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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus  

op woensdag 26 september 2019 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Miranda Lake. 

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Adri Wessel 

Anne Bulkens 

Anne Wellink 

Bo Salomons 

Dominique Mulder (tot 21:03 uur) 10 

Earryt Sijm 

Eline Berkhout 

Esmée van ’t Hof 

Floris Meertens 

Francine Maessen 15 

Joris van de Riet 

Jurrian Meijerhof (vanaf 20:57 uur) 

Kai Tjong-Ayong (tot 21:54 uur) 

Leonie Dams (tot 21:54 uur) 

Lianne de Rijk (vanaf 20:27 uur) 20 

Lisette Neeleman (vanaf 20:28 uur) 

Marina van Gog 

Marit Tijhuis 

Miranda Lake 

Niels Kolenbrander (vanaf 21:54 uur) 25 

Niels Rood 

Pauline Witteveen 

Rafaël van Beusekom 

Roy Vlieland 

Sander Huls 30 

Susan van den Dool 

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. 35 

 

#1. Opening 

Esmée van ‘t Hof heet iedereen welkom op de beleids-ALV van bestuur Xenia. Ze verzoekt 

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

stil te zetten. 40 

Esmée opent de vergadering om 20:08 uur. 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

Esmée leest de agenda voor en vraagt of er vragen of opmerkingen zijn. 
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Esmée stelt voor om na het zesde agendapunt, de stemming over het beleidsplan, een pauze 45 

van een kwartier in te lassen. 

Esmée stelt bij hamerslag en per acclamatie de agenda vast. 

 

#3. Post m.b.t. de vergadering 

Esmée geeft het woord aan Miranda Lake, de ab-actis, voor post met betrekking tot de 50 

vergadering. 

Miranda zegt dat zij machtigingen heeft binnengekregen van Riccardo Tosselini voor Susan 

van den Dool, van Cid Swanenvleugel en Eveline van der Veen voor Niels Rood, van 

Fons Hooft voor Joris van de Riet en van Sterre Mulder voor Marit Tijhuis. Miranda 

deelt de vergadering mee dat nu het moment is om machtigingen te overhandigen 55 

voor degenen die er nog een hebben.  

Niemand heeft nog een machtiging bij zich. 

Miranda zegt verder dat Lotte Kokkedee bestuur Xenia veel succes heeft gewenst voor het 

komende jaar. 

 60 

#4. Mededelingen 

Esmée deelt mede dat er zoals gewoonlijk speculaas is waar de leden tijdens de vergadering 

van kunnen genieten. Ze vraagt of er nog andere mededelingen zijn. 

Sander Huls vertelt dat Mathijs Smith de vereniging de groeten doet en succes wenst. 

Anne Bulkens deelt even mee dat ze nog mensen zoekt voor de buitenlandreiscommissie. 65 

Als men daar interesse voor heeft, kunnen ze in contact komen met haar. 

Marina van Gog is zojuist gemachtigd door Gerard Spaans. 

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

gaat ze door naar het volgende punt. 

 70 

#5. Beleidsplan 

Esmée zegt dat de ALV-stukken gisteren via de mail zijn rondgestuurd. Daarom zal Esmée 

het beleidsplan niet integraal voorlezen, tenzij er grote behoefte naar is. 

Esmée geeft eerst het woord aan de Raad van Advies en daarna aan de rest van de zaal. Het 

beleidsplan wordt per punt behandeld. 75 

Adri Wessel en Niels komen naar voren namens de Raad van Advies. Adri vertelt dat de 

Raad van Advies een onafhankelijk orgaan van oud-bestuursleden is, die er is om 

gevraagd en ongevraagd advies te geven.  

Adri begint met kopje “Programma”. In dit kopje staat dat bestuur Xenia van plan is om een 

enquête te maken over weekendactiviteiten. Ze vraagt wanneer het bestuur de 80 

enquête wil sturen en wil ook graag weten of dit onderwerp niet al in de 

eindejaarsenquête is behandeld.  

Esmée vertelt dat het versturen van de enquêtes het liefst zo snel mogelijk gaat gebeuren. Dit 

is om gelijk te kunnen zien wat voor activiteiten bij leden, waaronder eerstejaars die 

de eindejaarsenquête niet hebben ingevuld, de voorkeur hebben. In de 85 

eindejaarsenquête is inderdaad gevraagd naar waarom leden niet naar 

weekendactiviteiten gaan, maar er is niet gevraagd naar wat mensen wel trekt. 

Adri vraagt of bestuur Xenia meer geld wil uitgeven aan sprekers.  

Susan vertelt dat Xenia bereid is om geld uit te geven als een spreker bijzonder leuk is. Ze 

denkt wel dat € 300, – euro voor één spreker aan de hoge kant ligt.  90 
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Adri vraagt verder hoe Xenia leden wil trekken.  

Esmée geeft aan dat het bestuur dat wil doen door meer bijzondere, duurdere activiteiten te 

organiseren.  

Susan vertelt dat Xenia onder andere geld wil uitgeven aan workshops. 

Floris Meertens vertelt hoe de opkomst voor ‘hoogculturele’ activiteiten zoals concerten 95 

steeds lager is geworden. Hij vraagt of erover is nagedacht om daarom minder van 

dit soort activiteiten te organiseren.  

Esmée vertelt dat er gekeken gaat worden naar activiteiten die meer praktisch van aard zijn. 

Francine Maessen heeft gemerkt dat activiteiten die te maken hebben met populaire cultuur 

vooral door de gilden worden georganiseerd. Ze zou het daarom erg waarderen als 100 

het bestuur daarom met de bestuursactiviteiten vooral de klassieke cultuur 

vertegenwoordigt. 

Esmée gaat door naar het kopje “Verenigingscultuur”.  

Niels vraagt of er naast de voorgenomen estheticaborrels die aansluiten op een activiteit of 

lezing ook op zichzelf staande estheticaborrels georganiseerd gaan worden.  105 

Esmée vertelt dat de het doel van dit beleidspunt is om te helpen met het verhogen van de 

opkomst, ook bij de gewone borrels. Dit sluit het organiseren van zelfstandige 

estheticaborrels zeker niet uit.  

Niels vindt het een tof idee. Hij vraagt ook waar hij aan moet denken bij de term 

“themaborrels” die onder dit kopje is gebruikt.  110 

Esmée zegt dat men de vriendenboekjesborrel als voorbeeld kan nemen voor een 

themaborrel. 

Niels heeft een opmerking over de vertrouwenspersonen. Het beleidsplan bespreekt het 

belang van het op laagdrempelige wijze kunnen benaderen van de 

vertrouwenspersonen. Hij vindt het belangrijk om te benadrukken dat er in 115 

Prometheus zeker al een veilige sfeer bestaat.  

Esmée bevestigt dat de sfeer bij Prometheus inderdaad heel fijn is. Het is enkel zo dat het 

niet voor iedereen even duidelijk is dat de vertrouwenspersonen er zijn en met wat 

voor problemen zij benaderd kunnen worden. Om deze reden wil bestuur Xenia wat 

meer aandacht besteden aan de vertrouwenspersonen en benadrukken dat er ruimte 120 

is voor leden om van hun diensten gebruik te maken. 

 Eline Berkhout vertelt dat er vertrouwenspersonen, waarvan één een bestuurslid is. De 

vertrouwenspersonen van afgelopen jaar, Lisette Neeleman en Anne Bulkens, 

voldoen nog steeds aan deze eis, nu Anne Bulkens een bestuurslid is geworden. Eline 

vraagt of Lisette en Anne Bulkens hun functie als vertrouwenspersoon gaan 125 

behouden.  

Anne Bulkens bevestigt dat zij en Lisette de vertrouwenspersonen blijven.  

Sander merkt op dat het contact onderhouden met leden het bestuursleven drukker maken 

en vraagt zich af of bestuur Xenia een voorkeur heeft voor het communiceren per e-

mail, zoals Halcyon afgelopen jaar had. 130 

Esmée zegt dat het bestuur ook dit jaar de e-mail wil gebruiken als voornaamste 

communicatiemiddel.  

Floris raadt af om estheticaborrels na een activiteit te organiseren omdat leden voor de borrel 

spullen moet meenemen die ze ook tijdens de activiteit bij zich moeten houden.Hij 

vermeldt verder dat er vorig jaar cursussen werden aangeboden voor de 135 

vertrouwenspersonen. 
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Esmée zegt dat bestuur Xenia nog niks over de cursussen heeft vernomen, maar daar zeker 

achteraan zal gaan.Ze gaat door naar het kopje “Digitaal archief”. 

 

Dominique Mulder verlaat de zaal om 20:23 uur. 140 

 

Dominique komt om 20: 23 uur binnen. 

 

Adri vraagt naar het plan van het bestuur om het digitaal archief compleet te maken. Ze 

vraagt of het zin heeft om het archief aan te passen op de huidige website, aangezien 145 

er plannen zijn om de website binnenkort te vernieuwen.  

Anne Wellink denkt dat het inderdaad beter is om de archiefstukken op de website pas te 

updaten als de nieuwe site klaar is. Daar kan de opmaak van de archiefpagina 

overzichtelijker worden gemaakt. 

Miranda is van plan om alle documenten die op de archiefpagina horen wel alvast bijeen te 150 

zamelen, zodat alles in een keer correct en zo volledig mogelijk op de nieuwe website 

kan verschijnen. 

Adri vraagt hoe AVG-proof1 het digitaal archief is. 

Esmée zegt dat het archief met een wachtwoord wordt beschermd, waardoor alleen leden 

toegang hebben tot de betreffende gegevens.  155 

Eline merkt op dat leden soms vragen of al hun informatie van de website afgehaald kan 

worden. Wat moet met dergelijke verzoeken gedaan worden?  

Esmée zegt dat het bestuur natuurlijk zal proberen om deze verzoeken zo goed mogelijk te 

behandelen. Ze denkt alleen dat er soms een grens is aan wat er in redelijkheid 

gevonden en verwijderd kan worden. 160 

Niels denkt zelf dat de informatie van deze leden dan uit oude almanakken gehaald moet 

worden die op de site staan. 

