
 

 

 
1 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op woensdag 25 september 2019 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Joris van de Riet en Miranda Lake. 

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Adri Wessel (vanaf 22:00 uur) 

Anne Bulkens 

Anne Wellink 

Arthur Wesselink (vanaf 22:48 uur) 

Bart Slotboom (tot 22:51 uur) 10 

Bart Wentholt (tot 20:59 uur) 

Bo Salomons 

Dominique Mulder 

Earryt Sijm 

Eline Berkhout 15 

Esmée van ’t Hof 

Eveline van der Veen 

Floris Meertens 

Fons Hooft 

Francine Maessen 20 

Gerard Spaans (vanaf 20:16 uur) 

Hester Be (vanaf 21:17 uur) 

Isabel van der Laan (vanaf 20:17 uur) 

Joris van de Riet 

Kai Tjong-Ayong 25 

Leonie Dams 

Lisette Neeleman 

Marina van Gog 

Marit Tijhuis 

Miranda Lake 30 

Niels Rood 

Quinten Alserda (tot 20:59 uur) 

Quinty van der Zee (tot 22:03 uur) 

Rafaël van Beusekom (tot 22:51 uur) 

Riccardo Tosellini (vanaf 20:17 uur) 35 

Roy Vlieland 

Ruud van Dam 

Sander Huls 

Sophia de Hek (tot 20:58 uur) 

Susan van den Dool 40 

Tonda van Manen 

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

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

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

weergegeven. Bij installaties en decharges wordt altijd de gehele naam gegeven. 45 
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#1. Opening 
Dominique Mulder heet iedereen welkom op de wissel-ALV van bestuur Halcyon. Ze 

verzoekt iedereen om zich aan te melden op de intekenlijst en vraagt iedereen om 

telefoons op stil te zetten. 50 

Dominique opent de vergadering om 20:08 uur. 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 
Dominique leest de agenda van de vergadering voor. Ze deelt mee dat het plan is om na 

punt 9 een korte pauze in te lassen. 55 

Dominique stelt de agenda vast. 

 

#3. Post m.b.t. de vergadering 
Dominique geeft het woord aan Joris van de Riet, de ab-actis, voor post met betrekking tot de 

vergadering. 60 

Joris zegt dat hij machtigingen heeft binnengekregen van Patrick Daamen voor Fons Hooft 

en van Sterre Mulder voor Marit Tijhuis. Hij deelt de vergadering mee dat nu het 

moment is om machtigingen te overhandigen voor degenen die er nog een hebben.  

Niemand heeft verder een machtiging. 

Joris heeft post ontvangen van Vera Verkooijen, die het een leuk jaar vond en iedereen veel 65 

succes wenst. 

 

#4. Notulen vorige vergadering 
Dominique vraagt of er nog opmerkingen zijn over de notulen van de vorige 

ledenvergadering, die werd gehouden op 26 juni. 70 

Niemand heeft opmerkingen. 

Dominique neemt de notulen van de vorige vergadering bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 

#5. Mededelingen  
Dominique deelt mee dat de gildewijzigingen in het ALV-boekje staan. Als iemand nog 75 

praeses van een gilde wil worden kan dat vanavond worden doorgegeven aan Anne 

Bulkens, de f.t. assessor intern, of worden ge-e-maild. 

Dominique vraagt of er verder nog mededelingen zijn. Er zijn geen verdere mededelingen, 

dus ze gaat door naar het volgende punt. 

 80 

#6. Algemeen jaarverslag 
Dominique zegt dat het jaarverslag reeds voor de vergadering per e-mail is opgestuurd; ze 

zal het verslag daarom niet integraal voorlezen. Ze geeft eerst het woord aan de 

afgevaardigden van de Raad van Advies voor vragen. 

Niels Rood en Eveline van der Veen komen naar voren namens de Raad van Advies. 85 

Niels legt uit wat de Raad van Advies is: oud-bestuursleden die het bestuur van gevraagd en 

ongevraagd advies voorzien. Op dit moment bestaat de Raad van Advies uit hemzelf, 

Eveline, Gerard Spaans, Adri Wessel en Steven Assenberg. Steven verlaat dit jaar de 

Raad, die wordt aangevuld met leden van het uitgaande bestuur: dat zijn Joris en 

Leonie Dams. 90 
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Niels wil, voordat hij begint met de behandeling van het jaarverslag, eerst even iets zeggen 

over de afzonderlijke bestuursleden. Hij begint bij Dominique, de praeses. Als 

middelpunt van de vereniging was zij al snel een vertrouwd gezicht voor zowel 

nieuwe als oude leden. Hij complimenteert haar op haar nagellak, die op de ALV’s dit 

jaar paste bij haar lippenstift. 95 

Eveline gaat door naar Joris, de ab-actis. Als ‘geheugen van de vereniging’ heeft hij het 

afgelopen jaar het ab-actiaat met veel precisie bijgehouden. 

Niels gaat door naar Eline Berkhout, de quaestor. Als je ‘Eline’ zegt, zeg je ‘enthousiasme’: ze 

had dit jaar ontzettend veel enthousiasme voor de quaestuur, dat ze met iedereen 

deelde. Te zeggen dat ze enkel enthousiast was, zou haar tekort doen: ze was 100 

behulpzaam, maar ook streng waar dat nodig was. 

 

Gerard komt om 20:16 uur binnen. 

 

Eveline gaat door naar Lisette Neeleman, de assessor intern. Ze stond altijd klaar voor de 105 

commissies en was een baken van rust in het commissielandschap. 

  

Isabel van der Laan en Riccardo Tosellini komen om 20:17 uur binnen. 

 

Niels gaat door naar Floris Meertens, de assessor extern. Floris’ taak was weliswaar wat 110 

minder zichtbaar is voor de leden, maar hij heeft zijn taak met enthousiasme op zich 

genomen: hij heeft Prometheus vertegenwoordigd in allerlei overlegorganen en is 

door de leden van het VVO1 gevraagd om het VVO te vertegenwoordigen in het 

overleg met de EL CID.2 Hij is zowel enorm welbespraakt als enorm charismatisch. 

Eveline gaat tot slot door naar Leonie, de assessor pr. Ze vraagt wat men nog meer over 115 

Leonie zou kunnen zeggen dan ‘Cultuurfabriek’, waar zij zo enorm hard aan heeft 

gewerkt. Met een enorm gevoel voor esthetiek wist zij de hele promotie van de 

vereniging te vernieuwen. 

Niels zegt dat het tijd is voor de vragen. Hij stelt Gerard voor, het derde aanwezige lid van 

de Raad van Advies. 120 

Niels begint met het kopje ‘Programma’. Hij heeft vier vragen: hoe verliep het bedenken van 

het programma? Hoe beviel de nieuwe ledentelling en valt daar iets uit af te leiden 

over welke lezingen populair zijn en welke niet? Wat voor soort dinsdagactiviteiten 

werken wel en niet? Is het een goed idee om meer of minder weekendactiviteiten te 

organiseren? 125 

Dominique begint met de vraag of het makkelijk was om sprekers te vinden. Dat verliep best 

goed: het bestuur kon uit eigen contacten veel sprekers vragen en die waren vaak 

enthousiast. Ze geeft het woord aan Joris voor de vraag over de ledentelling. 

Joris zegt dat uit de opkomst bij activiteiten niet viel af te leiden welke soorten lezingen 

populair waren: onder de populairste lezingen van het afgelopen jaar bevonden zich 130 

zowel alfa- als bètalezingen, en verschillen in de opkomst leken vooral te komen door 

                                                      

 
1 Veelzijdige Verenigingen Overleg. 
2 Enige Leidse Commissie Introductie Dagen. 
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andere omstandigheden zoals een ov-staking en het feit dat een lezing op dinsdag 

was. 

Dominique zegt dat er niet echt een duidelijke reden te vinden was voor de lage opkomst bij 

dinsdagactiviteiten. 135 

Floris zegt dat wat meer ‘actieve’ activiteiten, zoals knutselen of de workshop Afrikaans, 

populairder waren dan bijvoorbeeld filmavonden. 

Dominique zegt dat de weekendactiviteiten vaak veel minder druk werden bezocht zodra ze 

buiten Leiden waren. 

Eline voegt toe dat zelfs activiteiten die geheel gratis waren niet erg druk werden bezocht. 140 

Gerard heeft namens de Raad van Advies vier vragen over het kopje ‘Verenigingscultuur’. 

Was het openhokuurtje dat het bestuur dit jaar heeft ingesteld vooral gezellig of had 

het ook een toegevoegde waarde? Heeft het bestuur voorstellen om de actieve 

verenigingscultuur te doen heropleven? Denkt het bestuur dat de WhatsApprondes 

effectiever waren dan belrondes? Waarom zijn er niet meer WhatsApprondes 145 

geweest? 

Floris zegt dat het openhokuurtje na de eerste paar keer nauwelijks meer werd bezocht; hij 

raadt het f.t.-bestuur dan ook aan om niet meer wekelijks een openhokuurtje te 

organiseren. Hij merkte wel dat leden zowel met gezellige dingen als met 

inhoudelijke vragen kwamen. 150 

Eline merkt op dat ook gezellige dingen vaak kunnen leiden tot serieuzere vragen, omdat 

leden het dan makkelijker vinden om je aan te spreken. 

Floris zegt dat veel is nagedacht over de vraag hoe de actieve verenigingscultuur kan 

worden bevorderd, onder andere bij de discussieavond die in maart is gehouden. Hij 

kan niet echt een reden aanwijzen waarom het afgelopen jaar minder ging. 155 

Eline zegt dat de nieuwe eerstejaars wel erg enthousiast zijn, dus dat belooft veel goeds. 

Dominique zegt dat de WhatsApprondes effectiever leken dan belrondes, omdat 

WhatsAppberichtjes makkelijker te beantwoorden zijn dan telefoontjes en ze de 

geadresseerde minder overvallen. Het bestuur had graag meer WhatsApprondes 

georganiseerd, maar dat is er helaas bij ingeschoten.  160 

Lisette voeg toe dat het bestuur nu een WhatsAppronde heeft gehouden in januari en in juni, 

maar dat er eigenlijk nog een in februari of maart zou moeten komen. 

Dominique geeft het woord aan de zaal voor verdere vragen. 

Sander Huls vraagt of het bestuur nog andere dingen heeft geprobeerd dan 

WhatsApprondes om leden enthousiast te maken. 165 

Dominique zegt dat het bestuur zelf heeft geprobeerd om op activiteiten leden te 

enthousiasmeren om bijvoorbeeld langer te blijven. 

Roy Vlieland vraagt waarom alleen eerstejaars zijn gecontacteerd in de WhatsApprondes; er 

zijn ook inactieve ouderejaars die wellicht weer actief zouden kunnen worden. 

Dominique zegt dat er na het eerste jaar wat minder noodzaak is om contact te zoeken: de 170 

meeste mensen die in hun eerste jaar niet actief zijn geworden, worden dat 

naderhand ook niet. 

Eveline vraagt of het bestuur nog andere dingen heeft geprobeerd om de eerstejaars bij de 

vereniging te trekken. 

Eline zegt dat het bestuur veel eerstejaars voor commissies heeft gevraagd. 175 

Lisette voegt toe dat het bestuur op borrels veel met eerstejaars probeerde te praten om ze 

erbij te betrekken. 
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Dominique zegt dat het voor sommige eerstejaars wel wat intimiderend was om te worden 

aangesproken door een of meerdere bestuursleden tegelijk, met name omdat 

bestuursleden doorgaans een pak dragen, dus daar moet in de toekomst voorzichtig 180 

mee worden omgesprongen. 

