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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus  

op dinsdag 11 februari 2020 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Miranda Lake. 

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Anne Bulkens 

Anne Wellink 

Bart Wentholt 

Bo Salomons 

Earryt Sijm 10 

Eline Berkhout 

Esmée van ‘t Hof 

Francine Maessen 

Joris van de Riet 

Kim Vogelzang 15 

Miranda Lake 

Niels Rood 

Sander Huls 

Susan van den Dool 

Personen worden de eerste keer dat zij in de notulen verschijnen met voor- en achternaam 20 

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. 

 

#1. Opening 25 

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

om zich in te schrijven op de intekenlijst. Een aantal kopieën van de statuten en het 

huishoudelijk reglement ligt ook beschikbaar voor inzage. Ze vraagt iedereen om de 

telefoons op stil te zetten. 

Esmée opent de vergadering om  19:42 uur. 30 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

Esmée leest de agenda voor en vraagt of hier vragen of opmerkingen over zijn. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de agenda. 

Esmée stelt voor om na het negende agendapunt, de stemming over de statutenwijziging, 35 

een pauze 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 40 

vergadering. 

Miranda zegt dat zij machtigingen heeft binnengekregen van Bart Wentholt en Roy Vlieland 

voor Kim Vogelzang, Adri Wessel voor Niels Rood, Francine Maessen en Lennart 

Blok voor Eline Berkhout en Leonie Dams en Floris Meertens voor Joris van de Riet. 
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Miranda deelt de vergadering mee dat nu het moment is om machtigingen te 45 

overhandigen voor degenen die er nog een hebben.  

Joris had begrepen dat Dominique Mulder een machtiging wilde indienen bij Esmée. 

Esmée controleert dit en het is inderdaad het geval. 

Niemand heeft daarnaast nog een machtiging bij zich. 

 50 

 

#4. Notulen vorige vergaderingen 
Esmée zegt dat de notulen van de vorige ALV niet in hun volledigheid naar de leden zijn 

gestuurd vanwege de het korte termijn tussen de afgelopen en de huidige ALV. Wel 

is het deel van de notulen dat van belang is voor deze vergadering bijgewerkt 55 

verstuurd. Esmée vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over de notulen. 

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen over de notulen. 

Esmée neemt de notulen van de vorige ALV bij hamerslag en acclamatie aan. 

 

 60 

#5. Mededelingen 

Esmée deelt mee dat er zoals gewoonlijk speculaas aanwezig is waar de leden tijdens de 

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

Eline Berkhout vraagt of er naast de gebruikelijke speculaas in rode verpakking, ook speciale 

speculaas is gekocht. 65 

Anne Wellink haalt een paars pak speculaas uit haar tas, waarmee de vraag wordt 

beantwoord. Het is amandelspeculaas. 

Er zijn geen verdere mededelingen. Esmée gaat door naar het volgende punt. 

 

#6. Amendementen statuten 70 

Sander Huls, Bo Salomons en Joris van de Riet staan op. Zij vertegenwoordigen de 

statutencommissie. 

Bo zegt dat er vijf amendementen zijn ingediend. Het eerste amendement gaat over het 

aanvragen van een schrijftelijke stemming. In de voorgestelde statuten staat dat een 

schrijftelijke stemming plaatsvindt indien minstens drie stemgerechtigden dat 75 

wensen.1 Het instemmen van dit amendement zorgt ervoor dat slechts één 

stemgerechtigde een voorkeur moet aangeven om schriftelijke stemming plaats te 

laten vinden. Dit is ook in de huidige statuten op deze manier geregeld. Het tweede 

amendement gaat over de benoeming van leden voor de Raad van Advies. In het 

huidige voorstel worden kandidaten voorgedragen door de Raad en benoemd door 80 

                                                      

 
1 Artikel 19 lid 3 van de voorgestelde statuten: “Een stemming vindt schriftelijk bij ongetekende 

gesloten briefjes plaats indien: 

a. de voorzitter dit wenselijk acht; 

b. ten minste drie stemgerechtigden dit wenselijk achten; 

c. het een stemming over ontslag van een of meerdere personen betreft; 

d. het een stemming over schorsing van een lid of ontzetting uit het lidmaatschap betreft.” 
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de ledenvergadering.2 Het aannemen van dit amendement zou ervoor zorgen dat de 

Raad van Advies haar eigen leden benoemt. 

Joris voegt toe dat deze benoemingswijze onder de huidige statuten ook wordt toegepast. 