Sander vertelt dat de archiefcommissie deze kwestie al eerder is tegengekomen. Daarom 

staan de almanakken nu ook niet meer op de website. 

Bo Salomons vertelt dat de AVG pas een probleem wordt als iemand een verzoek doet om 165 

alle informatie te verwijderen. Niet alles hoeft vanaf het begin steriel gehouden te 

worden.  

Joris borduurt hierop voort door te zeggen dat het belangrijk is om dingen als de ALV-

notulen compleet te houden, waardoor men misschien niet te strikt moet zijn met het 

censureren van archiefstukken. 170 

Esmée gaat door naar het kopje “Postbeleid”. 

Niels vraagt of er nog op een andere manier papier kan worden bespaard dan met de 

digitale Pyros en maandmail die nu worden gebruikt.. Ook zou Niels graag van 

bestuur Xenia willen horen hoe de verjaardagsmails er precies uit gaan zien. 

 175 

Lianne de Rijk komt om 20:27 uur binnen. 

 

Esmée beantwoordt eerst de vraag over het besparen van papier. De afgelopen jaren is het 

aan de commissies overgelaten of zij hun informatie digitaal of fysiek aan de leden 

willen leveren. Verder worden de kaartjes voor de constitutie-high-tea nog uit traditie 180 

 

 
1 Algemene verordening gegevensbescherming. 
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gedrukt en zal de Pyros nog steeds worden gedrukt voor leden die daar hun 

voorkeur voor hebben doorgegeven. Over het beleid voor ander papierverbruik kan 

zeker nog worden nagedacht. 

 

Lisette komt om 20:28 uur binnen. 185 

 

Anne Wellink legt haar visie voor de verjaardagsmails uit. Ze wil filmpjes maken waar foto’s 

in geplaatst kunnen worden. Dit kan vergeleken worden met de filmpjes die 

Facebook stuurt voor bijvoorbeeld een vriendschapsjubileum. De eerste jarigen 

binnen Prometheus krijgen nog een gezellige mail met een foto. Dit is omdat er niet 190 

genoeg tijd is om het filmpje af te hebben voor deze verjaardagen.  

Francine noemt de werkdruk die bij een bestuur ligt. Ze benadrukt dat verjaardagsmails 

vooral geen prioriteit hoeven te hebben. Standaardmailtjes zijn ook een optie!  

Anne Wellink zegt dat de een standaardformat gaan krijgen, waardoor ze niet altijd 

gepersonaliseerd hoeven te worden. 195 

Esmée gaat door naar het kopje “AVG”. 

Adri vraagt naar de overeenkomst die bestuur Xenia heeft opgesteld voor commissieleden. 

Ze wil graag weten wat deze overeenkomst in gaat houden. 

 Anne Bulkens zegt dat commissieleden omgaan met gevoelige informatie en 

persoonsgegevens van leden. De overeenkomst verzoekt commissieleden slechts om 200 

hier bewust van te zijn en voorzichtig met de gegevens die ze ontvangen om te gaan. 

Er is tot nu toe niks misgegaan op dit gebied en het bestuur verwacht ook niet dat dit 

gaat gebeuren. Het is in verband met de AVG echter goed om mensen te wijzen op 

het belang van voorzichtigheid. 

Adri vraagt of het de bedoeling is om de hele commissie, of één commissielid de 205 

overeenkomst te laten ondertekenen. 

Anne Bulkens zegt dat de overeenkomst waarschijnlijk door de hele commissie ondertekend 

gaat worden. Dat één lid namens de hele commissie zijn handtekening zet is echter 

ook te overwegen. 

Sander zegt dat de archiefcommissie de vorige keer heeft geholpen met het vernieuwen van 210 

het privacybeleid. Hij vraagt of dat dit jaar ook het geval gaat zijn. 

Miranda denkt dat dat een goed idee is. 

Bo vraagt of andere aspecten van een commissie ook in een overeenkomst geplaatst kunnen 

worden. Er zijn wel eens dingen misgegaan omdat een commissie niet dacht dat men 

een plicht had. Eline wil ook benadrukken dat commissies geen geldzaken moeten 215 

regelen zonder toestemming van de quaestor. Niels merkt wel op dat commissies niet 

te veel gebonden moeten worden. Commissies moeten leuke, lichte dingen zijn. 

Esmée zegt dat ze het met Niels eens is dat commissies vooral leuk moeten zijn. De 

overeenkomst is er voornamelijk om te benadrukken hoe belangrijk het is om 

zorgvuldig met gegevens om te gaan. 220 

Esmée gaat door naar het kopje “Vrienden en Reünisten”. 

 

Jurrian Meijerhof komt om 20:57 uur binnen. 
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Niels vraagt of bestuur Xenia heeft nagedacht over een manier om meer Vrienden en 225 

Reünisten naar de Vrienden- en Reünistendag te trekken, eventueel door het wijzigen 

van de soort activiteit. 

Esmée zegt dat lezingen heel traditioneel Prometheaans zijn en er daarom geen plannen zijn 

om het type activiteit te veranderen. Verder is er nog niet veel nagedacht over andere 

activiteiten, afgezien van een workshop, zoals wat bestuur Halcyon heeft gedaan. 230 

Ook is er gedacht aan het organiseren van een diner voorafgaand aan de lezing, zoals 

het beleidsplan al stelt. Er gaat nog meer over dit punt nagedacht worden. 

 

Dominique verlaat de zaal om 21:03 uur. 

 235 

Niels vraagt verder of Xenia heeft gedacht aan een of meerdere vaste dagen voor Vrienden 

en Reünisten. De Vrienden- en Reünistendag wordt meestal in de buurt van 

Hemelvaartsdag georganiseerd, een vakantiedag die vaak wordt gebruikt om op reis 

te gaan.  

Esmée zegt dat dit in overweging wordt genomen.  240 

Adri heeft van Reünisten vernomen dat zij een voorkeur lijken te hebben voor een vaste dag, 

zodat het in te plannen is. Of die dag in het weekend of in de avond is, is aan het 

bestuur. Het zou erg jammer zijn om de Reünisten kwijt te raken. 

Francine vindt het idee van een diner voor Reünisten erg leuk en zou daar meer informatie 

over willen. Ze wil bijvoorbeeld weten of het diner toegankelijk gaat zijn voor leden. 245 

Esmée zegt dat hier nog over moet worden nagedacht. 

Eline zegt dat bestuur Halcyon vorig jaar ook een diner had gepland, maar dat er toen 

weinig aanmeldingen waren. Ze raadt daarom aan om het diner ook toegankelijk te 

maken voor leden. 

Esmée gaat door naar het kopje “Quaestuur”. 250 

Adri raadt af om op een negatief resultaat te begroten, zoals in het beleidsplan staat 

beschreven.  

Susan begrijpt dat het bewust op een negatief resultaat begroten er vreemd uitziet. De 

kascontrolecommissie heeft haar echter geadviseerd om dit te doen. Ze denkt zelf ook 

dat haar plan er juist voor gaat zorgen dat Prometheus minder zuinig gedrag gaat 255 

vertonen, wat ze bij het bespreken van de begroting gaat verklaren. 

Adri zegt dat leden soms erg laat betalen voor activiteiten waar ze aan hebben deelgenomen. 

Hoe wil Susan daar komend jaar mee omgaan en hoe denkt ze dergelijk gedrag te 

voorkomen? 

Susan vindt het laat ontvangen van geld ook vervelend. Er is nog geen beleid voor, maar 260 

persoonlijk staat ze wel voor een wat strengere aanpak. Ze benadrukt dat dit wel een 

persoonlijke voorkeur is. 

Adri merkt op dat bestuur Xenia van plan is om bestuursleden een bijdrage € 100, – per 

persoon te bieden voor de bestuurspakken. Dit bedrag staat gelijk aan vijftien 

jaarcontributies voor de pakken van zes personen. Adri wil weten wat de motivering 265 

hierachter is. 

 Susan antwoordt door ten eerste te zeggen dat er in de loop van de jaren een 

professionaliseringsslag is geweest binnen de vereniging. Hierdoor is het belangrijker 

geworden dat het bestuur er representatief uitziet en een goede uitstraling heeft. 
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Susan benadrukt dat het bestuur wil niet verdienen aan deze bijdrage. Dit plan 270 

bestaat uitsluitend om de lasten van bestuursleden te verlichten.  

Esmée voegt toe dat een bestuur bestuur zich veel meer naar buiten toe toont dan men 

misschien denkt, waardoor het belang van goede bestuurspakken groter wordt.  

Floris zegt dat er pas sinds een paar jaar echt maatpakken worden gebruikt. Hij vindt dat het 

al dan niet kiezen voor maatpakken een kwestie is van hoe men Prometheus wil 275 

representeren. 

Francine zegt dat de PKvV2 vorig jaar van plan was om een pakkenvergoeding in te stellen, 

waar uiteindelijk van af is gezien door weerstand binnen een aantal lidverenigingen, 

waaronder Prometheus. Hoewel Francine achter Xenia staat wat de bijdrage betreft, 

vraagt ze zich af of dit beleidspunt het standpunt over de pakkenvergoeding bij de 280 

PKvV gaat veranderen.  

Susan vertelt dat hier meningsverschillen over zijn, ook tussen Eline en Susan zelf. Susan 

benadrukt vooral dat ze niet namens anderen kan spreken.  

Esmée voegt toe dat andere verenigingen binnen het VVO,3 zoals L.S.K.O. Collegium 

Musicum4 en L.S.S.V. Het Duivelsei,5 een soortgelijke vergoeding hebben.  285 

Leonie Dams vindt een vergoeding prima, maar raadt aan om het bestuur het grootste deel 

van het pak zelf blijft betalen. 

Susan is het met het Leonie eens. Het bestuur is ook van plan hier een regeling voor te 

schrijven. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat toekomstige besturen een pak van € 

100,– euro gaan kopen zodat zij zelf niks hoeven te betalen.  290 

Eline kan achter het idee van een pakkenbijdrage staan, maar vindt een bedrag van € 600,– in 

totaal toch heel veel geld. Dat bedrag kan het hele postbeleid financieren. Zij denkt 

dat € 50,– per persoon redelijker is, hoewel ze dat ook op een hoog totaalbedrag vindt 

uitkomen. 