Sander vraagt hoe veel van de nieuwe eerstejaars actief zijn. 

Dominique zegt dat er tot nu toe heel veel eerstejaars actief zijn; ze weet niet precies hoeveel 

het er zijn. 

Eline zegt dat bij de lezing van Christine Teunissen vorige week de zaal bijna voor de helft 185 

bestond uit eerstejaars. 

Leonie voeg toe dat er ook veel eerstejaars in commissies zijn gegaan. 

Floris denkt dat de commissiemarkt daarbij een rol heeft gespeeld: er kwamen daar veel 

eerstejaars opdagen. 

Lisette zegt dat de commissies nu een goede verdeling tussen eerste- en ouderejaars hebben. 190 

Niels heeft namens de Raad van Advies geen vragen over archief. Hij heeft wel een vraag 

over het postbeleid: hoe is het verlopen met het versturen van de gepersonaliseerde 

verjaardagsmails? Hij was zelf overigens erg blij met zijn e-mail. 

Dominique zegt dat het versturen van gepersonaliseerde e-mails wat moeizaam verliep, 

omdat je zoiets relatief makkelijker vergeet. Het ging beter toen de e-mails van 195 

tevoren werden ingepland; ook de ‘algemene e-mail’ voor leden die het bestuur 

minder goed kende werd goed ontvangen.  

Floris verontschuldigt zich tegenover iedereen aan wie hij geen e-mail heeft gestuurd. 

Francine Maessen aanvaardt Floris’ excuses. 

Dominique zegt dat het bestuur het versturen met plezier heeft gedaan, maar dat het wellicht 200 

niet de meest ideale oplossing is. 

Gerard gaat door naar het kopje ‘Statuten’. Hij heeft drie vragen: op welke punten kunnen er 

zoal wijzigingen worden verwacht? Is de statutencommissie eerst bezig te 

onderzoeken of het wijzigen van de statuten nodig is, of is gelijk begonnen met het 

herschrijven van de statuten? En wat is de toegevoegde waarde van het stemmen 205 

over de interpretatie van de huidige statuten als er een wijziging komt? 

Joris antwoordt dat de commissie heeft besloten de statuten in hun geheel te herschrijven, 

omdat dat makkelijker zal zijn dan het herzien van afzonderlijke punten. Het plan is 

om op enkele punten meer flexibiliteit aan te brengen door de mogelijkheid te bieden 

zaken in het huishoudelijk reglement (HR) te regelen; verder denkt de commissie aan 210 

bijvoorbeeld het kunnen laten variëren van het aantal bestuursleden en 

bestuursfuncties. 

Sander voegt toe dat de commissie ook het verenigingsjaar wellicht naar voren wil schuiven 

naar bijvoorbeeld 1 september. Op het moment eindigt het verenigingsjaar – en 

daarom ook het bestuursjaar – nog op 27 september, wat betekent dat bestuursleden 215 

nog een maand na de zomer bestuur zijn. Verder kijkt de commissie naar het beter 

regelen van Vrienden en Reünisten in de statuten, want daar is op het moment niets 

over bepaald. 

Joris zegt in antwoord op de tweede vraag dat de commissie tot de conclusie is gekomen dat 

er veel dingen aan de statuten veranderd kunnen worden, waardoor het makkelijker 220 

is om meteen te beginnen met het geheel herschrijven ervan; dat scheelt een hoop 

werk. Tot slot de stemming over de interpretatie van de huidige statuten: de 

procedure voor het wijzigen van de statuten staat in diezelfde statuten beschreven. 
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Uit de bewoordingen lijkt te volgen dat een voorgestelde statutenwijziging op papier 

aan alle leden moet worden gestuurd, wat een enorme papierverspilling zou zijn. Het 225 

voorstel tot interpretatie maakt duidelijk dat een statutenwijziging ook per e-mail 

kan. 

Eveline zegt namens de Raad van Advies dat er geen vragen zijn over het kopje ‘Vrienden en 

Reünisten’. 

Dominique gaat verder naar het kopje ‘Quaestuur’. 230 

Eveline heeft namens de Raad van Advies geen vragen. 

Sander vraagt wat wordt bedoeld met de ‘recente wijzigingen in het inlogbeleid van ING’. 

Eline zegt dat je nu om bij ING in te loggen standaard een TAN-code op je telefoon krijgt, die 

naar de Prometheustelefoon – die standaard op het bestuurshok ligt – wordt 

gestuurd. Dit betekent dat ze niet thuis op de ING kan inloggen, en dat Dominique – 235 

die ook inloggegevens heeft – datzelfde probleem heeft. 

Sander vraagt of het dan niet beter is de telefoon op naam van de quaestor te zetten. 

Eline zegt dat het een aantal weken kost om de rekening over te zetten en daaronder valt ook 

het telefoonnummer. Gevolg van het overzetten van de telefoon op naam van de 

quaestor zou zijn dat een nieuwe quaestor een paar weken lang nog alle inlogcodes 240 

aan zijn of haar voorganger zou moeten vragen, en dat is uiteraard onwenselijk. 

Francine zegt dat Eline een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd het afgelopen jaar die de 

werkdruk voor de quaestor zouden moeten verlichten. Ze vraagt of Eline denkt dat 

dat de aankomende jaren ook daadwerkelijk de werkdruk zal verminderen. Verder 

vraagt ze of Eline denkt dat het nuttig zal zijn om in de toekomst twee quaestoren aan 245 

te stellen. 

Eline zegt dat ze optimistisch was en hoopte dat het de werkdruk zou verminderen; in de 

praktijk lijkt het er echter op dat de steeds toenemende werkdruk hierdoor hooguit 

wordt afgezwakt waardoor de quaestor ongeveer evenveel tijd kwijt is. Het probleem 

met de quaestuur is dat veel van de taken nauw met elkaar samenhangen, waardoor 250 

één persoon eigenlijk alles moet doen. Het zou eventueel wel een optie zijn om 

bijvoorbeeld commissies te verdelen. 

Gerard denkt dat twee quaestoren ook een hoop tijd kwijt zouden zijn aan overleg. 

Eline zegt dat het boekhoudprogramma ook erg moeilijk te begrijpen is voor andere 

bestuursleden, waardoor die lastig kunnen helpen. 255 

Gerard merkt op dat er wat dat betreft dan weinig is veranderd: zijn Excelbestanden werden 

ook nooit door andere bestuursleden gelezen. 

Francine vraagt of meer begeleiding vanuit de kascontrolecommissie nodig zou zijn. 

Eline zegt dat de kascontrolecommissie al veel begeleiding geeft, en dat is erg fijn. De 

kascontrolecommissie is erg behulpzaam geweest het afgelopen jaar. 260 

Eveline gaat door naar het kopje ‘Commissies’. Ze heeft namens de Raad van Advies een 

aantal vragen: wat is er gedaan om de commissies, die afgelopen jaar moeilijk te 

vullen waren, toch vol te krijgen? Hoe is het dit jaar gegaan met de commissie-

aanmeldingen? Hoe beviel de commissiemarkt die dit jaar voor het eerst werd 

georganiseerd, en wat zou daar eventueel nog aan kunnen worden verbeterd? Aan 265 

welke commissies zou nog een eerstejaars kunnen worden toegevoegd? 

Lisette antwoordt dat ze aan het begin van het jaar veel mensen heeft gemaild: sommigen 

reageerden niet, sommigen konden niet en een paar konden wel en zijn vervolgens in 

een commissie gegaan. Het aanspreken van mensen op borrels werkte ook goed. Dit 
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jaar is het erg goed gegaan met de aanmeldingen: de meeste commissies zijn gevuld. 270 

De commissiemarkt leek ook erg goed te werken en er kwamen veel mensen 

opdagen, onder wie veel eerstejaars. Ze is op het moment vooral erg blij met het 

resultaat, dus kan even geen verbeteringen bedenken. Op het moment heeft ze samen 

met Anne Bulkens, haar opvolgster, bijna alle commissies kunnen vullen; de 

buitenlandreiscommissie heeft nog wel echt mensen nodig. Tot slot zijn er een paar 275 

commissies over waar nog een eerstejaars aan zou kunnen worden toegevoegd: de 

dagjescommissie, de galacommissie en de themamaand februari. 

Niels vraagt of er ook genoeg ervaren leden zijn die zich hebben aangemeld voor commissies 

om de nodige ervaring te kunnen bieden. 

Lisette zegt dat er genoeg ervaren leden zijn. 280 

Francine vraagt of het bestuur nog verbeterpunten voor de commissiemarkt heeft. 

Leonie zegt dat ze merkte dat veel mensen na de eerste ronde weggingen; je zou in de 

toekomst ofwel mensen moeten overtuigen langer te blijven ofwel alle commissies die 

je écht vol wilt hebben in de eerste ronde moeten doen. Een grotere locatie waar alle  

commissies tegelijk kunnen presenteren zou ook een optie zijn. 285 

Sander vraagt of, nu de themamaand mei wordt geschrapt voor het aankomende jaar, de 

themamaand februari naar maart zou kunnen worden verplaatst. 

Lisette dat dat niet echt is overwogen; de ‘vrije’ maand die het bestuur in februari heeft is erg 

prettig, en de commissieleden hebben er niet echt over geklaagd. 

Floris voegt toe dat februari ook goed uitkomt omdat het nieuwe semester dan net begint en 290 

er weer wat nieuwe leden bijkomen. Bovendien hebben de leden van de 

themamaandcommissie februari zich waarschijnlijk voor de commissie aangemeld op 

basis van wat voor hen qua planning goed uitkwam, dus het zou onhandig zijn om 

de themamaand alsnog te verplaatsen. 

Sander vraagt of het plan om afgelopen jaar reisboekjes digitaal te sturen in plaats van op 295 

papier te drukken vanuit het bestuur is gekomen of vanuit de commissies en hoe het 

is bevallen. 

Lisette zegt dat ze de keuze daarvoor aan de commissies heeft gelaten; de meeste commissies 

zijn voor digitaal gegaan en er zijn verder geen negatieve reacties op gekomen. 

Niels gaat door naar het kopje ‘Integratiecommissie’. Hij vraagt namens de Raad van Advies 300 

of het bestuur al iets kan vertellen over het succes van de integratie-activiteiten die in 

september zijn gehouden en over het vooruitzicht voor de komende maanden. 

Lisette zegt dat de integratie-activiteiten tot nu toe erg succesvol lijken te zijn: er komen veel 

eerstejaars naar de activiteiten en naar bijvoorbeeld eten-bij-een-mentor. 

Niels heeft namens de Raad van Advies geen vragen over  de blog. 305 

Bo Salomons zegt dat Prometheus ongeveer € 75,– per jaar uitgeeft om de blog draaiende te 

houden. Hij vraagt of er een uitzicht is op wat de blog tot nu toe voor de vereniging 

betekent. 

Lisette zegt dat de statistieken tot nu toe uitwijzen dat de blog goed wordt bezocht en dat het 

waarschijnlijk goed is voor de vereniging; verder kan ze er nog niet veel over zeggen. 310 

Leonie merkt op dat de blog nog maar een half jaar in de lucht is dus dat er weinig over 

gezegd kan worden. 

Floris zegt dat de blog niet alleen moet worden gezien als een methode om Prometheus te 

propageren, maar ook als een platform waarop Prometheanen hun vaardigheden 
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kunnen tonen. Er wordt bijvoorbeeld ook € 750,– per jaar uitgegeven aan de Pyros, 315 

terwijl die ook alleen binnen de vereniging wordt verspreid. 

Eveline gaat door naar het kopje ‘Gilden’. Ze vraagt namens de Raad van Advies of het 

bestuur nog ideeën heeft om het gildeleven te laten opbloeien. 

