is de achterkant zo’n beetje vol 1360 

met bestuursnamen.  
Daniëlle Evenblij zegt dat dit ook van het lettertype afhangt. 
Michel zegt dat een vaandel handig is voor de website en als statussymbool, maar vraagt zich af 

of het niet te studentikoos is: is een vaandel niet meer iets voor de Grote Vijf?  
Jelmar zegt dat er meer verenigingen zijn die een vaandel hebben dan alleen de Grote Vijf. 1365 
Oliver zegt dat het hebben van een vaandel ouderwets is. Hij zegt dat andere verenigingen die 

er jaren geleden eentje hebben aangeschaft er nu maar mee opgescheept zitten. Hij zou 
liever geld uitgeven aan andere zaken, zoals Pyros en almanak.  

Jelmar zegt dat het bestuur hierover heeft nagedacht. Hoewel Pyros en almanak erg tijdig zijn, 
gaat een vaandel generaties lang mee. 1370 

Daniëlle benadrukt dat het hier om een extraatje gaat. Het vaandelpotje zou alleen begroot 
worden als er geld over was, en wordt zeker niet tijdens dit jaar al gekocht. 

Yorim zegt dat een vaandel niet per se ouderwets is, maar dat het wel potentiële leden kan 
afschrikken. Misschien kan het bestuur tijdens een ALV een concept tonen? 

Eveline zegt dat het bestuur zoiets zelf mag beslissen.  1375 
Jelmar zegt dat het bestuur dat niet wil. 
Jelmar zegt dat een vaandel/pedelstaf combinatie best handig is.  



Lianne vraagt wat er moet gebeuren als het vaandel en de pedelstaf gelijktijdig nodig zijn.  
Jelmar zegt dat het bestuur aan dit laatste punt nog niet gedacht had. Op de achterkant zouden 

de namen van de besturen komen. Als een bestuur geen naam heeft, dan staat er 1380 
bijvoorbeeld “Bestuur ’96-‘97”. De namen van de stichters staan er wel op, maar verder 
staan er geen namen van bestuursleden op. 

 
#14. Overige vragen 
 1385 
Eveline vraagt of het bestuur naar alle rondjes verenigingen wil gaan en met hoeveel man.  
Jelmar zegt dat het bestuur naar alle rondjes wil gaan, telkens met minstens drie man. 
 
Yorim wijst het bestuur erop dat het opstellen van de beamer beter kan. Hij stelt een 

beamertraining voor.  1390 
Jelmar vraagt zich af of Yorim die training dan geeft.  
Yorim zegt dat er zelfs een tentamen zal zijn.  
Jelmar zegt dat het bestuur graag op zijn uitnodiging in gaat. 
 
Yorim vraagt zich af hoe het bestuur tegen jargon in de weekmail aankijkt. Hoe laagdrempelig 1395 

wil men het houden?  
Jelmar zegt dat de enquête nog moet worden doorgenomen, maar dat de weekmail leesbaar 

gehouden zal worden. Informatie gaat boven stijl. 
 
Yorim vraagt zich af of het bestuur van plan is om te sparen voor een pand.  1400 
Jelmar zegt dat het bestuur hierover heeft nagedacht, maar dat de nadelen nu nog groter zijn 

dan de voordelen. Een pand is bijvoorbeeld te duur voor onze kleine vereniging. 
Anne zegt dat ook de aard van de vereniging verandert zodra het een pand bezit. 
Michel zegt dat zodra De Keyzer te klein wordt, dat we dan altijd kunnen uitwijken naar het 

Lipsius.  1405 
Jelmar beaamt dit en voegt toe dat het aantal leden ook per activiteit verschilt. 
 
Michel zegt dat het hoofddoel van een commissie nooit ledenbinding moet zijn. 
Jelmar beaamt dit.  
Michel vraagt zich af of er een ideeënbus komt.  1410 
Jelmar beaamt dit ook. 
 
Oliver, namens Vivian, zegt dat men graag nog een feest wil naast het gala.  
Jelmar zegt dat het bestuur vindt dat de Dies ook al een soort feest is. Het gala is belangrijker, 

maar als er genoeg mensen in de Feestcommissie willen dan zegt het bestuur geen nee. 1415 
 
 
#15. Begroting 
 
Daniëlle leest de begroting voor (zie bijlage). 1420 
 
De begroting van de Pyros klopt niet. Het bestuur ging uit van twee Pyrossen in kleur, terwijl 

de Acquisitiecommissie dacht dat het er drie zouden zijn. 
Kevin zegt dat het bestuur vorig jaar één kleuren-Pyros heeft betaald en de acquisitiecommissie 

nog twee. Jelmar zegt dat dit met de acquisitiecommissie besproken zal worden. 1425 
 
Daniëlle zegt dat er genoeg geld is voor een statutenwijziging. Mocht er genoeg animo voor 

zijn, dan kan er een commissie voor worden opgesteld. 
 