Susan bevestigt dat het voorgestelde bedrag geen laag bedrag is. Bestuur Xenia vindt ook 295 

niet dat deze vergoeding in de weg moet gaan zitten van de bestuursactiviteiten. 

Prometheus beschikt echter over de financiële ruimte is om deze vergoeding in te 

stellen. Bestuur Xenia wil de vereniging zijn figuurlijke hart en nieren geven, maar 

dat hoeft niet te betekenen dat de bestuursleden een grote financiële last moeten te 

dragen. 300 

Francine vraagt hoe duur maatpakken zijn.  

Esmée zegt dat bestuurspakken € 300,– à 400,– kosten, exclusief bloezen en dassen. 

Floris wil gezegd hebben dat een maatpak nemen geen verplichting, maar een keuze is. Die 

keuze is waar de financiële last ligt.  

Susan is het daarmee eens en zegt dat de bijdrage om die reden ook niet kostendekkend gaat 305 

zijn. 

Francine is het niet met Floris eens. Zij deed haar bestuursjaar in de tijd van confectiepakken 

en zegt dat het heel belangrijk is dat een bestuur zich echt goed voelt over de gekozen 

kleding als het een jaar lang tweemaal per week gedragen gaat worden. Er zijn ook 

 

 
2 Plaatselijke Kamer van Verenigingen. 
3 Veelzijdige Verenigingen Overleg. 
4 Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum. 
5 Leidse Studenten Spel Vereniging Het Duivelsei. 
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heel veel dingen om rekening mee te houden, zoals allergieën en grote verschillen in 310 

lichaamsvormen.  

Sander vraagt of het genoemde bedrag van € 100,–is gebaseerd op de regelingen van andere 

verenigingen.  

Susan zegt dat ze het bedrag voornamelijk heeft vastgesteld aan de hand van wat de 

vereniging kon dragen.  315 

Niels vraagt grappend of de vergoeding met terugwerkende kracht in werking gezet gaat 

worden. 

Susan antwoordt, op even grappende toon, dat ze erover zal denken.  

Bo zegt in zijn hoedanigheid als lid van de kascontrolecommissie over het negatief begroten 

dat het een slimme zet is. Er is vrijwel altijd geld over als er op nul wordt begroot en 320 

er is door de jaren heen heel veel geprobeerd om daar iets tegen te doen. Deze 

strategie kan best een jaar geprobeerd worden. Als het niet werkt, kan het volgend 

jaar weer anders. 

Eline vraagt naar de plannen om duurdere activiteiten te organiseren. De dagjescommissie 

organiseert al erg bijzondere dingen, terwijl bestuur normaalgesproken goedkopere 325 

activiteiten op het programma zet. Eline vraagt zich af of de dagjescommissie 

misschien te veel weggemoffeld gaat worden als het bestuur de lat van hun eigen 

activiteiten hoger gaat leggen.  

Susan zegt dat duur doen niet alleen in het weekend hoeft, maar altijd kan. Doordeweeks 

geld uitgeven is ook fantastisch. 330 

Adri vraagt naar de voorwaarden waaraan voldaan moeten worden om een duurdere 

activiteit te organiseren.  

Susan zegt dat het al dan niet organiseren van een activiteit met een hoger budget vooral 

gaat liggen aan kwesties zoals de algehele interesse binnen de vereniging voor een 

activiteit; het zou niet slechts voor een kleine doelgroep interessant mogen zijn. 335 

Eline stelt voor om te kijken naar de beslisboom van de acquisitiecommissie om te bepalen of 

het uitgeven van extra geld het waard is.  

Niels en Bo gaan na de ALV een discussie met elkaar voeren over het negatief begroten en of 

dat wel of geen goed idee is. 

Adri zegt dat ze het een goed idee vindt om te gaan automatiseren. 340 

Esmée gaat door naar het kopje “Commissies”. 

Niels merkt op dat de themamaand mei is afgeschaft. Hij vraagt of de commissie alsnog kan 

worden opgestart als er later in het jaar toch heel veel eerstejaars en andere leden 

interesse gaan tonen in het doen van een commissie. Ook wil hij weten of er nog 

ruimte is in andere commissies voor leden die later in het jaar toch nog bij een 345 

commissie willen helpen. 

Anne Bulkens antwoordt dat deze themamaand dit jaar echt niet gaat plaatsvinden. Er was 

slechts één aanmelding voor deze commissie en er zijn ook genoeg plekken in andere 

commissies die gevuld kunnen worden. 

Eline complimenteert de keuze om een commissie te schrappen in plaats van oneindig heen 350 

en weer proberen te schuiven. Ze is trots op het bestuur. 

Floris wil opmerken dat er dit jaar wel echt veel interesse was voor commissies onder de 

leden, ondanks de afschaffing van de themamaandcommissie mei. Er zijn immers 

twee commissies bijgekomen die wel succesvol zijn gevuld. 
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Adri denkt dat het toch een goed idee is om open te staan voor de mogelijkheid dat de 355 

commissie in een volgend jaar nog gevuld kan worden. Ze denkt dat het in ieder 

geval niet permanent geschrapt moet worden.  

Anne Bulkens is het met Adri eens.  

Sander vraagt of het afschaffen van de themamaandcommissie mei niet te veel druk op het 

bestuur gaat leggen, aangezien het bestuur nu nog een maand moet vullen. 360 

Anne Bulkens zegt dat bestuur Xenia genoeg leuke ideeën heeft om het programma ook in 

mei te vullen. 

Esmée gaat door naar het kopje “Ledenbinding en welcommissie”. 

Niels vraagt of het maandprogramma ook nog via WhatsApp naar de inactieve eerstejaars 

sturen niet te veel van het goede is. Leden krijgen het programma immers al per mail 365 

en eventueel via Facebook. Zou een enkele activiteit promoten niet een betere optie 

zijn? 

Esmée zegt dat mails makkelijker te negeren zijn, zeker als een lid gewend is om niet naar 

Prometheus te komen. Via WhatsApp zijn de minder actieve leden beter te bereiken. 

Losse activiteiten promoten is ook zeker de bedoeling.  370 

Eline vraagt of het bestand van het maandprogramma niet te groot is om met WhatsApp te 

versturen. Vorig jaar werd ook overwogen om dit te doen, maar het leek toen niet 

mogelijk te zijn.  

Anne Wellink zegt dat de grootte van het bestand in ieder geval niet het probleem is, 

aangezien ze het eerste maandprogramma zonder moeilijkheden met haar 375 

bestuursleden heeft kunnen delen. 

Niels vraagt wanneer de eerste WhatsAppronde plaats gaat vinden en hoeveel rondes er in 

totaal gaan zijn. 

Anne Bulkens zegt dat de eerste ronde waarschijnlijk gaat gebeuren als de welcommissie 

bijna afgerond is. Ze verwacht dat er twee à drie rondes gehouden gaan worden. 380 

Lisette vraagt of het bestuur al een specifieke moment heeft bedacht voor alle 

WhatsApprondes.  

Anne Bulkens zegt dat er nog nog niks is vastgesteld.  

Floris raadt aan om daar vooral over na te denken, zodat het ingepland kan worden. 

 385 

Esmée gaat door naar het kopje “Cultuurfabriek”. 

Adri vraagt of er al is nagedacht over wat bestuur Xenia anders wil doen. 

Anne Wellink zegt dat de inrichting van de Cultuurfabriek afhankelijk is van de plannen van 

de commissie, waardoor zij deze vraag niet kan beantwoorden. Ze zegt dat ze zelf 

ambitieus is en wilde plannen heeft. 390 

Adri vraagt of Xenia dit jaar evenveel subsidie als vorig jaar verwacht binnen te halen. 

Anne Wellink denkt dat dit zeker het geval gaat zijn en dat er misschien wel meer subsidies 

te verkrijgen zijn. Nu heeft Prometheus immers een beter beeld van wat de 

Cultuurfabriek voorstelt.  

Floris voegt toe dat bestuur Halcyon voor sommige subsidies ook te laat was om een 395 

aanvraag te doen, wat het beeld van Anne Wellink over de financiën bevestigt. 

Eline vraagt of er een bepaald plan achter de verhoging van het budget voor de 

Cultuurfabriek zit.  

Anne Wellink zegt dat de hoogte van sommige subsidies afhankelijk is van de eigen bijdrage 

van de organisatoren. Daarom is er een fors bedrag begroot.  400 
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Joris vraagt of er dit jaar weer een goed doel benaderd gaat worden.  

Anne Wellink zegt dat dat zeker iets is om over na te denken. 

Leonie vraagt wat de functie gaat zijn van de bestuursleden die tevens commissielid 

worden.  

Anne Wellink gaat binnen de Cultuurfabriek waarschijnlijk vooral bezig zijn met de PR, 405 

maar de rol van de bestuursleden gaat besproken worden met de andere 

commissieleden. 

Sander vraagt of er geen risico is van blokvorming tussen bestuursleden en gewone 

commissieleden als er twee bestuursleden lid worden van de commissie.  

Anne Wellink zegt dat het bestuur Xenia een goed idee leek om meerdere bestuursleden in 410 

de commissie te zetten omdat er veel contact met externen onderhouden gaat worden 

bij deze commissie. De commissie heeft daardoor veel belang bij nauwe contacten 

met het bestuur. 

Niels voegt toe de EL CID-commissie6 dit jaar de facto twee bestuursleden in de commissie 

had zitten omdat Leonie een zeer grote rol had bij de promotie. Dit verliep heel goed 415 

en er was geen sprake van blokvorming. 

Esmée gaat door naar het kopje “Efeze”. 

Adri vraagt of het echt nodig is om de uitvoeringsdagen een dag op te schuiven. De kaartjes 

worden immers al goed verkocht.  