Lisette zegt dat de gilden is gevraagd om in september en oktober extra activiteiten te 

organiseren voor de nieuwe eerstejaars; die activiteiten lijken goed te worden 320 

bezocht. 

Dominique zegt dat veel gilden in september of oktober activiteiten organiseren of gepland 

hebben. 

Gerard gaat door naar het kopje ‘Locaties’. Hij merkt namens de Raad van Advies op dat hij 

nu aan het praten is maar dat op de achtergrond muziek te horen is; sinds onze 325 

geliefde barman Martijn is vertrokken is het volume van de muziek in Café de Keyzer 

merkbaar verhoogd. Hij vraagt of het bestuur heeft geprobeerd daar iets aan te doen, 

nu veel sprekers het storend leken te vinden. 

Floris zegt dat het bestuur wel eens naar beneden is gelopen om te vragen of het iets zachter 

zou kunnen, maar dat niet structureel is geprobeerd om het volume lager te krijgen. 330 

Hij zou dat het f.t.-bestuur zeker aanraden. 

Francine staat op en vraagt of het bestuur, nu Martijn weg is, heeft overwogen even kennis te 

gaan maken met het barpersoneel. 

Floris zegt dat dat nog niet is gedaan, hoewel het bestuur veel van de mensen achter de bar 

wel kent. Prometheus zit tegenwoordig wel in een mindere onderhandelingspositie 335 

omdat Prometheanen weinig drinken en Café de Keyzer denkt dat wij met weinig 

mensen zijn. Hij raadt iedereen aan veel te drinken – overigens niet per se alcohol – 

om onze relatie met Café de Keyzer goed te houden. 

Bo denkt dat veel leden überhaupt niet op de hoogte zijn van onze impliciete afspraak met 

Café de Keyzer. Hij vraagt of het een idee is om dat aan leden te zeggen na de lezing. 340 

Floris zegt dat hij het een beetje betuttelend vindt om in het algemeen tegen leden te zeggen 

dat ze meer moeten drinken, maar dat hij het wel eens tegen individuele leden heeft 

gezegd. Ook als leden beneden zijn raadt hij ze altijd aan om een drankje te halen. 

 

Sophia de Hek en Bart Slotboom verlaten de zaal om 20:58 uur. 345 

 

Niels gaat door naar het kopje ‘Cultuursociëteit’. Hij vraagt namens de Raad van Advies 

allereerst wat de reden van Collegium Musicum3 was om uit de Cultuursociëteit te 

stappen.  

 350 

Bart Wentholt en Quinten Alserda verlaten de zaal om 20:59 uur. 

 

Floris zegt dat Collegium Musicum kennelijk erg hoge verwachtingen had van het project en 

van de slagingskans ervan, terwijl de vereniging niet erg veel inzet toonde: heel lang 

zat er niemand van Collegium Musicum in de commissie en later werd dat een 355 

iemand die niet erg veel deed. 

                                                      

 
3 Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum. 
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Niels vraagt namens de Raad van Advies wat er nu gebeurt met het potje van € 1 500,– dat 

jaarlijks opzij werd gezet voor locatieproblemen: gaan aankomende besturen dat ook 

jaarlijks reserveren of wordt het bij de huidige € 6 000,– gehouden? 

 360 

Bart Slotboom komt om 21:00 uur binnen. 

 

Floris zegt dat daar nog niet over is nagedacht vanwege de korte termijn. Het valt zeker aan 

te raden daar in de toekomst naar te kijken: hij raadt aan om geld achter de hand te 

houden voor onverwachte locatieproblematiek, en er kan bijvoorbeeld ook gekeken 365 

worden naar het opstarten van een nieuwe locatiecommissie. Of er in de toekomst 

meer geld moet worden begroot voor locaties is sterk afhankelijk van de opkomst bij 

activiteiten: op het moment passen we nog in Café de Keyzer, maar als de opkomst 

sterkt toeneemt is meer geld wellicht nodig. 

Susan van den Dool merkt op dat er redelijk wat eerstejaars aanwezig zijn, die waarschijnlijk 370 

geen idee hebben wat de Cultuursociëteit eigenlijk is. 

Floris legt uit dat de Cultuursociëteit een project is – of was – dat vier jaar geleden is 

opgestart door een aantal kleinere verenigingen die elk op zich te klein zijn om een 

pand te kopen, maar samen hoopten een gedeeld pand te kunnen aanschaffen. De 

deelnemers waren, naast Prometheus, L.S.K.O. Collegium Musicum, C.S.F.R. 375 

Panoplia,4 E.S.V. Ichthus,5 V.G.S.L. ‘Franciscus Gomarus’6 en L.S.S.V. Het Duivelsei.7 

Het project heeft in die vier jaar bar weinig vooruitgang geboekt, in juni 2018 is Het 

Duivelsei uit het project gestapt en enige weken geleden is ook Collegium Musicum 

ermee gestopt. Op een vergadering afgelopen donderdag is overlegd met de 

overgebleven verenigingen en de facto besloten het project te ontbinden. Daarvoor 380 

vraagt het bestuur nog wel toestemming aan de ALV, die over zo’n groot besluit 

gehoord zou moeten worden. 

Susan vraagt of Niels nu van het h.t.-bestuur wil weten wat het vindt dat het f.t.-bestuur zou 

moeten doen. 

Niels legt uit dat hij vooral wil weten wat het bestuur vindt van het besluit van de ALV van 385 

vier jaar geleden dat er jaarlijks € 1 500,– opzij moet worden gezet voor het spaarplan. 

Gerard zegt dat hij de quaestor is die toentertijd het voorstel heeft gedaan. Hij geeft zijn 

persoonlijke mening erover. Hij zou de € 1 500,– niet meer zo letterlijk nemen, maar 

het kan geen kwaad er af en toe wat geld bij in te leggen: € 1500,– per jaar is wel wat 

veel maar af en toe wat sparen voor locaties is altijd een goed idee. 390 

Francine vraagt of het verslag van de locatiecommissie dat enige jaren geleden is opgesteld 

nog wel goed vindbaar is. 

Joris zegt dat het genoemd is in de vergaderstukken; op de site staat het in het digitaal 

archief onder het kopje ‘Overig’, waar het overigens wat moeilijk te vinden is omdat 

dat kopje tamelijk rommelig is. 395 

                                                      

 
4 ‘Panoplia’, Leids dispuut der Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato. 
5 Evangelische Studentenvereniging Ichthus Leiden. 
6 Vereniging voor Gereformeerde Studenten te Leiden ‘Franciscus Gomarus’. 
7 Leidse Studenten Spel Vereniging Het Duivelsei. 
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Esmée van ’t Hof merkt namens het f.t.-bestuur op dat het f.t.-bestuur ook op de hoogte is 

gesteld van een reeks aan mogelijke locaties voor activiteiten. 

Floris zegt dat het verslag van de locatiecommissie niet erg actueel meer is. 

Eveline gaat door naar het kopje ‘Samenwerkingen’. Ze merkt namens de Raad van Advies 

op dat het zusterverband dat Prometheus heeft met A.S.K.V. Particolarte8 en 400 

ViaKunst lijkt te zijn verwaterd. Ze vraagt hoe het zit met de animo voor 

zusteractiviteiten bij de beide zusjes en wat de status is van het verband ‘Culturele 

Studentenverenigingen in Nederland’ (CSVN). 

Floris zegt dat er veel mensen aanwezig waren bij het zusjessymposium omdat het in Leiden 

was: Prometheanen willen liever niet naar een activiteit buiten Leiden. Hij denkt dat 405 

het verband niet zozeer is verwaterd maar dat het wel de vraag is wat we ermee 

kunnen als het geen typisch Prometheaanse activiteiten zijn. 

Niels vraagt hoe de animo bij de zusterverenigingen is. 

Floris zegt dat de zusterverenigingen best wel enthousiast zijn en het leuk vonden om in 

Leiden langs te komen. 410 

Niels vraagt of het bestuur bekend is met het bestaan van het CSVN. 

Floris is dat zelf niet. 

Niels legt uit dat het een idee was voor een overkoepelend samenwerkingsverband boven de 

verenigingen, waar echter niets meer mee is gedaan. 

Joris vraagt of het CSVN enkel een andere naam was voor Prometheus en de 415 

zusterverenigingen tezamen, of dat er daadwerkelijk plannen waren voor een soort 

overkoepelende vereniging. 

Niels zegt dat er tamelijk vérgaande plannen waren: er zou bijvoorbeeld een gezamenlijke 

Facebookpagina komen en er was een  logo ontworpen. 

Floris denkt dat het niet nodig is om een verdergaand samenwerkingsverband op te zetten. 420 

Sander zegt dat gezamenlijke activiteiten met andere Leidse verenigingen naar zijn idee niet 

erg goed lijken te worden bezocht door leden. Hij vraagt of het bestuur die indruk 

deelt. 

Floris zegt dat activiteiten die op dinsdag of woensdag zijn en bij Prometheus passen, 

bijvoorbeeld lezingen en workshops, goed worden bezocht door leden. Het uitje naar 425 

Slot Zuylen met M.S.V.L. Floris V9 en de activiteit in de Europaweek met AEGEE10 en 

SIB-Leiden11 werden niet zo goed bezocht omdat ze om voor Prometheanen 

onhandige tijden waren en niet zozeer bij Prometheus leken te passen. Het feit dat 

een activiteit een samenwerking is lijkt dus op zichzelf geen probleem te zijn. 

Gerard gaat door naar het kopje ‘Communicatie en promotie’. Hij zegt dat er dit jaar voor het 430 

eerst weer een ‘fulltime’ assessor pr was; Leonie heeft in die hoedanigheid veel 

vernieuwingen doorgevoerd. Hij vraagt namens de Raad van Advies of het nu nog 

wel nodig is om een aparte assessor pr te hebben en of de assessor pr nog wel 

voldoende taken heeft. 

                                                      

 
8 Amsterdamse Studenten Kunst Vereniging Particolarte. 
9 Mediëvistische Studievereniging Leiden Floris V. 
10 Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe-Leiden. 
11 Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen-Leiden. 
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Leonie antwoordt dat de assessor pr de taak veel zelf invult: Anne Wellink, de f.t. assessor 435 

pr, wil veel met de website gaan doen. Ook is er nu één persoon die met alle Adobe-

programma’s kan omgaan, wat een groot voordeel is. 

Sander zegt dat er vanuit ‘zijn’ hoek van de zaal veel vragen worden gesteld over vier jaar 

geleden. Hij heeft er ook een: er staat een advertentie van het LUF12 op de website van 

vier jaar geleden, die daar ooit is geplaatst omdat we sponsoring kregen voor de 440 

buitenlandreis. Omdat we al tijden geen sponsoring meer hebben ontvangen van het 

LUF kan die advertentie wat hem betreft weg. 

Leonie zegt dat ze de internetcommissie daar al eens over heeft ge-e-maild, maar daar is 

vooralsnog niets mee gedaan. 

Bo suggereert om opnieuw subsidie aan te vragen voor de buitenlandreis. 445 

Sander zegt dat het LUF alleen nog reizen subsidieert die ofwel buiten Europa zijn ofwel nóg 

cultureler zijn dan die van Prometheus doorgaans al zijn.  

Gerard merkt op dat studieverenigingen vaak wel subsidie kunnen krijgen voor hun reizen. 

Francine zegt dat studieverenigingen vaak een wat academischer aspect aan hun reizen 

toevoegen, bijvoorbeeld door het bezoeken van universiteiten, waardoor ze wel 450 

subsidie kunnen krijgen. SIB krijgt bijvoorbeeld ook subsidie voor reizen, omdat daar 

op reis ministeries en dergelijke worden bezocht. Ze heeft nog een vraag: er staat nu 

namelijk voor het derde jaar op rij in het jaarverslag dat Twitter niet erg nuttig is. Ze 

vraagt of het beter is het Twitteraccount gewoon helemaal te verwijderen. 