Oliver, namens de kascontrolecommissie, heeft een aantal opmerkingen. Allereerst wijst hij het 1430 
bestuur er op dat mensen die later in het jaar lid worden over dat jaar minder 
contributie hoeven te betalen, omdat zij natuurlijk minder maanden lid zijn. Als tweede 
zegt hij dat het begrote aantal Vrienden niet klopt: het zijn er eigenlijk minder. Verder is 
het aantal leden van LUF ook gedaald. Oliver vraagt of het bestuur zelf al lid is van LUF; 
dit is voor de meesten het geval en de anderen worden zeer binnenkort lid.  1435 

Oliver gaat verder en zegt dat €400 voor dinsdagavonden best een groot bedrag is. Hij zegt dat 
de kosten voor het subsidiëren van de Pyros steeds meer stijgen; vroeger verzorgde de 
acquisitiecommissie alle kleurenkaften. Hij vindt ook dat het potje onder “Overige 
commissies” aan de hoge kant is. Als laatste denkt hij dat het bedrag onder “Kamer van 
Koophandel” lager zou moeten zijn. 1440 

 
Daniëlle reageert op de vragen van de kascontrolecommissie. Ze vraagt zich af waarom het 

begrote aantal Vrienden niet klopt.  
Oliver zegt dat de ereleden misschien aan het getal zijn toegevoegd.  
Daniëlle zegt dat ze het nog eens zal uitzoeken.  1445 
Daniëlle zegt dat onder het potje voor dinsdagavonden ook de hutspot inbegrepen zat en dat 

was al €70. Vorig jaar was er een workshop Sociocratie die duur was, maar ook heel erg 
leuk; dit soort dingen wil het bestuur niet per definitie uitsluiten.  

Daniëlle zegt dat het bedrag onder “Kamer van Koophandel” inderdaad niet klopt; het had 
lager moeten zijn. 1450 

 
Eveline vraagt zich af of de begrote inkomsten van LUF reëel zijn. Volgens haar krijgt 

Prometheus pas in augustus/september weer subsidie van LUF.  
Daniëlle antwoordt dat ze een mail heeft gestuurd naar LUF en dat ze een vaag antwoord terug 

kreeg in de trant van “wij weten het ook niet, maar ga vooral bellen”. 1455 
Jelmar zegt dat het bestuur het lidmaatschap van LUF graag laagdrempelig wil houden. Er zijn 

geen verplichtingen, alleen voordelen, maar men weet dit gewoon niet en wordt daarom 
geen lid. 

 
Eveline vraagt zich af waarom interne presentjes goedkoper zijn geworden.  1460 
Daniëlle antwoordt dat dit best moet lukken. 
Oliver zegt dat er best meer aan uitgegeven mag worden. 
Thomas stelt voor om oude cadeautjes opnieuw in te pakken. 
 
Thomas vraagt zich af waar de verjaardagskaartjes onder vallen.  1465 
Daniëlle antwoordt dat deze onder printkosten vallen en dat er verder geen extra kosten zijn 

omdat ze gewoon in de maandelijkse enveloppen worden gestopt. 
Thomas stelt voor om de verjaardagskaartjes vooral niet te vergeten. 
 
#16. Installatie commissies 1470 
 
Acquisitiecommissie: Anna Visser, Daniëlle Evenblij, Majelle Verbraak, Myrte Hoekstra, Tycho 

Laan. 
Almanakcommissie: Erwin Dijkstra, Fons van der Linden, Robert van de Peppel, Yorim 

Christiaanse. 1475 
Archiefcommissie: Felix Huygen, Francine Geurts, Jeroen Bouterse, Kevin de Kuyper, Oliver 

Lenz. 
Buitenlandreiscommissie: Bastiaan van Ganzen, Berend Boer, Felix Huygen. 
EL CID-commissie: Anne Rutten, Charlotte Lamping, Evelyn Guyt, Freek van Vliet, Rosalie 

Bedijn. 1480 



Fotocommissie: Berend Boer, Erwin Dijkstra, Lieke Smits, Mathijs Smith, Sander Teuchies, 
Yorim Christiaanse. 