Earryt Sijm zegt dat bestuur Xenia deze keuze heeft gemaakt om meer Prometheanen de 420 

mogelijkheid te geven om naar het optreden te gaan. Efeze merkte dat er afgelopen 

jaar zeker animo was onder leden om naar een opvoering te gaan, maar dat leden 

doorgaans minder vaak beschikbaar waren op maandagen. Omdat veel 

Prometheanen op woensdagavond kunnen, leek de beste oplossing te zijn voor deze 

kwestie. 425 

Francine vraagt of er ook wordt gedacht aan een grotere locatie voor de opvoeringen.  

Earryt zegt dat er zeker naar gekeken wordt. 

Roy Vlieland vraagt of een opvoering op zowel maandag, dinsdag als woensdag niet een 

goed idee is. 

Earryt zegt dat dit is nog niet binnen het bestuur is besproken, maar omdat de opvoeringen 430 

van Efeze tot nu toe nog niet compleet zijn uitverkocht verwacht hij niet dat een 

derde avond de zaal voldoende zal vullen.  

Roy merkt op dat Efeze momenteel winstgevend is, wat niet de bedoeling is binnen een 

vereniging. Waarom kan dit probleem niet opgelost worden door alsnog een derde 

avond op te treden?  435 

Jurrian zegt dat het winstprobleem beter op te lossen is door meer risico’s te nemen met de 

kaartjesprijzen.  

Eline vraagt zich af of de kascontrolecommissie misschien een keer moet samenkomen om te 

kijken naar het geld dat naar Efeze gaat. Door de financiering van de commissie te 

wijzigen, kan winst ook voorkomen worden. 440 

Lisette voegt toe dat het organiseren van meer opvoeringen er ook toe leidt dat er meer geld 

in de zaalhuur gestoken moet worden. Het zou volgens haar beter zijn om het extra 

geld te gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf van betere kostuums.  

 

 
6 Enige Leidse Commissie Introductie Dagen. 
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Earryt zegt dat geld van Efeze vorig jaar niet heel goed is bijgehouden, maar daar wordt 

aankomend jaar beter op gelet. 445 

Floris zegt, aansluitend op de opmerking van Jurrian, dat de kaartjes ook best goedkoper 

gemaakt kunnen worden als er geld overblijft. 

Eline vraagt er wat met het Efezepotje gaat gebeuren dat momenteel altijd apart wordt 

gelegd.  

Earryt antwoordt dat het bestuur dit nog niet heeft besproken.  450 

Esmée gaat door naar het kopje “Gilden”. 

Niels wil ten eerste zeggen dat hij het goed dat Xenia zich bezighoudt met het gildeleven. 

Niels vraagt wat voor beeld hij moet hebben bij het in het beleidsplan genoemde 

gildefestival. 

Esmée legt uit dat het plan is om een middag of een paar uur vrij te maken om meerdere 455 

gilden activiteiten te kunnen laten organiseren. Dit gaat anders zijn dan een 

gildeavond zoals Prometheus tijdens de EL CID-week heeft, omdat de gilden de 

gelegenheid krijgen om wat grotere activiteiten kunnen organiseren.  

Eline vraagt naar het plan van bestuur Xenia om in ieder geval tot en met december op 

donderdagavonden geen bestuursactiviteiten te organiseren. Tijdens het bestuursjaar 460 

van Halcyon werden er al bijna geen bestuursactiviteiten op donderdag gepland. Zij 

vraagt zich af wat voor verschil dit beleidspunt zou moeten maken.  

Esmée zegt dat het noemen en promoten van de aangeboden mogelijkheid mogelijk al kan 

helpen. Het bestuur laat daardoor actief zien dat er ruimte voor de gilden. Bestuur 

Xenia is echter zelf ook niet zeker wat voor effect dit plan gaat hebben. Daarom is er 465 

voor gekozen om deze strategie tot en met december aan te houden om te zien wat 

voor effect het gaat hebben. 

Sander vraagt naar of het beleid voor het slapend maken van gilden gaat veranderen.  

Anne Bulkens zegt dat er geen plannen zijn gemaakt om dit te veranderen. 

Esmée gaat door naar het kopje “Locaties”. 470 

Adri zegt dat de Cultuursociëteit is ontbonden. Dit betekent dat Prometheus niet langer met 

de andere verenigingen die deel uitmaakten van de Cultuursociëteit een pand aan het 

zoeken is. De vraag is nu wat de vereniging nu gaat doen wat betreft het vinden van 

een pand. Ze zou graag willen weten of er plannen zijn om de locatiecommissie weer 

op te zetten. 475 

Earryt zegt dat er niet genoeg tijd is geweest om over deze kwestie te kunnen buigen. De 

ontbinding is pas sinds zeer korte tijd bekend. Earryt wil eerst kijken naar de 

resultaten die de vorige locatiecommissie heeft geboekt. Mocht het nodig zijn, dan is 

het inderdaad een goed idee om de commissie nieuw leven in te blazen. 

Adri zegt dat het beleidsplan ook Café de Vergulde Kruik noemt als een geschikte locatie 480 

voor de lezingen. Dit café sluit echter eerder dan Café de Keyzer, namelijk om 01:00 

uur. Hierdoor is het mogelijk minder geschikt is om in te borrelen. Ze vraagt wat het 

bestuur hiervan vindt. 

Earryt erkent dat de sluitingstijden van Café de Vergulde Kruik mogelijk minder gunstig 

zijn. Voor zover bestuur Xenia weet is Café de Vergulde Kruik momenteel echter het 485 

beste alternatief voor als Café de Keyzer onvoldoende ruimte biedt. 

Jurrian heeft een vraag met betrekking tot de microfoon die bestuur Xenia wil aanschaffen 

voor de lezingen. Café de Keyzer wordt door de leden als zeer prettig bevonden, 
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maar een lezing hier organiseren is enigszins moeilijk door geluidsoverlast, wat ook 

de spreker last kan veroorzaken. Is dat niet problematisch? 490 

 Esmée zegt dat de aanschaf van een microfoon een deel van het probleem kan oplossen, 

aangezien de spreker dan beter te verstaan is. De mogelijke irritatie van een spreker 

kan hier echter niet mee verholpen worden. Hopelijk is een deel van het probleem 

oplossen voldoende. 

Esmée gaat door naar het kopje “Samenwerkingen”. 495 

Niels vraagt of het organiseren van niet in de weg zitten van eigen activiteiten. 

Earryt vertelt hoe samenwerkingen handig zijn voor het netwerk en de bekendheid van 

Prometheus. Samenwerkingen zullen daarbij vaak lezingen zijn, zoals Prometheus 

gewend is, waardoor ze niet in de weg hoeven te zitten van bestuursactiviteiten. 

Earryt zegt dat samenwerking ook de horizon van Prometheus kan verbreden. Zo is 500 

er gesproken over samenwerkingen met watersportverenigingen. Het is in ieder 

geval niet de bedoeling om een overvloed aan samenwerkingen in te plannen. 

Niels vraagt of bestuur Xenia misschien het plan van het VVO, het oprichten van een 

stichting, kan uitleggen.  

Earryt zegt dat de PKvV de financiële verantwoordelijkheid voor de VVO-week niet meer 505 

wilde dragen. Daarom moest er een alternatief gevonden worden. Een van de opties 

was om de verantwoordelijkheid over te dragen aan de quaestoren van de 

deelnemende verenigingen. Dit zou echter leiden tot een grote toename in de 

werklast van de quaestoren. Verder kost een vereniging oprichten meer moeite dan 

het waard is. Een stichting is echter veel goedkoper dan een vereniging, ondanks dat 510 

het oprichten van een stichting, net als dat van een vereniging, een bezoek aan een 

notaris vereist. Daarbij zijn de commissieleden en verenigingsquaestoren niet langer 

persoonlijk aansprakelijk als het VVO een stichting wordt. Ook kan een stichting 

misschien een bankrekening openen.  

Eline zegt dat het oprichten van een stichting en het openen van een bankrekening veel geld 515 

kost. Ze vraagt zich af wie dat gaat betalen. 

Earryt zegt dat er nog niks is besloten wat betreft de bankrekening. De vraag van Eline is 

echter wel al ter sprake gekomen bij de laatste vergadering.  

Floris zegt dat het handig is om te weten dat de VVO-week vorig jaar winst had gemaakt. 

Deze winst zou de kosten voor het oprichten van de stichting moeten financieren. 520 

Hiernaast nog geld inleggen voor een bankrekening, volgens hem een bedrag van € 

400,–, vindt hij wel exorbitant.  

Esmée wil noemen dat het genoemde bedrag over alle deelnemende verenigingen verdeeld 

gaat worden, indien er voor een bankrekening wordt gekozen. 

Niels vraagt of bestuur Xenia al ideeën heeft voor activiteiten die met de zusjesverenigingen 525 

te organiseren zijn. 

Earryt zegt dat er momenteel geen plannen zijn voor een grote activiteit, maar dat de 

verenigingen elkaar kunnen uitnodigen voor lezingen en borrels. Earryt vermeldt dat 

hier nog geen contact over is geweest met de zusjes, maar hij is wel van plan om daar 

verandering in te brengen.  530 

Floris adviseert Earryt om achter de oprichting van de VVO-week aan te gaan, omdat het 

snel moet opstarten.  

Eline benoemt dat het heel veel tijd gaat kosten om een bestuurswisseling aan de Kamer van 

Koophandel door te geven als het VVO een stichting met een bankrekening wil zijn. 
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De bestuurswisseling bij Prometheus is al heel veel werk en met twaalf verenigingen 535 

gaat dat niet makkelijker worden.  

Francine vraagt zich af of het maken van duidelijke afspraken binnen de VVO niet al veel 

van de problemen zou oplossen, aangezien communicatie en onduidelijke 

afspraken vorig jaar de grootste knelpunten waren. 

Adri denkt dat de commissie misschien te veel vrijheid gaat krijgen als het een stichting 540 

wordt. Dit gaat zeker nog besproken worden. 

Jurrian zegt dat het voor het VVO een hele logische zet is om een stichting op te richten. Het 

geeft het VVO meer bestaansrecht en de gelegenheid om te professionaliseren. Als de 

deelnemende verenigingen het VVO een aanvulling vinden, hoort het oprichten van 

een stichting volgens hem geen probleem te zijn. Hij vraagt zich wel af of Prometheus 545 

op deze manier achter het VVO-week staat.  