Leonie zegt dat het niet per se kwaad kan een Twitteraccount te hebben maar ook niet erg 455 

nuttig is. Ze laat het aan Anne Wellink over om daarover te beslissen. 

Francine merkt op dat Leonie de werkdruk in de EL CID-commissie het afgelopen jaar heeft 

gehalveerd door haar werk aan alle pr-taken: dat waardeert ze zeer. 

Leonie zegt dat in volgende jaren eventueel ook nog een beroep kan worden gedaan op de 

pr-commissie. 460 

Dominique gaat door naar het kopje ‘Merchandise’. Niemand heeft daar vragen over, dus ze 

gaat door naar het kopje ‘Cultuurfabriek’. 

Niels heeft een vraag namens de Raad van Advies. Afgelopen jaar is het evenement 

georganiseerd door Prometheus en dat gaat aankomend jaar waarschijnlijk ook weer 

gebeuren, maar het werd gepresenteerd als iets een evenement dat laat zien wat 465 

studenten in het algemeen zoal kunnen.  

Leonie zegt dat het overgrote deel van de organisatie inderdaad door Prometheus werd 

gedaan. Alleen V.S.L. Catena13 toonde verder interesse, maar die vereniging 

organiseert zelf al iets soortgelijks. Wel leken veel andere verenigingen enthousiast, 

maar er kwam weinig inhoudelijke respons. 470 

Floris voegt toe dat veel andere verenigingen in principe wel geïnteresseerd waren, maar het 

bestuur wist zelf ook nog niet hoe het evenement eruit zou gaan zien. De 

aankomende jaren is er uiteraard meer duidelijkheid, dus wellicht is er dan meer 

animo vanuit andere verenigingen en kan gerichter worden gezocht naar andere 

partijen. 475 

 

                                                      

 
12 Leids Universiteits Fonds. 
13 Vereniging voor Studenten te Leiden Catena. 
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Hester Be komt om 21:17 uur binnen. 

 

Eline zegt dat in het jaarverslag nog ontbreekt dat Prometheus € 189,– heeft gedoneerd aan 

UAF,14 het goede doel ten behoeve waarvan het evenement mede werd gehouden. 480 

Dominique constateert dat er verder geen vragen meer zijn over het jaarverslag. 

Sander stelt voor een korte pauze te houden, gelet op hetgeen net is gezegd over drankjes. 

De zaal betuigt instemming met dit voorstel. 

Dominique neemt het jaarverslag bij hamerslag en per acclamatie aan. 

Dominique schorst de vergadering om 21:19 uur. 485 

 

#7. Cultuursociëteit 
Dominique heropent de vergadering om 21:35 uur. 

Joris deelt mee dat hij in de pauze een machtiging heeft ontvangen van Pauline Witteveen 

voor Joris van de Riet. 490 

Dominique geeft het woord aan Floris, de assessor extern, voor nadere uitleg over de 

stemming over de Cultuursociëteit. 

Floris zegt dat de zaken nu iets anders liggen dan toen de oproeping voor deze vergadering 

werd verstuurd. Collegium Musicum is drie weken geleden uit het project gestapt. 

Uit het overleg tussen de resterende vier verenigingen kwam naar voren dat men het 495 

project niet meer haalbaar achtte, zeker gezien de beperkte middelen die vier relatief 

kleine verenigingen kunnen opbrengen. Bovendien heeft geen van de deelnemende 

verenigingen ervaring met een zo groot project als het aanschaffen en onderhouden 

van een pand. Het spaarplan dat voor de Cultuursociëteit opzij werd gezet bevat op 

het moment € 6 000,– die altijd op rekening van Prometheus is blijven staan. Wel is er 500 

op een zeker moment € 150,– van het spaarplan overgemaakt aan Collegium 

Musicum ten behoeve van de notariskosten die gemaakt zouden moeten worden, 

maar toen Collegium Musicum uit het project stapte heeft Prometheus dat geld 

teruggekregen; de notaris is overigens nooit bezocht. 

Niels vraagt of er vervangende ideeën zijn besproken voor de Cultuursociëteit. Een aantal 505 

deelnemende verenigingen kampte de afgelopen jaren met locatieproblemen. Hij 

vraagt of bijvoorbeeld is gedacht aan het met zijn vieren huren van een zaal. 

Floris zegt dat voor de deelnemende verenigingen de noodzaak niet zo groot meer was; 

alleen Ichthus heeft nog een ruimtegebrek. Hij is zelf onder de indruk van SIB, dat 

afgelopen jaar een deal heeft gesloten met Breehuys 16 waarmee de vereniging 510 

goedkopere drank krijgt en elke week een zaal heeft. Zoiets is echter wel moeilijk te 

regelen, omdat het veel mensen vereist – zestig à zeventig – die bereid zijn bardienst 

te doen. Gezien het feit dat Prometheanen vrij weinig drinken lijkt het 

onwaarschijnlijk dat zoiets zou lukken. 

Francine wil haar waardering uitspreken voor de Prometheanen, zowel bestuur als niet-515 

bestuur, die zich hebben ingezet voor het project. Ze vindt het jammer om te zien dat 

het project ten einde is gekomen, maar nog jammerder om het door te moeten zetten 

zonder dat er concrete vooruitgang is. De communicatie was op vrijwel elk punt 

dermate vertroebeld dat er niets van het project terecht kwam. 

                                                      

 
14 Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (voorheen Universitair Asyl Fonds). 
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Floris sluit zich daarbij aan. 520 

Bo zegt dat hij een tijd in de Cultuursociëteitscommissie heeft gezeten, waaronder een tijd als 

voorzitter. De geschiedenis van de Cultuursociëteit valt in vier fasen in te delen: eerst 

het opzetten ervan, daarna het leggen van het grondwerk, vervolgens het creëren van 

draagvlak. Dat laatste deed Anna, een lid van Het Duivelsei, maar toen Het Duivelsei 

eruit stapte gingen veel mensen weg, onder wie Anna, en werd hijzelf voorzitter. 525 

Toen kwam de vierde fase, waarin men tegen het probleem aanliep dat er veel meer 

werk in moest worden gestoken dan met een reguliere commissie kon worden 

gedaan. Hij zou het jammer vinden als alle stukken die de Cultuursociëteit heeft 

geproduceerd worden weggegooid en raadt ook zeker aan om alles wat is 

geproduceerd zorgvuldig te bewaren, met name de statuten. Als er iets van het 530 

project te leren valt is dat dat iets van deze omvang niet haalbaar is zonder op zijn 

minst een parttime bestuur dat bereid is een flinke tijdsinvestering te doen. 

Fons Hooft vraagt waarom Het Duivelsei uit het project is gestapt. 

Bo zegt dat Duivelsei er altijd erg kritisch in heeft gestaan. De ledenvergadering van 

Duivelsei is behoorlijk conservatief en zag niet veel heil in het project; men achtte het 535 

beter om een pand te zoeken buiten de Cultuursociëteit om. 

Dominique constateert dat er verder geen vragen meer zijn over het onderwerp, dus ze gaat 

door naar de stemming. 

 

#8. Stemming over het lidmaatschap van de Cultuursociëteit 540 

Dominique vraagt of iemand vragen heeft over de stemming. 

Joris verduidelijkt wat de stemming betekent: een stem vóór dit voorstel betekent een stem 

voor het blijven in de Cultuursociëteit, een stem tégen dit voorstel betekent een stem 

voor het uittreden uit de Cultuursociëteit. 

Niels vraagt, onder verwijzing naar het CDA-congres15 van 2010, of er ook groene kaarten 545 

zijn die in blauwe mandjes moeten worden gedaan. 

Joris vindt het niet te geloven dat Niels dat voorstelt; hij vindt het echt erg. 

Dominique leest het stemmingsvoorstel voor: ‘A.S.V. Prometheus dient het lidmaatschap van 

de Vereniging Cultuursociëteit Leiden voort te zetten’. Ze legt uit dat er bij 

handopsteken zal worden gestemd, waarbij de aanwezigen eerst hun eigen stem 550 

uitbrengen en daarna degenen die een machtiging hebben voor hun machtiging 

kunnen stemmen. 

Onder de aanwezigen zijn drie stemmen voor, vierentwintig stemmen tegen, en drie 

onthoudingen. 

Onder de machtigingen is één stem voor, twee stemmen tegen en nul onthoudingen. 555 

Dominique constateert dat het stemmingsvoorstel dan met vier stemmen voor, zesentwintig 

stemmen tegen en vier onthoudingen is verworpen. 

 

#9. Stemming over het voorstel tot interpretatie van de statuten 
Dominique geeft het woord aan Joris ter verduidelijking van het voorstel tot interpretatie 560 

van de statuten. 

                                                      

 
15 Christen Democratisch Appèl. 
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Joris merkt op dat een en ander bij de behandeling van het jaarverslag al even aan bod 

kwam. Het bestuur wil de statuten wijzigen, en in die statuten staat ook hoe dat moet 

gebeuren. In 1994, toen de statuten werden geschreven, was e-mail nog niet in 

gebruik bij het grote publiek en dus werd toen alle communicatie per post gedaan; 565 

sindsdien is weliswaar besloten dat de oproeping voor een ALV per e-mail kan 

worden verstuurd, maar de bepalingen inzake statutenwijziging staan daar los van en 

de formulering lijkt te suggereren dat de volledige tekst van de statutenwijziging op 

papier moet worden rondgestuurd. De ALV kan echter besluiten hoe de statuten 

worden geïnterpreteerd, en het bestuur stelt dan ook voor om de bepaling in kwestie 570 

zo te interpreteren dat daaronder ook een ‘elektronisch afschrift’ valt, bijvoorbeeld 

een pdf-bestand dat als bijlage bij een e-mail is gevoegd. De toevoeging dat het moet 

gaan om een bestand ‘dat reproduceerbaar is’ betekent dat een statutenwijziging niet 

via bijvoorbeeld een bericht op Snapchat mag worden aangekondigd. 

Dominique leest het stemmingsvoorstel voor: ‘Onder een ‘afschrift’ als bedoeld in artikel 19, 575 

tweede lid, van de statuten wordt mede verstaan een elektronisch afschrift dat 

reproduceerbaar is’. Ze zegt dat het bestuur graag bij acclamatie wil besluiten. 

Niemand heeft daar bezwaar tegen. 

Dominique neemt het stemmingsvoorstel bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 580 

#10. Financieel jaarverslag 
Dominique geeft het woord aan Eline voor de toelichting op het financieel jaarverslag. 

Eline legt uit dat het financieel jaarverslag bestaat uit verschillende stukken: het resultaat, de 

balans en het debiteurenoverzicht. Ze begint met het resultaat, waarin staat wat er het 

afgelopen jaar daadwerkelijk is ingekomen en uitgegeven. Ze gaat het resultaat per 585 

kopje behandelen. Van de contributie is iets minder binnengekomen dan verwacht, 

namelijk € 11 155,– in plaats van € 11 200,–. Van Vrienden is € 35,– meer 

binnengekomen dan verwacht omdat een betaling lang op zich liet wachten. De 

onverwachte inkomsten zijn hoger dan begroot, omdat Efeze veel meer geld opbracht 

dan verwacht, met name van externen die in groten getale kwamen opdagen. Verder 590 

bestaan de overige inkomsten uit onder andere € 50,– die ze op straat vond. 

Kai Tjong-Ayong vraagt hoe Eline € 50,– op straat vond. 