Galacommissie: Esmée Nanninga, Jeffrey Blokzijl, Jeroen Bouterse, Nelleke Honcoop. 
Internetcommissie: Arjan Bom, Michel Koudijs, Oliver Lenz, Thomas Bakker, Wouter 

Neijenhuis. 1485 
Kampcommissie: Esmée Schrikkema, Guido Doornberg, Jos van Winkel, Lisanna van Haften, 

Mariska Krikken. 
 
Op initiatief van de ALV wordt de kascontrolecommissie geïnstalleerd. 
 1490 
Kascontrolecommissie: Thomas Bakker, Vivian Vermelis. 
PR-commissie: Caspar Sundholm, Felix Huygen, Karin Hendrikse, Michel den uijl, Thomas 

Nak, Vivian Vermelis. 
Pyrosredactie:  Berend Boer, Caspar Sundholm, Esther van Haren, Jasper Bosman, Jeroen 

Bouterse, Karin Hendrikse, Robert van de Peppel, Wouter Cames van Batenburg, Yorim 1495 
Christiaanse. 

Themamaand februari: Annemieke Stolk, Eveline Brouwers, Hugo Kleikamp, Robert van de 
Peppel, Stephanie van Niele. 

Themamaand mei: Alex de Schipper, Anna Visser, Jeffrey Blokzijl, Pim Omes. 
Weekendje I: Jos van Winkel, Sander Teuchies, Wytze Wolthuizen. 1500 
Weekendje II:  Claudia Grannetia, Freek van Vliet. 
 
#17. Wat Verder Ter Tafel Komt 
 
Michel stelt voor om op de volgende vergadering het plan van de pr-commissie ter stemming te 1505 

brengen. Michel stelt ook voor om op de volgende vergadering te stemmen over het al 
dan niet vernietigen van de opnames die gemaakt zijn ter ondersteuning van de notulen. 

 
#18. Rondvraag 
 1510 
Anna wenst het bestuur veel succes en plezier. 
Kevin vindt het bestuur schattig. 
Eveline vindt alles tof en fantastisch en wenst het bestuur veel plezier. 
Oliver vindt het jammer dat de lustrumvereniging in Maastricht genaamd Andromeda niet 

bestaat. Verder vindt hij het nieuwe bestuur mooi en het bestuursshirt elegant. 1515 
Thomas vindt dat het erg laat is. Hij merkt op dat de bestuurskleur mooi is, maar vraagt zich af 

waarom er geen das bij wordt gedragen. 
Jeroen heeft niks op te merken over dassen, maar vond dat de vergadering goed geleid werd. 
Lisanne van Haften en Kristian Bakker wensen het bestuur veel succes. 
Lianne zegt dat het bestuur er wat moois van moet maken. 1520 
Caspar vindt de bestuurspakken mooi, vooral die van de dames. 
Sander wenst het bestuur persoonlijke groei en roept “CULTUUR”. 
Jasper zegt dat hij tegen dassen is en vraagt zich af hoe laat de zon vandaag opkomt. 
Yorim vindt dat het bestuur geweldig gekleed is, roept twijfelend “cultuur?” en wenst het 

bestuur succes. 1525 
Michel heeft een compliment voor het vorige bestuur, die het huidige bestuur niet heeft 

ontgroend maar “begroend”. Hij biedt iedereen een drankje aan en zegt dat dit de 
langste ALV is die hij ooit heeft meegemaakt. Hij vindt het leuk dat de ALV bij hem 
thuis is geëindigd en dat er zelfs nog twee eerstejaars aanwezig zijn. Hij wenst het 
bestuur succes: “make an old man proud”. 1530 

Marion kijkt uit naar haar samenwerking met de commissies. 
Daniëlle zegt dat dit haar eerste ALV was en dat ze het erg leuk vond. 



Anne bedankt de aanwezige leden. Er worden vanavond allerlei records gebroken: we zijn het 
kortste en jongste bestuur ooit, en dit is de langste ALV ooit. 

Francine zegt dat notuleren leuk is. 1535 
Jelmar bedankt de ALV voor haar advies en voorbereiding op deze avond. Hij bedankt iedereen 

voor het komen, met name de eerstejaars. Hij bedankt Michel voor zijn gastvrijheid en 
hoopt dat iedereen het oktoberprogramma leuk zal vinden. 

 
Sluiting: 1540 
Om 4.50 uur sluit Jelmar sluit de vergadering. 