Floris zegt dat de professionalisering juist plaatsvindt om de VVO-week een steviger 

bestaansrecht te geven. Door de betere fundering van het project kan het echt goed 

aangepakt worden.  

Jurrian reageert door te zeggen dat een stichting oprichten een vergaande handeling is om 550 

professionalisering te bewerkstelligen. Een verdubbeling van het budget voor de 

VVO-week met één verenigingsquaestor die de financiën overziet zou misschien ook 

al veel kunnen helpen. 

Niels vraagt of Xenia denkt dat samenwerking gaat leiden tot het aantrekken van andere 

soorten sprekers.  555 

Earryt zegt dat het onderwerp van een lezing een verband zou hebben met de 

gastvereniging. Een studievereniging waarvan het bestuur de docenten en 

vakmensen kent, kan hele interessante sprekers bieden waar Prometheus mogelijk 

niet aan zou denken. 

Jurrian zegt dat het gebruiken van een normale Prometheusactiviteit voor samenwerkingen 560 

een hoop zorgen weg kan nemen, wat hij erg goed vindt. 

Esmée gaat door naar het kopje “Website”. 

Adri zegt dat de Raad van Advies geen vragen heeft over de website. 

Sander zegt dat er op dit moment twee problemen zijn met de online aanwezigheid van 

Prometheus. Het eerste probleem is dat de website van Prometheus binnenkort niet 565 

meer toegankelijk gaat zijn. Het tweede probleem is dat leden steeds minder gebruik 

maken van Facebook, een belangrijk communicatiemiddel voor de vereniging. 

Bovendien weet Sander niet zeker of WordPress, waar de nieuwe website op wordt 

gebouwd, alle functionaliteiten van de huidige website kan vervangen. Sander wil 

daarom weten of bestuur Xenia heeft overwogen om nog ambitieuzer te zijn door een 570 

app te ontwerpen. 

Anne Wellink zegt dat ze zelf ook over een app heeft nagedacht, maar uiteindelijk heeft 

besloten dat dit plan te ambitieus is. Ze heeft gekeken naar wat de mogelijkheden zijn 

en het zou Prometheus erg veel geld kosten. De app moet idealiter pushberichten 

kunnen sturen en er is een team van ontwikkelaars nodig om dat te kunnen bereiken. 575 

Dat zou minimaal € 1 000,– euro kosten. Anne Wellink denkt wel dat de vernieuwde 

website het afnemende gebruik van facebook kan opvangen. 

Sander zegt dat hij een investering van € 1 000,– zelf aan de lage kant vindt voor een app en 

zou het geld ervoor over hebben. 

Roy vraagt of het een jaarlijks of eenmalig bedrag betreft. 580 
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Anne Wellink zegt dat het geldbedrag eenmalig betaald moet worden. Een app die van € 1 

000,– zou slechts minimale interactie mogelijk maken. Om een app te maken die 

vergelijkbaar is met Facebook, zou Prometheus een bedrag moeten betalen dat hoger 

is dan de complete verenigingsbegroting. 

Eline zegt dat WordPress wel e-mails kan sturen, waar het idee van notificaties mee 585 

gefabriceerd kan worden. Ze vraagt zich verder af of het mogelijk is om in drie 

maanden een website te bouwen. 

Anne Wellink zegt dat het mogelijk is om binnen die tijd een website in elkaar te zetten. 

Sterker nog, het begin staat al klaar. De eerste versie van de site gaat volledig 

toegankelijk zijn voor externen. Als dit af is gaat ze de internetcommissie opstarten en 590 

samen met hen kijken naar welke functies van de oude website na te bouwen zijn. 

Sander heeft van zijn ervaringen met het bouwen van de website voor Cultuurlijk geleerd 

dat met vier mensen werken aan een website tamelijk vertragend kan zijn. Hij raadt 

Anne Wellink daarom aan om de dictator te spelen tijdens dit proces. 

Eline denkt dat Prometheus beschikt over een tweede domeinnaam waar Anne Wellink mee 595 

zou kunnen werken voor de website. 

Anne Wellink bevestigt dat ze van deze domeinnaam afweet en er ook mee aan het werken 

is. 

Niels zegt dat het maken van app van goede kwaliteit naar zijn ervaring minimaal € 5 000 – 

kost. 600 

Jurrian zegt dat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van facebook, wat ertoe leidt dat 

steeds minder Prometheanen op de hoogte zijn van wat er binnen de vereniging 

speelt. Hij zegt dat dit probleem enigszins verholpen kan worden door het 

maandprogramma in een Google agenda te plaatsen. Leden kunnen die informatie 

overzetten naar hun eigen agenda. 605 

Anne Wellink zegt dat ze van plan is om op de nieuwe website een downloadbare agenda te 

plaatsen die deze functie kan vervullen.  

Miranda voegt hieraan toe dat de WhatsAppgroep waar mededelingen in gedaan gaan 

worden over bestuursactiviteiten deze functie ook gaat vervullen. 

Joris zegt dat hij regelmatig heeft gehoord dat de functionaliteiten van de gildepagina 610 

eigenlijk niet op een andere website na te bootsen zijn. 

Anne Wellink zegt dat er inderdaad nog geen vergelijkbaar systeem is voor de gildepagina. 

Ze gaat samen met de internetcommissie echter haar best doen om iets in elkaar te 

zetten. Ze zegt dat de huidige website er over drie maanden bovendien simpelweg 

niet meer is. Daarom moet er iets nieuws worden gemaakt, ongeacht of er 615 

vergelijkbare functionaliteiten bestaan. 

Sander vraagt of de huidige website, mocht er niet genoeg tijd zijn om de nieuwe website af 

te maken, ook verhuisd kan worden en bruikbaar blijft. 

Anne Wellink zegt dat een verhuizing wel kan, maar dat dit wel moeite zou kosten. De 

website draait namelijk op een zeer verouderde versie van PHP waardoor het niet 620 

optimaal kan functioneren op moderne servers. 

Esmée gaat door naar het kopje “Communicatie en promotie”. 

Niels heeft begrepen dat alleen bestuursleden in de WhatsAppgroep voor mededelingen. Hij 

raadt bestuur Xenia aan om nog een keer te overwegen of deze groep een goed idee is 

of niet. Mededelingen ontvangen via de e-mail, Facebook en WhatsApp is misschien 625 

te veel.  
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Anne Wellink zegt dat deelname aan de groepschat optioneel gaat zijn. Leden kunnen zich 

aanmelden door op een een link in de weekmail te klikken. Als daaruit blijkt dat er bij 

de leden geen animo is voor dit plan, dan is dat geen probleem. Ze denkt echter dat 

dit de Prometheanen die geen Facebook hebben tegemoet kan komen. 630 

Francine zegt dat ze liever een groepschat heeft waar leden wel in kunnen praten om gilden 

te promoten.  

Sander reageert op Francine door te zeggen dat er een eerstejaarsgroep is waar gepraat 

wordt over activiteiten en daar zit niet zoveel spam in. 

Lianne vraagt wat de leden moeten doen als ze vragen hebben over een mededeling op 635 

WhatsApp. Ze wil weten of leden dan nog steeds een e-mail moeten sturen. Het 

maken van een appgroep vergroot namelijk de kans dat leden het bestuur via de app 

gaat benaderen. 

Esmée zegt dat contact per e-mail inderdaad nog steeds de voorkeur heeft, maar bestuur 

Xenia gaat deze opmerking meenemen. 640 

Sander zegt dat de weekmail soms vrij lang is, wat onder andere door advertenties komt. 

Eline merkt op dat Prometheus voor deze advertenties betaald wordt.  

Sander heeft, nu hij de opmerking van Eline heeft gehoord, niks meer te zeggen over dit 

onderwerp. 

Leonie had het komende bestuur in haar jaarverslag aangeraden om meer aandacht te 645 

besteden aan Instagram. Ze zou graag willen weten of Anne Wellink daar al plannen 

voor heeft.  

Anne Wellink wil inderdaad meer gebruik gaan maken van Instagram en wil er ook 

activiteiten op promoten. Ze is ook van plan om na activiteiten foto’s te posten.  

Floris vraagt hoe Anne Wellink de gefotografeerde leden toestemming wil vragen om de 650 

foto’s online te zetten. Alle gefotografeerden persoonlijk vragen kan namelijk lang 

duren.  

Anne Wellink zegt dat ze voor Instagram misschien foto’s gaat selecteren waar weinig leden 

op staan. Ze moet hier echter nog over nadenken.  

Floris herhaalt wat Bo eerder deze vergadering zei: dit wordt pas een echt probleem als 655 

iemand er een probleem van maakt. 

Leonie zegt dat ze het aankondigt wanneer ze foto’s maakt om op Instagram te zetten. Dan 

kunnen leden ervoor kiezen om buiten beeld te blijven. 

Eline merkt op dat er in de eerste maanden van het bestuursjaar mogelijk veel enquêtes 

uitgebracht gaan worden, zoals de enquête over weekendactiviteiten en die over 660 

merchandise. Ze vraagt of bestuur Xenia heeft overwogen om een paar van deze 

onderzoeken samen te voegen in één enquête. 

Esmée zegt dat samenvoegen zeker te overwegen is. Het bestuur gaat in ieder geval 

nadenken over het voorstel van Eline. 

Esmée vraagt of er algemene opmerkingen zijn over het beleidsplan. 665 

Floris had nog iets wat hij over het programma wilde zeggen. Eten-bij-een-Prometheaan 

wordt wel eens door bestuursleden opgevangen als er te weinig kok zijn. Dit jaar zijn 

drie van de bestuursleden echter niet in staat om dat te doen. Floris vraagt hoe het 

bestuur hiermee om om wil gaan. 

Anne Wellink heeft nagedacht over het extra promoten van de positie kok, ook buiten de 670 

weekmail. Als er echter te weinig koks zijn, kan Eten-bij-een-Prometheaan simpelweg 

niet doorgaan. Ze zegt dat het heel fijn is als een lid voor anderen kan en wil koken, al 
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is het maar voor twee mensen. Samen eten bij bijvoorbeeld L.V.V.S. Augustinus7 kan 

ook overwogen worden. 