Eline legt uit dat ze voorafgaand aan de beleids-ALV van afgelopen jaar pal voor Café de 

Vergulde Kruik € 50,– op straat aantrof zonder een duidelijke eigenaar, dus ze heeft 

het geld als ‘gevonden’ beschouwd en op de begroting opgenomen onder de overige 595 

inkomsten. 

Riccardo vraagt waar de € 0,01 die hij heeft overgemaakt om op het resultaat te verschijnen is 

gebleven. 

Eline zegt dat dat onder overige inkomsten valt, dus Riccardo’s € 0,01 staat daar in het 

resultaat. 600 

Niels zegt dat er blijkbaar winst is gemaakt op Efeze. Hij vraagt of dat wel is toegestaan. 

Eline zegt dat dat nog overlegd moet worden tussen de kascontrolecommissie en Susan. De 

insteek van Efeze is erg veranderd sinds het een commissie is geworden, dus het 

wordt tijd om te kijken of de huidige regeling nog wel volstaat. 

Bo komt naar voren namens de kascontrolecommissie. Hij legt uit dat hij twee jaar geleden 605 

quaestor was en daarom nu in de kascontrolecommissie zit: dat zijn een paar oud-

quaestoren die controleren of de uitgaven van de quaestor behoorlijk zijn en of de 
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begroting wel klopt. De kascontrolecommissie bestaat verder nog uit Jurrian 

Meijerhof en Gerard; na deze vergadering zal Gerard de kascontrolecommissie 

verlaten. Hij zegt namens de kascontrolecommissie dat de inkomsten dit jaar aan de 610 

hoge kant zijn, maar dat daar niets mis mee is. 

Eline gaat verder naar het kopje ‘Ab-actiaat’. Ze had verwacht dat de printkosten dit jaar 

drastisch zouden dalen door het niet meer afdrukken van de maandprogramma’s; in 

de EL CID-week is er echter voor € 75,– aan printkosten gemaakt vanwege de grote 

hoeveelheid die er geprint moest worden, dus uiteindelijk is er alsnog € 199,90 615 

uitgegeven. In de voorgaande jaren werd ruim € 700,– uitgegeven aan postzegels; dit 

jaar is het slechts € 208,60 geworden, dus daar is flink op bespaard. 

Bo vraagt of Eline kan uitleggen hoe het ‘uitgeven’ van postzegels werkt. 

Eline legt uit dat postzegels op de balans staan in plaats van op de begroting; naarmate 

postzegels worden uitgegeven daalt de post ‘Postzegels’ op de balans dan. Ze zegt 620 

dat enveloppen op de recentste suppletoire begroting waren begroot op € 25,– maar 

Joris heeft sindsdien nog veel enveloppen ingeslagen, dus de kosten voor enveloppen 

zijn uitgevallen op € 41,45. Het f.t.-bestuur hoeft nu in ieder geval niet snel nieuwe 

enveloppen te kopen. De kosten voor promotiemateriaal zijn met € 623,28 hoger dan 

de afgelopen jaren omdat voor de EL CID-week nieuwe banners zijn aangeschaft. 625 

Sander vraagt of het een idee is om voortaan minder te printen in de EL CID-week, om 

papier en printkosten te besparen. 

Eline zegt dat de hoge printkosten met name komen door het eerstejaarsboekje. Voorheen 

kregen de eerstejaars de statuten en het huishoudelijk reglement ook op papier, maar 

tegenwoordig gebeurt dat dus niet meer; dat scheelt al behoorlijk wat papier. 630 

 

Adri komt om 22:00 binnen. 

 

Joris denkt dat de eerstejaars een papieren boekje wel eerder zullen lezen dan een boekje dat 

slechts als een pdf bij de welkomstmail is gevoegd, dus het printen ervan heeft wel 635 

voordelen. 

Bo merkt op dat de printkosten de afgelopen jaren zijn gehalveerd van ruim € 400,– naar 

ongeveer € 200,– per jaar, wat niet alleen goed is voor de quaestuur maar ook voor de 

bomen. 

Eline gaat door naar het kopje ‘Vereniging’. Aan de externe representatie is relatief weinig 640 

uitgegeven, namelijk € 211,92 van de begrote € 250,–, omdat veel bestuursleden niet 

zoveel naar de rondjes verenigingen gingen. 

Floris legt uit dat verenigingen na een plenaire vergadering van de PKvV16 bij elkaar gaan 

borrelen; dat is een ‘rondje verenigingen’. De kosten daarvan worden door de 

vereniging vergoed omdat de rondjes een goede plek zijn voor het leggen van 645 

contacten. 

Eline zegt dat de interne presentjes, die aan commissieleden worden gegeven, lager zijn 

uitgevallen dan verwacht omdat Lisette erg zorgvuldig heeft ingekocht; daaraan is nu 

€ 327,24 uitgegeven waar € 450,– was begroot. De sprekerspresentjes zijn iets 

goedkoper uitgevallen dan verwacht: er is € 244,84 uitgegeven waar € 300,– was 650 

                                                      

 
16 Plaatselijke Kamer van Verenigingen. 
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begroot. Aan de sprekerskosten is veel minder uitgegeven dan gepland, namelijk € 

163,35 van de begrote € 300,–, omdat veel sprekers gewoon geen 

reiskostenvergoeding vroegen. Er was € 450,– begroot voor doordeweekse 

activiteiten, waarvan echter maar € 338,02 is uitgegeven omdat er relatief weinig dure 

doordeweekse activiteiten zijn geweest. Het valt aan te raden die ruimschoots van 655 

tevoren in te plannen. 

 

Quinty van der Zee verlaat de zaal om 22:03 uur. 

 

Eline zegt dat aan weekendactiviteiten weinig is uitgegeven, € 251,87 van de begrote € 500,–, 660 

omdat er weinig mensen kwamen opdagen. Over de terugkerende activiteiten valt 

niets bijzonders te melden: daaraan is € 518,35 uitgegeven waar € 500,– was begroot. 

De internetkosten zijn eveneens niet bijzonder: € 103,70 waar € 100,– was begroot. De 

afschrijfkosten, een post die dit jaar voor het eerst is opgenomen, bedragen € 55,63. De 

Cultuurfabriek heeft € 330,91 gekost tegenover de € 300,– die was begroot; daarbij 665 

kwam nog € 900,– aan subsidies van verschillende fondsen. De EL CID-commissie 

heeft dit jaar minder uitgegeven dan er was begroot, namelijk € 747,62 in plaats van 

de begrote € 900,–, maar er zijn wel veel eerstejaars bijgekomen. De twee feesten 

hebben € 9,54 meer gekost dan de € 250,– die ervoor was begroot. Het leek er even op 

dat de galacommissie een groot verlies zou draaien vanwege de lage opkomst; omdat 670 

er op het laatste moment flink is bezuinigd is de begroting echter niet overschreden 

en is er € 243,10 uitgegeven van de € 300,– die was begroot. De subsidie voor de 

integratiecommissie bedraagt € 150,– omdat daarin zowel de subsidie voor de huidige 

commissie als voor de aankomende zitten. 

Fons vraagt welke spreker geld kostte. 675 

Eline antwoordt dat Martijn Storms, de curator van de Universiteitsbibliotheek die op de 

Vrienden-en-Reünistendag een lezing gaf, een vergoeding van € 100,– vroeg. 

Adri vraagt wat er precies onder de kosten voor de Cultuurfabriek valt en hoeveel geld er in 

totaal aan is uitgegeven. 

Eline zegt dat het voornamelijk zaalhuur en dergelijke betreft. De kosten van de promotie 680 

voor de Cultuurfabriek vallen onder de kosten voor promotiemateriaal in het 

algemeen, omdat promotie voor de Cultuurfabriek ook promotie voor Prometheus 

inhoudt. In totaal is er aan de Cultuurfabriek ongeveer € 1 400,– uitgegeven; een groot 

deel daarvan is betaald uit fondsen. 

Niels vraagt of het een idee is om actiever sprekersvergoedingen aan te bieden. 685 

Floris vindt dat geen slecht idee. 

Sander vraagt waarom de afschrijfkosten op de begroting niet bij de quaestuur zijn geplaatst. 

Eline zegt dat de afschrijfkosten iets anders zijn dan quaestuur omdat ze over aan de 

vereniging toebehorende apparaten en dergelijke gaan en niet over de quaestuur op 

zich. 690 

Gerard zegt dat Sander veeleer bedoelde waarom de afschrijfkosten niet onder ‘Overig’ zijn 

opgenomen maar onder ‘Vereniging’. 

Eline vindt dat eigenlijk wel een logisch idee. Ze heeft de afschrijfkosten nu direct na de post 

met kosten voor internet opgenomen. 

Gerard zegt dat de post ‘Internetkosten’ onder ‘Vereniging’ staat omdat de post in kwestie 695 

vroeger onder de internetcommissie werd geschaard. 
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Bo vraagt waarom het promotiemateriaal voor de Cultuurfabriek onder het algemene 

promotiemateriaal is geschaard. 

Eline zegt dat de kosten zijn gemaakt voor posters en promotie op Facebook waarbij ook het 

logo van Prometheus stond. Eigenlijk was de promotie voor de Cultuurfabriek dus 700 

ook promotie voor Prometheus. 

Bo zegt dat het in de toekomst handiger zou zijn om promotie voor de Cultuurfabriek onder 

de post ‘Cultuurfabriek’ te scharen, omdat dat beter weergeeft wat de Cultuurfabriek 

daadwerkelijk kost. Hij zegt dat de kosten voor weekendactiviteiten voor het 

volgende bestuur waarschijnlijk ook lager zullen uitvallen. Hij raadt aan om geld uit 705 

te geven als er iets kan worden uitgegeven omdat het makkelijk is veel geld over te 

houden. 

Eline raadt aan om met geld te smijten, maar wel verantwoord te smijten. 

Bo zegt dat de afschrijfkosten waarschijnlijk inderdaad beter onder het kopje ‘Overig’ 

zouden passen. Verder heeft hij geen opmerkingen meer, anders dan dat de subsidie 710 

voor Efeze zes keer op rij nul is geweest en de daarvoor bestemde post dus eigenlijk 

wel van de begroting kan worden geschrapt. 

Eline zegt dat ze niet zeker wist wat ze daarmee moest doen omdat er nog eens gekeken 

moet worden naar de toekomst van de financiën van Efeze. Ze gaat verder naar het 

kopje ‘Overig’, waar niet zoveel is veranderd. Ze heeft de post ‘Statutenwijziging’ 715 

toegevoegd omdat bij de vorige ALV werd opgemerkt dat de € 400,– die nu staat erg 

weinig is, dus er is € 300,– toegevoegd om op een totaal van € 700,– uit te komen. 

Onderaan de streep blijft € 1 279,51 over, hetgeen niet helemaal de bedoeling was. 

Niels zegt dat het overschot wellicht compenseert voor bepaalde eerdere jaren waarin er een 

onverwacht tekort was. 720 

Bo krijgt plotseling ernstig last van zijn keel en maant Niels om door te gaan. 

Niels vraagt of het overschot kan worden gebruikt om bijvoorbeeld meer geld te reserveren 

voor het lustrum. 

Eline zegt dat dat is overwogen maar dat het aan Susan is om dat te bepalen; ze heeft het 

geld als een reservering voor volgend jaar geplaatst omdat er dan meer tijd is om te 725 

kijken wat er met het geld gedaan kan worden. 

Niels vraagt of het overgebleven geld een reservering is of op een spaarrekening staat. 

Bo legt uit dat de reserveringen en de spaarrekening los van elkaar moeten worden gezien: 

bij een reservering staat het geld aan de andere kant van de balans. 

Gerard illustreert het aan de hand van een spaarpot: Eline stopt daar vandaag € 1 200,– in, en 730 

Susan gooit hem morgen weer kapot en raapt het geld op. Je moet een reservering 

vooral zien als een fictie op de begroting, omdat het geld verdeeld is over de 

verschillende rekeningen die Prometheus heeft. 

Niels vraagt of het geld eventueel op de spaarrekening zou kunnen worden gezet. 

Gerard zegt dat het geld nu al op de spaarrekening staat. 735 

Eline voegt toe dat Prometheus sowieso weinig geld op de betaalrekening heeft staan: veruit 

het meeste geld staat op de spaarrekening. 

Bo vraagt namens de kascontrolecommissie wat de wijziging in de contributie voor de PKvV 

met zich meebrengt voor Prometheus. 

Eline zegt dat Prometheus vanaf volgend jaar minder gaat betalen. Ze zat het afgelopen jaar 740 

in de kascontrolecommissie van de PKvV en heeft daarbij meegewerkt aan een 

nieuwe indeling van de contributieschalen. 



 

 

 
18 

 

Bo vraagt of Eline een uitsplitsing kan geven van de onvoorziene kosten. 

Eline zegt dat een groot deel ervan bestaat uit de kosten voor een vliegticket dat omgeboekt 

moest worden op buitenlandreis. Daarnaast zijn er de kosten voor het fotoboek van 745 

vorig jaar en een aantal kleinere uitgaven. 

Bo raadt aan om de reserveringen voor de camera en de beamer op te lossen, omdat we nu 

met afschrijvingen werken. 

Eline was vergeten dat nog te doen; ze raadt Susan aan dat te doen op haar begroting. 

Bo vraagt waar de post ‘Quaestuur’ uit bestaat. 750 

Eline zegt dat daaronder bijvoorbeeld de kosten van het zakelijk bankieren en van het 

pinapparaat vallen. 

Bo zegt dat de kascontrolecommissie verder geen vragen meer heeft. 

Eline gaat door naar de balans. Ze legt uit hoe die werkt: aan de linkerkant van de balans 

staan de activa, oftewel alles wat Prometheus heeft; aan de rechterkant staan de 755 

passiva, oftewel waar de activa mee zijn gefinancierd.  De beide kanten van de balans 

zijn altijd gelijk aan elkaar, oftewel ‘in balans’. De ‘liquide middelen’ zijn in feite het 

geld dat Prometheus heeft. Er is op het moment erg veel geld in kas – gewoonlijk 

wordt geprobeerd het op niet meer dan € 200,– te houden, maar nu zit er € 441,25 in – 

maar het f.t.-bestuur heeft aangegeven binnenkort een activiteit te hebben waarvoor 760 

veel contant geld nodig is, dus het geld is niet naar de bank gebracht. Verder staat er 

€ 1 118,41 op de betaalrekening en € 12 004,55 op de spaarrekening; aan het begin van 

het jaar stond er zo’n € 15 000,– op de spaarrekening, sindsdien is er een keer € 3 000,– 

afgehaald. Er is al met al niet heel veel spannends gaande. 

Bo merkt op dat de rente die we op de spaarrekening krijgen nu nul is. Men zou wellicht 765 

kunnen denken dat het dan niet lager kan, maar er is een kans dat de spaarrente 

binnenkort zelfs negatief wordt en Prometheus dus geld zou moeten bijleggen om te 

kunnen sparen. Hij vraagt of Eline een plan heeft voor het geval dat dat gebeurt. 

Eline zegt dat het geld dan gewoon op de betaalrekening kan worden gestort. Het is 

overigens niet erg wenselijk om zoveel geld op de betaalrekening te hebben staan, 770 

maar het is nog altijd een betere optie dan bijvoorbeeld het geld gaan beleggen. 

 

Francine verlaat de zaal om 22:27 uur. 

 

Gerard vraagt of Eline heeft overwogen om, mocht de spaarrente inderdaad negatief 775 

worden, al het geld van de spaarrekening op te nemen en het op te bergen in 

kussenslopen, zoals in de goede oude tijd. 

Eline zegt dat er dan weer veel te veel geld in kas zou zitten. Ze gaat door naar het kopje 

‘Voorraad’. Dit jaar zijn er veel sokken aangekocht en er zijn ook nog een paar 

ovenwanten over. Het lijkt overigens alsof er nog een grote voorraad truien en vesten 780 

over is, maar dat komt vooral door de relatief hoge prijs per stuk daarvan: er zijn 

bijvoorbeeld nog maar zes truien en vesten over. Wel zijn er nog relatief veel sokken 

over, namelijk 64 paar. De theeglazen die hier staan worden ook gebruikt voor de 

sprekerscadeautjes. Verder zijn er nog acht mokken, twee dassen en vier ovenwanten 

over die al wel zijn verkocht maar nog niet zijn opgehaald. 785 

 

Francine komt om 22:28 uur binnen. 
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Bo vraagt hoeveel sokken er eerst waren. 

Eline zegt dat de totale waarde ervan € 777,08 was, wat neerkomt op honderd paar sokken. 790 

Ze gaat door naar het kopje ‘Vaste activa’; dat zijn de voorwerpen waarop wordt 

afgeschreven. De beamer en de fotocamera moet ze er nog afhalen omdat die al zijn 

afgeschreven. Ze legt uit dat afschrijvingen gedaan worden omdat spullen minder 

waard worden en soms kapot gaan. 

Niemand heeft vragen over de vaste activa. 795 

Eline gaat door naar het kopje ‘Debiteuren’. Ze merkt op dat deze post erg hoog is; daar 

komt ze later nog op terug bij de behandeling van het debiteurenoverzicht. Ze gaat 

door naar het kopje ‘Eigen Vermogen’, waarop onder ‘Algemene Reservering’ € 85,– 

staat: € 40,– voor iemand die zijn contributie voor het aankomende al heeft betaald en 

€ 45,– voor Kai die zijn kampbijdrage door een technisch probleem dubbel heeft 800 

betaald. 

Kai merkt op dat hij een T-shirt draagt met daarop de tekst ‘Ik ben hier voor Eline’. 

Bo merkt op dat de € 1279,51 die over is op de begroting eigenlijk op de balanspost 

‘Algemene kas’ had moeten worden gestort; dan was het een reservering geweest. 

Eline zegt dat ze dat niet wist. Ze gaat verder naar het kopje ‘Reserveringen’. Ze legt uit dat 805 

drukkerij Labor Vincit nog steeds geen facturen heeft gestuurd voor bepaalde 

uitgaven; ze gaat ervan uit dat de facturen ook niet meer gaan komen, maar de 

reservering blijft staan voor de vijf jaar dat de factuur nog kan worden geïnd. In de 

tussentijd zijn er overigens wel andere facturen van Labor Vincit binnengekomen. Er 

is een post voor uitgaven over de wissel heen: dat zijn betalingen die zij al met de 810 

bestuurspas heeft gedaan maar die eigenlijk in het jaar van f.t.-bestuur Atlas zullen 

vallen: € 1,42 die bij de Jumbo is uitgegeven en € 75,– voor de integratiecommissie. 

Hester vraagt wat Eline bij de Jumbo heeft gekocht. 

Eline zegt dat men daar zo achter komt. Ze zegt dat er € 18,19 is voor crediteuren, omdat 

twee mensen in oktober 2018 merchandise hebben gekocht die ze nog steeds niet 815 

hebben opgehaald. Wat daarmee gebeurt is aan het f.t.-bestuur om te bepalen. 

Niemand heeft vragen over het kopje ‘Crediteuren’. 

Eline gaat door naar het debiteurenoverzicht: als je een jaar niet betaalt kom je op het 

debiteurenoverzicht te staan. Op het moment zijn er alleen nog advertentiedebiteuren 

met een totale waarde van € 1210,– over uit het jaar van bestuur Parcival dus dat geld 820 

moet nog worden geïnd . Er is een totaal aan € 813,30 aan debiteuren van activiteiten 

van onder andere het bezoek aan het Rijksmuseum van afgelopen zaterdag. 

Adri vraagt of € 813,30 aan activiteitendebiteuren niet wat aan de hoge kant is. 

Eline zegt dat het ook een fotoboek van € 400,– omvat en ruim € 90,– van het Rijksmuseum. 

Vergeleken bij bestuur Parcival is het dus niet bijster veel; vergeleken bij bestuur 825 

Yggdrasil is het echter wel veel. 

Esmée vraagt of al achter de debiteuren van de Cultuurfabriek aan is gezeten. 

Floris antwoordt dat hij bezig is geweest met het achterhalen van het factuuradres van het 

fonds van Plexus; met de andere fondsen is hij ook bezig geweest, dus het geld komt 

vanzelf binnen. 830 

Bo zegt namens de kascontrolecommissie dat er inderdaad achter de debiteuren aan moet 

worden gezeten. Er zijn tegenwoordig veel activiteitendebiteuren omdat vroeger 

meer werd gewerkt met het van tevoren betalen voor activiteiten: als men niet had 

betaald, kon men eenvoudigweg niet mee op de activiteit. 



 

 

 
20 

 

Eline zegt dat er nog steeds debiteuren zijn van het feest in januari, van de themamaand 835 

februari en van het gala begin april. 

Adri is er een voorstander van om mensen van tevoren te laten pinnen voordat ze naar een 

activiteit gaan. 

Eline zegt dat het ook een probleem is dat de structurele wanbetalers geen 

incassomachtiging hebben getekend, dus ze kan het ook niet van hun rekening halen. 840 

Adri zegt dat het best mogelijk is om mensen te gaan weren van activiteiten als ze structureel 

niet betalen. 

Gerard is er ook een voorstander van een strenger beleid te hanteren voor wanbetalers. 

Bo zegt dat door het niet meer opnemen van een aparte liquiditeitsrekening niet meer 

duidelijk is hoeveel er nu in en uit een bepaalde activiteit is gegaan, dus hij vraagt 845 

wat de inkomsten en uitgaven van de Cultuurfabriek zijn. 

Eline zegt dat er nog € 900,– aan fondsen uitstaat die nog moet binnenkomen. 

Bo zegt dat de kascontrolecommissie nog een belangrijke taak heeft naast het controleren van 

de stukken, namelijk het toezien op het bijhouden van een deugdelijke administratie. 

De commissie heeft de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Ook zijn alle uitgaven 850 

verantwoord met een bonnetje, dus Eline heeft geen geld weggesluisd. Verder zijn 

alle uitgaven van de rekening verantwoord. Daarnaast wil hij nog iets zeggen: Eline 

heeft een buitengewoon mooi quaestoriaal jaar gedraaid. Ze heeft met enthousiasme 

en vuur – en dat is best moeilijk voor de quaestuur – de quaestuur onderhouden. De 

kascontrolecommissie adviseert daarom het financieel jaarverslag aan te nemen en 855 

Eline kwijting te verlenen van haar taak als quaestor. 

Gerard wil daaraan nog toevoegen dat Eline erg openstond voor gesprekken met de 

kascontrolecommissie: dat was erg prettig. 

Dominique constateert dat er geen verdere vragen zijn over het financieel jaarverslag. 

Dominique neemt bij hamerslag en per acclamatie het financieel jaarverslag aan. 860 

 

#11. Installatie en decharge commissieleden 
Dominique verzoekt de aanwezigen om eenmaal te klappen voor elke decharge, om zo 

sneller door het punt heen te kunnen gaan. 

Dominique installeert Cid Swanenvleugel, Erin Westdijk, Marina van Gog en Tonda van 865 

Manen in de integratiecommissie. 