Eline vindt het beleidsplan heel mooi. Ze is erg kritisch geweest, maar dat is alleen maar 675 

goed. 

Joris waardeert de gedichtjes die zijn geschreven voor de inleiding en het slot van het 

beleidsplan. 

Esmée wil de Raad van Advies nog erg bedanken voor alle hulp. Esmée bedankt de ALV ook 

voor de nuttige inbreng die iedereen heeft geleverd. 680 

#6. Stemming inzake beleidsplanEsmée stelt voor om het beleidsplan per hamerslag en 

acclamatie aan te nemen. 

Esmée constateert dat er geen bezwaren bestaan tegen besluitvorming bij acclamatie en 

neemt het beleidsplan bij hamerslag en per acclamatie aan. 

 685 

Esmée schorst de vergadering om 21:54 uur. 

 

In de pauze verlaten Floris, Kai Tjong-Ayong, Leonie en Rafaël van Beusekom de zaal en 

komt Niels Kolenbrander binnen.  

 690 

#7. Begroting 

Esmée heropent de vergadering om 22:12 uur. 

Susan zegt dat de beamer het helaas niet doet, wat betekent dat ze de begroting gaat 

voorlezen. 

Susan begint bij het kopje “Inkomsten”. Ze zegt dat het aantal Vrienden van Prometheus dit 695 

jaar is afgenomen omdat veel van deze Vrienden de ouders zijn van Prometheanen 

die zich hebben uitgeschreven. Veel van de leden die zich hebben uitgeschreven zijn 

wel Reünist geworden, wat de stijging van deze post verklaart. 

Eline vraagt of Susan de inkomsten hier al bij heeft gezet. 

Susan zegt dat ze dat nog niet heeft gedaan. 700 

Sander bevestigt dat de post “Contributies” ook de contributies van voorspelde toekomstige 

inschrijvingen bevat. 

Susan zegt dat bestuur Halcyon in vergelijking met eerdere jaren erg conservatief is geweest 

met printen. Susan heeft bestuur Xenia dit jaar iets meer geld gegeven om eventuele 

uitschieters op te vangen. De post “Promotiemateriaal” lijkt lager te zijn begroot dan 705 

vorig jaar, maar omdat de Cultuurfabriek ook voor een deel met deze post 

gefinancierd is, is het bedrag dat daadwerkelijk aan promotiemateriaal is uitgegeven 

ongeveer hetzelfde als wat Susan nu heeft begroot. Daarbij heeft bestuur Halcyon 

investeringen gedaan, zoals de banner, waardoor de kosten dat jaar wat hoger zijn 

uitgevallen.  710 

Joris waarschuwt dat de postzegels mogelijk meer geld gaan kosten dan Susan heeft begroot. 

Dit is omdat er dit jaar meer (thuiswonende) eerstejaars zijn bijgekomen, waardoor er 

mogelijk meer postzegels nodig gaan zijn. 
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Eline merkt op dat de banner en andere investeringen van vorig jaar erg veel geld kostte. 

Omdat dit niet opnieuw gekocht hoeft te worden, is deze post misschien wel te hoog 715 

ingeschat. 

Anne Wellink zegt dat ze wel wilde plannen heeft wat betreft promotie. 

Jurian en Bo, de aanwezige leden van de kasontrolecommissie, besluiten dat dit het moment 

is om op te staan en te vertellen dat ze een commissie zijn die de verenigingskas 

controleert. De leden van de commissie zijn oud-quaestoren en zijn daarom in staat 720 

om de huidige quaestor wijze raad te geven. Zij controleren ook of het bestuur niet 

liegt over de gemaakte uitgaven. 

Susan vertelt dat onder de post “reservering voorgaande jaar” momenteel € 1 200,– staat. 

Hier moet het specifieke bedrag € 1 239,– worden geplaatst. Ze zegt dat deze 

reservering slechts kort geleden op de begroting is gezet. Om deze reden zijn enkele 725 

posten op de begroting enigszins onverfijnd. 

Eline merkt op dat er in vergelijking met de afgelopen twee jaar veel is begroot voor 

enveloppen, terwijl de vereniging al veel enveloppen bezit.  

Susan zegt dat er veel brieven naar eerstejaars moeten gaan, waardoor de voorraad snel zou 

kunnen slinken.  730 

Eline zegt dat de kolom over bestuur Yggdrasil waarschijnlijk verwijderd kan worden. 

Susan zegt dat het sprekersbudget nu fors is verhoogd. Dit geeft bestuur Xenia de 

mogelijkheid om een of meerdere potentiële sprekers te benaderen die een 

vergoeding vragen.  

Susan vermeldt dat het budget voor doordeweekse activiteiten ook is verhoogd om meer 735 

activiteiten te kunnen organiseren waar een prijskaartje aan hangt. De post 

“Weekendactiviteiten” is, ondanks de opkomst van vorig jaar, ook ruim begroot 

zodat Xenia de ruimte heeft om bijzondere dingen te doen. 

Susan heeft het budget voor themamaandcommissie februari verhoogd omdat de 

themamaand mei is afgeschaft. Zo heeft de commissie ook meer ruimte om een feestje 740 

te organiseren, aangezien Prometheanen daar tegenwoordig een groeiende interesse 

voor hebben. 

Susan heeft besloten om de subsidie voor de galacommissie fors te verhogen, namelijk naar € 

650,–. Het is de bedoeling dat het extra geld het vinden van een mooiere locatie 

mogelijk maakt.Ze vertelt dat de post “Internetkosten” ook aanzienlijk is verhoogd, 745 

zodat er ruimte is om in de nieuwe website te investeren. De eventuele kosten voor 

het online zetten van foto’s vallen nu bovendien ook onder deze post.  

Susan heeft € 150, – begroot voor de post “Merchandise” omdat ze veel pennen gaat kopen. 

Ze tikt iedereen die pennen heeft gestolen op de vingers. 

Susan heeft het budget voor de Cultuurfabriek ook verhoogd zodat de commissie veel wilde 750 

plannen uit kan voeren. 

Sander merkt op dat de post “Internetkosten” nu ook de kosten bevat voor het online zetten 

van de foto’s. Hij vraagt of de foto’s ook op de hosting komen. Dat zou volgens hem 

veel opslagruimte kosten, wat moeilijkheden oplevert bij een site van die met 

WordPress is gemaakt. Sander vraagt of een ander systeem niet beter zou zijn.  755 

Anne Wellink zegt dat een met WordPress gemaakte website misschien ook bruikbaar is 

voor geheugen en e-mail, waardoor foto’s er ook mee bewaard zouden kunnen 

worden.  

Sander vraagt of de € 60,– die nodig is om de foto’s online te zetten er nog steeds is. 
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Susan laat hem weten dat daar inderdaad nog geld voor is weggelegd. Ze heeft de post voor 760 

de foto’s enkel samengevoegd met de andere internetkosten. Het geld dat nodig is 

om de foto’s online te zetten zit daarin verwerkt. 

Eline zegt dat de EL CID-commissie afgelopen jaar niet zoveel geld heeft uitgegeven omdat 

veel van de activiteiten niet heel veel geld kostten. Ze vraagt zich af waarom het 

budget alsnog is verhoogd. 765 

Susan zegt dat ze de commissieleden heeft gevraagd naar wat ze vinden van hun subsidie. 

Ze heeft begrepen dat het uitgekeerde bedrag prima is, maar dat er veel grootse 

dingen gedaan kunnen worden met een hoger budget.  

Eline zegt dat voor meer activiteiten die geschikt zijn voor de EL CID-week véél meer geld 

nodig is. De relatief kleine verhoging die Susan heeft begroot zou volgens haar niet 770 

heel veel kunnen toevoegen. 

 

Bo vraagt of het sprekerspresentje hetzelfde blijft. 

Susan zegt dat dat wel de bedoeling is, maar dat de theeglazen opraken. Daar moet dus nog 

over worden nagedacht. 775 

Sander zegt dat er eerder is gesproken over de VVO-week., waar ook verenigingsgeld voor 

wordt betaald. Hij vraagt onder welke post dit is geplaatst. 

Susan zegt dat de VVO-week onder de post “Terugkerende activiteiten” valt.  

Jurrian denkt dat dit voldoende geld is. 

Bo benadrukt dat bestuur Xenia vooral vanaf het begin van het bestuursjaar mag beginnen 780 

met geld uitgeven. 

Bo heeft zojuist ontdekt dat een vliegtuigje met een spandoek boven Leiden laten vliegen 

goedkoper is dan men zou denken. Misschien kan de EL CID-commissie daar het 

extra budget voor gebruiken. 

Adri zegt dat de galacommissie nu een vrij hoog bedrag heeft om te besteden aan een enkele 785 

verenigingsavond. Ze vraagt bestuur Xenia om er rekening mee te houden dat dit 

geld misschien op een andere manier beter gespendeerd kan worden, hoewel dat 

zeker niet hoeft. 

Susan zegt dat de verhoging van het budget voor het gala de galacommissie enige vrijheid 

geeft. De commissie kan het extra geld gebruiken voor goedkopere kaartjes en om een 790 

andere locatie te vinden. 

Jurrian denkt dat de verhoging van het budget eigenlijk alleen naar het vinden van een 

betere locatie kan. 

Susan bedoelde met haar opmerking dat het budget is verhoogd zodat er een mooiere locatie 

gevonden kan worden, zonder dat het financieren hiervan te veel op de leden drukt. 795 

De galacommissie kan het extra budget gebruiken om de locatie te regelen of om de 

kaartjes voor het gala op de nieuwe locatie goedkoper te maken. 

Jurrian waarschuwt dat een betere locatie misschien alsnog kan leiden tot een verhoging van 

de kaartprijzen. Als het een mooie locatie is, is een verhoging wel te rechtvaardigen. 

Susan zegt dat er zeker nieuwe galalocaties te vinden zijn met dit budget. 800 

Francine denkt dat de galacommissie een commissie is waar nou eenmaal meer geld 

in gestoken moet worden om voor een aanzienlijke verbetering te zorgen. Het kan 

volgens haar wel zo zijn dat deze verdubbeling van het budget misschien niet genoeg 

is, althans niet zonder een verhoging van de kaartprijzen. 
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Susan denkt dat leden het geen groot probleem zouden vinden om meer te betalen voor een 805 

gala als het op een mooie locatie wordt gehouden en er drank wordt geschonken. 