Dominique dechargeert Antsje Alma, Femke van de Griendt, Freya Freytag, Guus de Wit en 

Lianne de Rijk uit de almanakcommissie. 

 

Arthur Wesselink komt om 22:48 uur binnen. 870 

 

Dominique dechargeert Annemieke Stolk en Sanne Wortman uit de archiefcommissie. 

Dominique dechargeert Anna Zandee, Antsje Alma, Eddie Skinner, Gerard Spaans en Loes 

de Bruin uit de buitenlandreiscommissie. 

Dominique dechargeert Sanne Wortman en Vera Verkooijen uit de Cultuurlijkredactie. 875 

Dominique dechargeert Esmée van ’t Hof, Lianne de Rijk, Susanne Belonje en Tonda van 

Manen uit de dagjescommissie. 

Dominique dechargeert Eveline van der Veen, Fabiënne van Breda, Floris Meertens, Francine 

Maessen en Niels Rood uit de EL CID-commissie. 
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Dominique dechargeert Nick Vink, Susan van den Dool, Suzanne Anten en Tonda van 880 

Manen uit de feestcommissie. 

Dominique dechargeert Sanne Wortman uit de fotocommissie. 

Dominique dechargeert Anne Bulkens, Fabiënne van Breda, Kees van Beest en Schelte van 

Deventer uit de galacommissie. 

Dominique dechargeert Emily Klerks, Gerard Spaans, Guus de Wit, Jurrian Meijerhof en 885 

Maarten Blom uit de internetcommissie. 

Dominique dechargeert Arthur Wesselink, Bart Slotboom, Cid Swanenvleugel, Lisa Taal en 

Susanne Belonje uit de kampcommissie. 

Dominique dechargeert Gerard Spaans per acclamatie uit de kascontrolecommissie. 

Dominique dechargeert Vera Verkooijen uit de Pyrosredactie. 890 

Dominique dechargeert Sanne Wortman uit de statutencommissie. 

Dominique dechargeert Eddie Skinner, Esmée van ‘t Hof, Gijs Pennekamp, Kees van Beest en 

Loes de Bruin uit de themamaandcommissie februari. 

Dominique dechargeert Anne Bulkens, Anne Wellink, Daphne Bras, Eveline van der Veen en 

Marlise van der Veen uit de themamaandcommissie mei. 895 

Dominique dechargeert Lisette Neeleman en Susanne Belonje uit Toneelgroep Efeze. 

Dominique dechargeert Emma Lenting, Macey Kooijman en Sander Huls uit de weekendje I-

commissie. 

Dominique dechargeert Gerard Spaans, Lars Roosenstein, Marlise van der Veen en Rosalie 

Krijgsman uit de weekendje II-commissie. 900 

Gerard vraagt of hij gedechargeerd mag worden uit de archiefcommissie. 

Dominique dechargeert Gerard Spaans uit de archiefcommissie. 

Dominique last een pauze in voorafgaand aan de bestuurswissel. 

Dominique schorst de vergadering om 22:51 uur. 

 905 

In de pauze verlaten Bart Slotboom en Rafaël van Beusekom de zaal. 

 

#12. W.v.t.t.k.17 
Dominique heropent de vergadering om 23:07 uur. 

Dominique legt uit dat alle aanwezigen bij dit punt de gelegenheid krijgen om iets naar 910 

voren te brengen wat nog niet ter vergadering is behandeld. Ze geeft eerst het woord 

aan de archiefcommissie. 

Sander en Adri komen naar voren namens de archiefcommissie. 

Sander legt uit dat de archiefcommissie bestaat uit oud-ab-actissen en – tot zojuist – Gerard. 

Prometheus heeft een archief en er is een draaiboek waarin staat wat er allemaal in 915 

moet zitten; de ab-actis is verantwoordelijk voor het bijhouden van het archief, dus 

afgelopen jaar is dat gedaan door Joris en aankomend jaar zal Miranda Lake dat 

doen. De archiefcommissie heeft vandaag het archief gecontroleerd: het archief is 

voor het grootste deel compleet, er ontbreken een paar stukken die niet van groot 

belang zijn. Over een paar weken gaat de commissie nogmaals kijken om te zien of 920 

alles naar behoren is aangevuld. 

                                                      

 
17 Wat verder ter tafel komt. 
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Daar er verder geen punten zijn die men nog wil bespreken gaat Dominique door naar het 

volgende punt. 

 

#13. Rondvraag 925 

Dominique gaat de zaal langs en geeft iedereen de kans wat te zeggen. 

Hester bedankt het bestuur voor de eer dat ze iets mag zeggen. Ze bedankt het bestuur voor 

de inzet, met name het faciliteren van de buitenlandreis en in het algemeen voor het 

enthousiasme. In het bijzonder bedankt ze Eline nog voor al het ruziemaken met 

Booking.com. 930 

Eline zegt dat het geld van Booking.com nog steeds niet binnen is. 

Hester waardeert het hoe dan ook dat Eline een strijd heeft geleverd. Ze heeft nog een laatste 

opmerking: de bestuursportretten zijn top. 

Riccardo zegt ‘vo. 

Isabel bedankt voor een superleuk eerste jaar. 935 

Ruud van Dam past. 

Marit Tijhuis vindt Halcyon tot nu toe het beste bestuur dat ze heeft meegemaakt. Aan het 

f.t.-bestuur is de taak dat te overtreffen. Het bestuur heeft haar zich heel welkom 

laten voelen en ze bedankt daarvoor hartelijk. 

Adri bedankt het bestuur en wenst het toe dat het mag genieten van veel rust en vrije tijd. 940 

Niels vindt dat het bestuur een superleuk jaar heeft neergezet. Hij zegt dat het een hele 

prestatie is om bestuur te zijn en dat het bestuur mag genieten van het bestuur-af zijn. 

Fons vond het vier heel mooie weken. 

Gerard bedankt voor het mooie jaar. Hij wenst het bestuur heel veel slaap en mooie 

studieresultaten toe. Hij verontschuldigt zich voor het feit dat hij minder ‘vogelfeitjes’ 945 

heeft gestuurd dan hij van plan was. 

Tonda van Manen zegt onder verwijzing naar Gerards opmerking over studieresultaten op 

dat ze er door haar studie dit jaar minder was dan ze had gehoopt; het programma 

dat het bestuur heeft neergezet maakte dat wel zwaar. Ze hoopt dat het bestuur met 

trots kan terugkijken op het jaar. 950 

Marina van Gog bedankt het bestuur voor het fantastische jaar. Toen Dominique gisteren bij 

het uitreiken van de prijs voor de actiefste eerstejaars begon over ‘drie vragen’ begon 

ze zich zorgen te maken maar gelukkig viel het mee, en het ijsvogeltje dat ze heeft 

gekregen is heel schattig. 

Arthur vond het een fantastisch jaar. Hij hoopt dat het bestuur kan uitrusten om bij te 955 

komen. 

Eveline bedankt het bestuur voor zijn inzet. Een bestuursjaar is niet altijd even leuk, maar ze 

hoopt dat het bestuur heeft genoten. En anders ‘kun je het nog altijd op je cv zetten’. 

Roy zegt dat hij vooral lid was geworden vanwege Efeze, maar hij voelt zich de laatste 

maanden toch thuis bij Prometheus. 960 

Bo zegt dat Prometheus is de laatste jaren veel veranderd, en dat is mooi. Hoewel hij 

Prometheus leuk vond zoals het vroeger was, en Prometheus anders is geworden, is 

van dat leuke niets veranderd. De kernwaarden van onze vereniging van tolerantie 

en acceptatie die onze (met nadruk onze) vereniging tot een plek maken waar mensen 

zich gewaardeerd voelen en zich vol trots kunnen uiten zijn alleen maar sterker 965 

aanwezig.  Daarvoor moeten we besturen bedanken, maar vooral de leden, die samen 
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de vereniging maken. Zonder de medewerking van de leden kan een bestuur vrij 

weinig, zeker als het gaat om verenigingscultuur. 

Op ALV’s is de laatste jaren ook vaker gesproken over professionalisering. De vereniging is, 

voor het zesde jaar op rij, groter dan ooit. Prometheus heeft deze EL CID-week meer 970 

leden verworven dan in de jaren 2011, 2012 en 2013 tezamen. Als antwoord op deze 

groei is de vereniging meer activiteiten gaan organiseren, en is het administratief 

systeem grondig gewijzigd. Excelbestandjes maken plaats voor professionele, 

betaalde programma’s, om het werk van onze bestuursleden makkelijker te maken. 

Door het harde werk van de assessor pr heeft Prometheus een uitstraling gekregen 975 

van een vereniging die ertoe doet. De Cultuurfabriek is daar een uiting van. De dagen 

van bestuur Elegast, waar het bestuur bijna iedereen persoonlijk kende en veel 

bestuurszaken op de woensdagavond bij de borrel werden opgelost, zijn voorbij. Nu 

bestuurt het bestuur vanuit het hok, door mail en incasso, omdat het actieve 

ledenbestand niet meer te overzien is. 980 

Als er één verandering is die hij afkeurt, dan is het die laatste. Hoewel het 

Prometheusbestuur halftijds is gebleven, zijn de taken enorm toegenomen. Als je 

alleen al kijkt naar de hoeveelheid financiële transacties die per jaar moeten gebeuren, 

dan zie je tussen 2014 en nu een verdubbeling. Het aantal commissies is gestegen van 

ongeveer 15 naar 22, waarbij de taken van de commissies ook zijn uitgebreid. Er zijn 985 

feesten, dagjes, een toneelstuk, een integratiecommissie… Maar bovenal wordt de 

druk vanuit de vereniging groter. Hij spreekt niet van iedereen, en hij kent ook geen 

namen, want Eline is in haar contact met de kascontrolecommissie heel professioneel 

geweest, maar er zijn leden die zich naar het bestuur toe heel veeleisend hebben 

gedragen, tot aan het onbeschofte toe. 990 

Dit is heel zorgelijk. Hij spreekt namens niemand dan zichzelf, maar hij heeft naar aanleiding 

van zijn bestuursjaar gebruik gemaakt van de diensten van de 

universiteitspsycholoog. Hij heeft tegen een burn-out aangezeten, en dat was al twee 

jaar geleden. Bestuur Halcyon heeft zich keihard voor de vereniging ingezet, en het 

f.t.-bestuur gaat dat ongetwijfeld ook doen. Een jaar lang zetten ze zich onbetaald in 995 

voor onze mooie vereniging, om geen andere reden dan dat onze vereniging een 

mooi iets is. Dat werk is zwaar en vraagt heel veel van mensen die ook nog studeren. 