Niels Rood vertelt dat er al een paar jaar discussie is geweest over het verhogen van het 

galabudget. Hij vindt de verdubbeling die Susan wil invoeren helemaal tof en kijkt 

ernaar uit om te zien of het leidt tot haalbare verbeteringen. 

Jurrian zegt dat Prometheanen de afgelopen jaren meer behoefte hebben gekregen aan 810 

feestjes waar drankjes worden geserveerd. Hij denkt dat dit voor het gala niet anders 

gaat zijn. 

Eline heeft een vraagje over de subsidie van de integratiecommissie. Ze heeft in haar 

bestuursjaar € 150,– begroot voor de commissie omdat ze zowel voor de 

integratiecommissie van Halcyon als dat van Xenia heeft betaald. Ze vraagt waarom 815 

Susan nog steeds € 150,– heeft begroot voor deze post. 

Susan heeft besloten om de reservering van Eline door te schuiven naar het volgende jaar en 

zelf voor de integratiecommissie in haar eigen jaar te betalen. Commissie Licurici zit 

er namelijk aan te denken om na januari nog een paar kleine activiteiten te 

organiseren, waardoor er nog een paar kwesties zijn die besproken kunnen worden. 820 

Jurrian wil graag iets voor het nageslacht mededelen. Hij zegt dat het tot twee jaar geleden 

gebruikelijk was dat het diesfeest niet zoveel geld kostte. Hij vraagt zich af of Susan al 

een indicatie heeft van hoe duur het nu is. De kosten voor het feest zijn namelijk aan 

het stijgen en hij vindt dat het duidelijk moet zijn dat deze ontwikkeling gaande is. 

Eline zegt dat de verhoging in de begroting ligt aan het feit dat de locatie duurder is 825 

geworden. Afgezien van het feest zelf is er niks groots of wilds uitgevoerd. 

Sander zegt dat de kampcommissie de kamplocaties de afgelopen jaren steeds obscuurder 

zijn gewoorden. Hij vraagt of dat aan het budget ligt. 

Susan weet dat niet zeker. Ze weet wel dat de kampcommissie steeds geld overhoudt. 

Eline zegt dat vooral problemen met het openbaar vervoer ervoor hebben gezorgd 830 

dat er geld overblijft. 

Lisette raadt Susan aan om erop te letten dat de prijzen van kamplocaties jaarlijks verhoogd 

worden. 

Susan begint te vertellen over de overige uitgaven. De post “PKvV” is een beetje te hoog 

begroot. Dit komt omdat Eline heeft afgedwongen dat de contributie € 125,– euro is, 835 

maar ze die contributieverlaging nog niet heeft verwerkt in haar begroting. 

Susan zegt dat de post “Quaestuur” fiks wat duurder is geworden. Dat heeft te maken met 

de plannen voor automatisering. Er is een kans dat de administratie zelf facturen kan 

gaan sturen; wat een quaestorfeest! Susan zegt dat de post “Onvoorzien” erg hoog 

ligt. Ze wil dat de commissies waarbij dat in redelijkheid kan hun eigen post 840 

“Onvoorzien” erg laag begroten in plaats van de gebruikelijke 10% van het budget. 

Zo kunnen commissies het geld dat hen wordt toebedeeld zonder al te veel restricties 

uitgeven. Als er iets misgaat, kan het geld van het bestuur dat opvangen. Susan wil er 

zo voor zorgen dat commissies alles uitgeven wat ze krijgen, waardoor de vereniging 

geen winst maakt. Susan zegt verder dat de post “Reservering website” niet wordt 845 

herhaald omdat deze nu onder de post “Internetkosten” wordt geplaatst. Susan heeft 

de bedragen voor de post “Spaarplan” voor nu aangehouden. Het kan mogelijk nog 

gebruikt worden voor locatieproblematiek. Ze wil deze post in ieder geval niet 

verwijderen zonder een ALV. Susan laat de de aanwezigen weten dat de financiering 
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van de microfoon, de speaker en het pinautomaat onder de post “Afschrijving” 850 

zitten. 

Niels Rood heeft twee opmerkingen. Ten eerste zegt hij dat Susan de post “Onvoorzien” zo 

hoog heeft begroot om de commissies te helpen, maar het kan zijn dat het bestuur dit 

geld zelf nodig gaat hebben. Omdat het bedrag zodanig hoog is, vindt hij dat echter 

niet heel erg. Ten tweede wil hij vragen waar de microfoon op de begroting staat. 855 

Susan is erg blij dat Niels Rood vraagt naar de microfoon, omdat ze nu een erg 

boekhoudkundig antwoord kan geven. De microfoon komt namelijk op de balans! De 

microfoon staat deels op de begroting onder de post “Afschrijving” omdat een deel 

van de waarde wordt afgeschreven. 

Eline had de uitleg over de onvoorziene kosten graag in het beleidsplan gezien. Dat komt de 860 

transparantie namelijk ten goede.  

Jurrian vraagt bij welke commissies het niet mogelijk is om de post voor onvoorziene kosten 

laag te houden. 

Susan zegt dat commissies zoals de weekendjescommissies en de 

buitenlandreiscommissie absoluut niet zonder geld mogen zitten als er iets mis gaat, 865 

bijvoorbeeld het moeten boeken van een extra vlucht. Zij moeten daarom wel 

rekening blijven houden met onvoorziene omstandigheden. 

Niels Rood wil dat Susan rekening houdt met het feit dat haar begroting niet bruikbaar is 

voor een toekomstige quaestor, aangezien het negatief begroten door uitzonderlijke 

omstandigheden mogelijk is. 870 

Eline benadrukt dat de vergoeding voor bestuurspakken wel een trend moet zijn en niet een 

eenmalige vergoeding voor dit bestuursjaar omdat er geld over is. Dit betekent dat er 

ook voor de jaren hierna genoeg geld moet zijn voor deze regeling.  

Sander vraagt of het mogelijk is om deze vergoeding pas aan het eind van het jaar aan de 

bestuursleden te geven, zodat er dan beoordeeld kan worden of er echt genoeg geld 875 

over is.  

Bo zegt dat de vergoeding dan meer gaat lijken op een bonusje dat afhankelijk is van wat het 

bestuur overhoudt. Dan is het niet echt een vergoeding voor het pak te noemen. 

De voorspellende waarde verdwijnt en het haalt de verantwoording weg. Hij zegt 

verder dat de vergoeding in het beleidsplan staat, die eerder deze avond is 880 

ingestemd. Als men echt tegen het idee was, dan had dat eerder geuit moeten 

worden.  

Niels Rood wil hieraan toevoegen dat het aan het eind van het jaar vergoeden een incentive 

kan zijn voor besturen om minder uit te geven zodat er voldoende geld overblijft 

voor de vergoeding.  885 

Sander is van gedachten veranderd wat zijn voorstel betreft, omdat de vergoeding te veel 

zou gaan lijken op een beloning.  

Eline denkt dat het voor dit jaar wel een goed idee is om de vergoeding aan het eind van het 

jaar aan het bestuur te geven. Zo kan vastgesteld worden of er echt genoeg geld is 

voor dit plan.  890 

Jurrian wil een beetje zekerheid geven door op te merken dat de post voor onvoorziene 

kosten dit jaar zeer hoog is en helemaal wordt gebruikt, waardoor er dit jaar 

vermoedelijk genoeg geld is om het plan in werking te zetten. Daarbij moet er een 

bestemming bedacht worden voor de grote hoeveelheid geld dat er over is.  
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Eline wil benadrukken dat het niet zeker is of de vereniging ook in de toekomst genoeg geld 895 

heeft om jaarlijks € 600,– uit te geven aan bestuurspakken. Ze zou het zelf fijner 

vinden om in dit later te bekijken, als er meer zicht is op de financiën voor het 

volgende jaar.  

Niels Rood zegt dat dit plan wel al met het beleidsplan is ingestemd.  

Eline zegt dat ze het er toen al eigenlijk niet mee eens was.  900 

Esmée zegt dat een motie tot stemming mogelijk is, maar zelf niet weet hoe het quaestoriaal 

werkt.  

Bo denkt dat het aannemen van deze begroting nu zonder stemming kan plaatsvinden.  

Adri realiseert dat ze het toch een beter idee vindt om te kijken of de pakkenvergoeding 

haalbaar is voor toekomstige besturen. De vergoeding moet de vereniging immers ten 905 

goede komen, niet slechts zes mensen.  

Sander is het niet echt eens met deze bewoording. De betreffende zes mensen zijn er immers 

ook voor de vereniging.  

Lisette oppert de mogelijkheid om volgend jaar een lager geldbedrag uit te keren, indien dat 

nodig is. 910 

Roy vraagt of een motie mogelijk is. 

Susan denkt eigenlijk van niet omdat het beleidsplan, waar ook het bedrag in genoemd staat, 

is goedgekeurd.  

Jurrian zegt dat het mogelijk is om met de nieuwe informatie hier een discussie over te 

voeren. Daar kan misschien zelfs nog een ALV voor worden ingepland. Dat geeft het 915 

bestuur de gelegenheid om een goed plan uit te werken en dan kunnen de leden over 

dit onderwerp hun mening vormen.  

Susan benoemt dat dat klinkt als een beleids-ALV, wat nu gaande is.  

Niels Rood zegt dat de begroting wel kan worden aangenomen, maar dat de vergoeding nog 

niet hoeft te worden uitbetaald. Dan kan dit punt bij de halfjaarlijkse ALV verder 920 

worden besproken. Dan kan hier extra aandacht in worden gestoken, zonder dat een 

extra ALV nodig is.  

Bo denkt dat het toch beter is om deze begroting nu goed te keuren. Dit is tenslotte een echte 

ALV, waar besluiten genomen worden.  

Susan weet niet of ze de begroting rond kan krijgen als de pakkenvergoeding wordt 925 

afgewezen. 

 

Esmée schorst de vergadering om 23:13 uur zodat deze kwestie binnen het bestuur 

besproken kan worden. 

 930 

In de schorsing machtigt Roy Eline om voor hem te stemmen, mocht hij vertrekken voordat 

de stemming plaatsvindt. 

 

Esmée heropent de vergadering om 23:20 uur. 

 935 

Suan heeft een voorstel. Ze gaat de € 600,– voor nu niet uitgeven. Dat geld houdt ze tot de 

halfjaarlijkse ALV vast, zodat er beoordeeld worden hoe dit jaar verloopt. Susan 

vraagt of iemand op haar voorstel wil reageren.  

Eline vindt het een erg schappelijke oplossing.  
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Jurrian zegt dat dit soort uitgaven normaal gesproken altijd aan het eind van het jaar worden 940 

behandeld. 

Eline biedt haar excuses aan omdat ze hier zo over doorging. Ze vindt de rest van de 

begroting echt heel goed. 

Esmée zegt dat het bestuur begrijpt dat de discussie geheel zakelijk van aard was. 

Esmée constateert dat er geen verdere vragen of opmerkingen zijn over de begroting. Ze 945 

neemt de begroting bij hamerslag en per acclamatie aan.  

Esmée gaat over tot decharge en installatie van de kascontrolecommissie. Ingevolge artikel 

42 van het huishoudelijk reglement heeft ze daar de toestemming van de 

ledenvergadering voor nodig; ze vraagt of iemand er bezwaar tegen heeft om Gerard 

uit de commissie te dechargeren en Eline te installeren. Niemand maakt bezwaar. 950 

 Esmée dechargeert Gerard Spaans, Bo Salomons en Jurrian Meijerhof bij hamerslag en per 

acclamatie uit de kascontrolecommissie. 

Esmée installeert Bo Salomons, Jurrian Meijerhof en Eline Berkhout bij hamerslag en per 

acclamatie in de kascontrolecommissie. 

Esmée wil verder nog mededelen dat vragen omtrent de acquisitiecommissie te allen tijden 955 

gesteld kunnen worden aan de acquisitiecommissie via de mail of op een borrel. 

Aangezien er gisteren niet verder op in is gegaan, neemt bestuur Xenia aan dat er 

geen vragen zijn. Als iemand wel vragen heeft, kunnen die gerust gesteld worden aan 

de acquisitiecommissie. 

 960 

#8. Installatie commissieleden 

Esmée gaat over tot installatie van de commissieleden. Ze merkt op dat er naast installatie 

ook decharge van commissieleden plaatsvindt.  

Esmée installeert Floris Meertens, Isabel van der Laan, Nick Vink, Tamar Kuijpers en 

Willemijn Roozenbeek in de almanakcommissie. 965 

Esmée installeert Emma Lenting, Kai Tjong-Ayong en Roychang Ditiecher in de 

buitenlandreiscommissie. 

Esmée installeert Eline Berkhout, Kim Vogelzang en Vera Hoijting in de dagjescommissie. 

Esmée installeert Bart Slotboom, Daphne Bras, Earryt Sijm, Fons Hooft, Julia Westmeijer, 

Louise Lagarde en Marina van Gog in de EL CID-commissie. 970 

Esmée installeert Cid Swanenvleugel, Lianne de Rijk, Maartje Dingemans en Marina van 

Gog in de feestcommissie. 

Esmée installeert Joris van de Riet, Patrick Daamen en Roychang Ditiecher in de 

galacommissie. 

Esmée installeert Bart Wentholt, Iris Langeveld, Joris van de Riet, Linda Bouwmeester, 975 

Sander Huls en Sterre Mulder in de kampcommissie. 

Esmée installeert Floris Meertens, Freya Freytag, Lianne de Rijk en Lisette Neeleman in de 

themamaandcommissie februari. 

Esmée installeert Bart Slotboom, Eveline van der Veen en Lisette Neeleman in de weekendje 

I-commissie. 980 

Esmée installeert Anna Zandee, Loes de Bruin, Marit Tijhuis en Suzanne Anten in de 

weekendje II-commissie. 

Esmée installeert Roy Vlieland als producer van Toneelgroep Efeze. 

Esmée installeert Anne Wellink, Francine Maessen, Kira Beijers, Leonie Dams, Miranda Lake 

en Roy Vlieland in de Cultuurfabriekcommissie. 985 
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Esmée installeert Isabella Wigard in de Cultuurlijkredactie. 

Esmée installeert Susan van den Dool in de acquisitiecommissie. 

Esmée installeert Miranda Lake in de archiefcommissie. 

Esmée installeert Anne Wellink en Chris van Maarseveen in de internetcommissie. 

Esmée installeert Miranda Lake in de statutencommissie. 990 

Esmée installeert Thomas van Urk in Toneelgroep Efeze. 

 

Sander vertelt dat de vaste naam voor de blog vanaf nu “Cultuurlijkredactie” is. Zo kan het 

correct in de notulen worden opgenomen. 

 995 

#12. W.v.t.t.k. 
Jurrian vraagt hoeveel rondjes verenigingen bestuur Xenia wil gaan bijwonen. 

Esmée zegt dat een aantal bestuursleden al met bestuur Halcyon zijn meegeweest naar een 

rondje en Earryt en Susan zijn er al erg fanatiek over. 

 1000 

#10. Rondvraag 

Esmée gaat de zaal langs en geeft iedereen de gelegenheid om iets te zeggen. 

Adri wenst bestuur Xenia succes. Een bestuursjaar is fantastisch leuk. 

Niels Rood sluit zich aan bij de opmerking van Adri. Hij raadt het bestuur aan om vooral te 

genieten als een groep. Het voordeel daarvan is dat iedereen elkaar kan steunen. Hij 1005 

drukt bestuur Xenia ook op het hart om leuke dingen te doen. Het maandprogramma 

ziet er veelbelovend uit. 

Joris sluit zich aan bij wat al is gezegd. Bestuur doen is zwaar, maar vooral heel leuk. Verder 

vindt Joris de pakken mooi. 

Pauline Witteveen wenst het bestuur plezier en succes. 1010 

Marit sluit zich aan bij wat gezegd is. 

Marina wenst het bestuur plezier en succes toe. 

Roy wenst het bestuur ook plezier en succes toe. 

Sander wenst bestuur Xenia heel veel plezier en heel veel succes. Hij wil gebruikmaken van 

deze gelegenheid om een anekdote te delen waar de professionaliteit van het bestuur 1015 

Prometheus uit blijkt. Hij was net bij de ALV van een studievereniging die een half 

uur te laat begon omdat de begroting nog niet af was en waar zowel de voormalige 

als de huidige ab-actis geen laptops bij zich hadden. Verder is de quaestor daar een 

half uur buiten gezet. 

Eline zegt dat bestuur heel leuk is, maar dat iedereen vooral op elkaar moet letten. Ze vraagt 1020 

de rest van het bestuur om ook vooral op Susan te letten, omdat men lief moet zijn 

tegen de quaestor. Het is heel belangrijk om voor elkaar te zorgen. Ze raadt het 

bestuur aan om soms eten voor elkaar mee te nemen. Aan het eind van het jaar zijn 

het niet alle lezingen en activiteiten die bij je blijven als voormalig bestuur, maar de 

bestuursgenoten waar je het jaar samen mee hebt doorgebracht. Ze bedankt het 1025 

bestuur ook voor de speculaas. 

Bo zegt dat bestuur Xenia nu de baas is. Hij raadt het bestuur aan om niet te veel te denken 

aan wat anderen doen, maar aan wat het bestuur zelf gaat doen. 
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Francine wenst bestuur Xenia succes. Ze vindt dat de bestuursleden goed op elkaar inspelen 

en ziet dat ze nu al in hun rollen groeien.  1030 

Jurrian twijfelt erover of hij op wil, maar besluit om het toch maar te doen. Sander vertelde al 

hoe een ALV bij andere verenigingen kan verlopen. Overal wordt een spoedig 

verloop van de ALV erg op prijs gesteld. Wat Prometheus minder wordt 

gewaardeerd op een ALV is het rijkelijk laten vloeien van bier, wat oreren en 

vloeiendheid niet erg helpt. Daarom zal hij nu dus maar stoppen met zijn oratie. Hij 1035 

sluit zich aan bij de geluks- en plezierwensen. Hopelijk is de spanning nu een beetje 

weggevallen. Hij kan niet beloven dat hij veel aanwezig gaat zijn, maar hij zal 

proberen er voor speciale dingen te zijn en belooft Susan dat zij op hem kan steunen. 

Niels Kolenbrander wenst het bestuur veel succes en vindt de pakken er goed uitzien. 

Lisette wenst bestuur Xenia succes. Het maakt haar heel blij om het nieuwe bestuur zo te 1040 

zien. Alles wat het bestuur al heeft gedaan en gaat doen maakt haar enthousiast. 

Anne Wellink bedankt iedereen voor alle lieve wensen. Ze wil er een goed jaar van maken. 

Anne Bulkens bedankt iedereen voor alle gelukwensen. Bestuur Xenia gaat er een leuk jaar 

van maken. 

Miranda vond het een leuke ALV en bedankt iedereen voor de gelukwensen. 1045 

Earryt bedankt iedereen voor de gelukwensen en zegt dat hij uitkijkt naar wat dit jaar gaat 

brengen. Hij bedankt iedereen ook voor de kritische inzichten. Xenia kan daar veel 

mee. Hij wil iedereen ook hartelijk bedanken voor de vlotheid van deze ALV. De 

treinen rijden nog en nu kan hij in zijn eigen bed slapen! 

Susan voelt zich gevuurdoopt en vond het een mooie discussie. 1050 

Esmée bedankt iedereen voor de gelukwensen en voor ieders aanwezigheid bij deze ALV. 

 

#11. Sluiting 

Esmée bedankt iedereen voor de goede wensen en de aanwezigheid. Ze richt haar dank ook 

specifiek tot de aanwezige eerstejaars, omdat het echt heel indrukwekkend was dat 1055 

zij hier waren. 

 

Esmée sluit de vergadering om 23:39 uur. 

 