Dan vindt hij dat het de taak van de leden is om te zorgen dat dat het bestuur niet 

duur komt te staan. De leden mogen het bestuur op handen en voeten danken dat ze 

dit allemaal mogelijk maken. Die dank kunnen de leden laten zien. Zeur niet om een 1000 

declaratie als het om kleine bedragen gaat. Vraag het bestuur niet om binnen 24 uur 

antwoord te geven als er geen onvoorziene omstandigheid is. Als een bestuurslid 

vraagt of iets later kan, zeg ‘ja, natuurlijk!’. Help deze mensen. En doe het niet alleen 

zelf, maar draag het ook uit. Spreek je mede-Prometheanen aan op hun gedrag. Zorg 

ervoor dat de verenigingscultuur er een blijft van respect en acceptatie.  1005 

Om als voorbeeld te dienen heeft hij deze spreektekst vooraf opgestuurd naar het bestuur 

zodat de ab-actis niet mee hoeft te typen. Hij wenst het f.t.-bestuur veel succes en 

plezier met het komende jaar. Hij hoopt dat de leden het f.t.-bestuur hierin dienstbaar 

kunnen zijn. Hij hoeft niet te doen alsof hij hen niet allemaal persoonlijk kent, de een 
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beter dan de ander. Zij zijn zijn vrienden, en de vrienden van ieder ander lid, en hij 1010 

hoopt dat de leden zich als zodanig gaan gedragen.18 

Sander heeft in zijn eigen stijl zes quotes meegenomen van bestuursleden, die naar zijn 

mening het bestuursjaar samenvatten. Van Joris (op buitenlandreis): ‘Ik heb mijn 

favoriete pen bij me voor het geval ik iets moet notuleren.’ Van Leonie: ‘Prometheus: 

Iedereen is vrolijk aan de depressie.’ Van Floris: ‘Het staat niet in ons beleidsplan, 1015 

maar we gaan onze naam veranderen van Prometheus naar “Prominentheus”.’ Van 

Eline: ‘Joris maakt regelmatig 1 cent over om tegen me te praten, omdat dat de beste 

manier is om me te bereiken.’ Van Lisette (over bestuursdrukte): ‘Soms moet je 

gewoon even doodgaan, dat is hoe het leven werkt.’ Van Dominique: ‘Iedereen bij 

Prometheus is mijn bitch.’ 1020 

Francine sluit zich aan bij hetgeen Bo heeft gezegd: het bestuurswerk is de afgelopen jaren 

steeds zwaarder geworden. Ze is blij dat het bestuur bijna klaar is met zijn jaar. 

Esmée vond het een prachtig jaar. Ze bedankt het bestuur en zegt dat het trots kan zijn op het 

werk. 

Anne Bulkens vond het een supermooi jaar waar het bestuur trots op kan zijn. Ze bedankt 1025 

Lisette voor het inwerken. 

Miranda vond het een heel leuk jaar, dat ze aankomend jaar hoopt te kunnen evenaren. Ze 

hoopt dat het bestuur kan genieten van de rust. 

Anne Wellink bedankt het bestuur. Ze gaat genieten van de activiteiten die nog gaan komen 

en heeft er veel zin in. 1030 

Susan heeft gezien hoe het bestuur zich met bloed, zweet en tranen heeft ingezet. Ze bedankt 

in het bijzonder Eline, die ze altijd kon mailen met vragen. 

Earryt Sijm sluit zich aan bij alles wat reeds is gezegd. Hij bedankt het bestuur voor het 

fantastische jaar, de fantastische activiteiten en de leuke lezingen en voor de kennis 

die het heeft overgedragen. 1035 

Leonie zegt dat veel mensen het hebben het over alle stress en moeite die een bestuursjaar 

oplevert. Dat is weliswaar zo, maar het is ook echt enorm leuk. Een bestuursjaar lijkt 

op het iedere maand maken van een poster: op een gegeven moment is het 

middernacht en zit je nog steeds te werken en ga je je afvragen waarom je het doet –

maar uiteindelijk kijk je erop terug en ben je er vooral trots op. 1040 

Lisette heeft het heel leuk gehad afgelopen jaar. Ze vond het superleuk om te doen en ze wil 

het f.t.-bestuur superveel succes wensen. 

Joris vindt dat het een ontzettend mooi jaar is geweest en hij is heel blij met wat het bestuur 

heeft neergezet. Bestuur doen is zwaar, maar bestuur Halcyon mag terugkijken op 

iets wat best wel geslaagd is. Hij wil in het bijzonder zijn trouwe schaduwnotuliste 1045 

Lisette bedanken, zonder wie veel ALV-notulen incompleet zouden zijn geweest, en 

Eline, die erin is geslaagd alle stukken op tijd af te krijgen, wat gezien de complexiteit 

van de quaestuur een hele prestatie is. Hij wil nog zeggen dat het ab-actiaat echt heel 

leuk is – Miranda, zijn opvolgster, weet daar inmiddels alles van. Hij wenst het f.t.-

bestuur veel succes en veel plezier. 1050 

Eline zegt dat ze best wel een lastig jaar heeft gehad. De quaestuur is een hoop werk waar 

geen einde aan lijkt te komen en dan is er altijd weer iets nieuws. Wat haar door de 

                                                      

 
18 Deze tekst is, met enige redactionele wijzigingen, woordelijk overgenomen uit de bedoelde e-mail. 
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laatste maand heen heeft geholpen is het enthousiasme van iedereen tijdens 

activiteiten. Het bestuur zat er afgelopen jaar best wel doorheen omdat veel mensen 

niet kwamen opdagen, maar nu zijn er heel veel eerstejaars die en masse naar 1055 

activiteiten komen. Ze wil de EL CID-, kamp- en integratiecommissies en haar eigen 

bestuur daarvoor bedanken. Het boekjaar is af en het leek heel lang alsof dat niet ging 

gebeuren – maar nu is het af en mag ze gaan slapen. 

Floris staat op en wil een paar mensen bedanken: zijn bestuursgenoten, Francine, en het f.t.-

bestuur. Hij had zichzelf benoemd tot ‘assessor sfeer’, maar veel ouderejaars met wie 1060 

hij het goed kon vinden gingen weg: dat maakte het voor hem het zwaarst. Dat 

verklaart ook waarom hij vaak best wel moeilijk keek. Hij wil zich verontschuldigen 

tegenover de ALV maar ook vooral tegenover zijn bestuursgenoten, want die 

moesten hem meenemen als hij erdoorheen zat. Hij heeft er nu wel echt weer zin in 

want in september waren er veel mensen die enthousiast waren en dat toont aan wat 1065 

Prometheus is: allemaal mensen die een gigantische vriendengroep vormen. 

Dominique sluit zich aan bij Floris. Ze heeft een ontzettend leuk jaar gehad en is trots op haar 

bestuursgenootjes dat ze dit samen hebben neergezet. September was een mooie 

maand met veel mensen die kwamen en het weer vrolijk maakten. Ze bedankt haar 

bestuursgenootjes en de vereniging. Ze is vooral blij met het f.t.-bestuur want ze had 1070 

zich geen betere opvolgers kunnen wensen: daar heeft ze nooit stress over gehad. 

 

#14. Wisseling van bestuur 
Dominique zegt dat het bestuur uit het groenst van zijn hart een bestuursontgroening heeft 

georganiseerd. Het uitgaande bestuur heet ‘Halcyon’, de ijsvogel, en het f.t.-bestuur 1075 

draagt de schuilnaam ‘Atlas’. De ontgroening bestaat dan ook uit een wereldkaart en 

zes vogelsoorten; het f.t.-bestuur moet de vogelsoorten koppelen aan het juiste 

continent en bij elk juist koppel een opdracht uitvoeren. 

Bij de bestuursontgroening wordt een van Susans handen vastgetapet als ware het een 

pinguïnvleugel (Zuid-Amerika), doet Anne Wellink de paringsdans van de 1080 

struisvogel na (Afrika), eet Earryt een kiwi met de schil er nog om (Oceanië), doet 

Anne Bulkens de chubby bunny challenge (Noord-Amerika), vouwt Miranda een 

kraanvogel (Azië) en zingt Esmée ‘Papegaaitje, leef je nog?’ (Europa). Nadat het f.t.-

bestuur zijn ontgroening met succes heeft doorstaan, is het tijd voor de wisseling van 

bestuur. 1085 

Dominique dechargeert Leonie Dams bij hamerslag en per acclamatie als assessor pr. 

Dominique dechargeert Floris Meertens bij hamerslag en per acclamatie als assessor extern. 

Dominique dechargeert Lisette Neeleman bij hamerslag en per acclamatie als assessor intern. 

Dominique dechargeert Eline Berkhout bij hamerslag en per acclamatie als quaestor. 

Dominique dechargeert Joris van de Riet bij hamerslag en per acclamatie als ab-actis. 1090 

Dominique draagt het voorzitterschap van de vergadering over aan Joris van de Riet. 

Joris dechargeert Dominique Mulder bij hamerslag en per acclamatie als praeses. 

Joris installeert Esmée van ’t Hof bij hamerslag en per acclamatie als praeses. 

Joris draagt het voorzitterschap van de vergadering over aan Esmée van ’t Hof. 

Esmée installeert Miranda Lake bij hamerslag en per acclamatie als ab-actis. 1095 

Esmée installeert Susan van den Dool bij hamerslag en per acclamatie als quaestor. 

Esmée installeert Anne Bulkens bij hamerslag en per acclamatie als assessor intern. 

Esmée installeert Earryt Sijm bij hamerslag en per acclamatie als assessor extern. 
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Esmée installeert Anne Wellink bij hamerslag en per acclamatie als assessor pr. 

Esmée geeft het kersverse o.t.-bestuur Halcyon de mogelijkheid om wat woorden te zeggen. 1100 

Dominique geeft Esmee een prachtig cadeau, waar ze te weinig cadeaupapier voor had: een 

grote knuffelbare vos. Ze heeft heel veel vertrouwen in de nieuwe praeses. 

Joris heeft twee cadeaus voor Miranda. Hij merkt op dat quaestoren altijd graag mogen 

zwaaien met hun pinpassen, en dat de praeses een hamer heeft, maar dat de ab-actis 

vooralsnog geen voorwerp heeft als symbool van de functie. Hij geeft Miranda 1105 

daarom een mooie pen. Daarnaast heeft hij nog iets anders, ten behoeve van het 

uitdenken van een verdeling voor de te bezorgen Pyrossen: een grote kaart van 

Leiden. 

Eline neemt de kans om iets leuks over Susan te zeggen. Ze wist zodra ze Susans aanmelding 

in januari kreeg voor het bestuur dat ze quaestor zou worden. En hier zit ze! Susan 1110 

stelt altijd de juiste, kritische vragen en is nu al zo goed druk bezig met de begroting. 

Eline is echt trots. Susan heeft Eline als wisselcadeau een plant gegeven – en achter 

haar staat als cadeau ook een plant! Het zit een mooie goudkleurige pot, want geld. 

Het cadeau van Lisette ligt ook achterin. Het was voor Lisette heel leuk om Anne Bulkens in 

te werken; ze is nu al een uitstekende assessor intern en ze is nog niet eens begonnen. 1115 

Lisette heeft een cadeautje samengesteld en hoopt dat Anne Bulkens het leuk vindt. 

Floris heeft als pakpapier een poster van de Cultuurfabriek gebruikt. Omdat Floris en Earryt 

een soortgelijke achtergrond hebben, voornamelijk actief zijnde bij Efeze voordat ze 

dieper de vereniging in trokken, voelt Floris goede dingen voor hem. Floris biedt hem 

‘het perfecte geschenk’, een boek met 101 monologen. Opgemerkt wordt dat de poster 1120 

van goed, dik papier is. 

Leonie wist al vanaf de functievergadering dat Anne Wellink het creatieve denken heeft dat 

de assessor pr nodig heeft. Omdat deze assessoren houden van mooie dingen en 

omdat Anne Wellink een fan is van Dungeons and Dragons, is dit samengebracht in 

het mooie cadeautje, een set dobbelstenen. 1125 

Earryt heeft de eer om de bestuursnaam te presenteren. Hij noemt de hints op die in de 

afgelopen maand zijn geopenbaard. Hij vertelt over hoe men bij Prometheus gastvrij 

wordt ontvangen, hoe het altijd een warme sfeer heeft. Brood met zout en ananassen 

zijn allebei symbool van gastvrijheid. Zeus is de beschermheer van de gastvrijheid. 

Het is dan ook logisch dat de bestuursnaam van het XXIXe bestuur der A.S.V 1130 

Prometheus Xenia is. 

 

#15. Sluiting 
Esmée sluit de vergadering om 00:00 uur. 