Bo zegt dat het derde amendement het ontslag van Raadsleden betreft. Onder de 

voorgestelde statuten kan lidmaatschap van de Raad van Advies onder andere 85 

eindigen door ontslag, wat op voordracht van het bestuur of de Raad door de 

ledenvergadering  wordt gedaan.3 Het amendement zou ervoor zorgen dat alleen de 

Raad zijn leden kan ontslaan, zonder dat het naar de ledenvergadering gaat. Het 

vierde amendement gaat over hetzelfde artikel. Dit amendement zou er echter toe 

leiden dat in plaats van alleen de Raad zelf, alleen de ledenvergadering Raadsleden 90 

kan ontslaan. Bo zegt dat de drie amendementen die over de Raad van Advies gaan 

met elkaar samenhangen. Het is handig als dezelfde  organen beslissen over zowel de 

benoeming als het ontslag omdat er anders situaties kunnen ontstaan dat het ene 

orgaan het niet eens is met de ander, met als gevolg dat een benoeming ongedaan kan 

worden gemaakt worden door een ontslag door het andere orgaan. Bo gaat verder 95 

met het behandelen van het vijfde amendement. In de voorgestelde statuten wordt 

een onjuiste verwijzing naar een artikel gemaakt. Met dit amendement wordt die 

verwijzing verbeterd. 

Esmée stelt voor om de amendementen één voor één te behandelen. Ze begint met het eerste 

amendement en wil weten of iemand daar nog vragen of opmerkingen over heeft. 100 

Eline vindt het een prima amendement. 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over dit amendement. 

Niels Rood vraagt hoe er gestemd gaat worden. 

Esmée stelt voor om voor de eerste vier amendementen te stemmen met handopsteken, tenzij 

er een voorkeur is voor een andere stemwijze. Het vijfde amendement zou Esmée 105 

graag per acclamatie willen instemmen. 

Sander stelt voor het eerste amendement ook per acclamatie in te stemmen, aangezien er 

geen opmerkingen over zijn. 

Esmée vraagt of iemand daar bezwaar tegen heeft. 

Niemand heeft bezwaren tegen een acclamatie. 110 

Esmée gaat verder met het tweede amendement. 

Joris zegt dat dit amendement was ingediend door Niels namens het lid dat hem gemachtigd 

heeft. Joris vraagt of Niels nog opmerkingen heeft over dit amendement. 

Niels zegt dat hij tijdens de vorige ALV alle argumenten al had gegeven en daar is die avond 

al over gediscussieerd. Hij hoeft dit standpunt niet verder uit te werken. 115 

Francine Maessen vraagt wat de consequenties zijn als men tegen het tweede amendement is. 

Ze wil weten of men dan logischerwijs tegen het derde en vóór het vierde argument 

is. 

                                                      

 
2 Artikel 30 lid 3 van de voorgestelde statuten: “Leden van de Raad worden op voordracht van de 

Raad benoemd door de ledenvergadering.” 
3 Artikel 30, lid 5 van de voorgestelde statuten: “Lidmaatschap van de Raad eindigt door opzegging, 

ontslag of het einde van het lidmaatschap. Ontslag geschiedt door de ledenvergadering op 

voordracht van het bestuur of de Raad. 
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Joris zegt dat tegen het derde amendement zijn inderdaad logischerwijs zou voortvloeien uit 

tegen het tweede amendement zijn. Of men vóór het vierde amendement zou zijn ligt 120 

aan de persoon zelf, maar het zou wel begrijpelijk zijn. 

Niels stelt voor zichzelf vast dat het tweede amendement over benoeming en het derde over 

ontslag gaat. Hij vraagt ook of ontslag bij het instemmen van de amendementen 

alsnog langs de ledenvergadering zou moeten. 

Joris zegt dat ontslag volgens het derde amendement niet langs de ledenvergadering hoeft. 125 

Eline zegt dat het bestuur en de kascontrolecommissie door de ledenvergadering worden 

ingestemd en dat het naar haar mening vreemd zou zijn als dat voor de Raad van 

Advies niet nodig is. 

Bo denkt dat het bij de vorige ALV geopperde idee van Niels, dat het instemmen van 

Raadsleden door de ALV zou leiden tot populariteitswedstrijd, in werkelijkheid erg 130 

mee zou vallen. Het bestuur of de senaat dragen namelijk nog steeds leden voor, 

waardoor die partijen alsnog de meeste input hebben bij de benoeming van 

Raadsleden. 

Sander zegt dat het inderdaad erg bijzonder zou zijn als meer dan de helft van de 

vergadering tegen een potentieel Raadslid zou zijn.  135 

Esmée gaat verder met het derde amendement. 

Bo zegt dat het probleem bij het invoeren van dit amendement is dat de Raad van Advies een 

compleet losstaand lichaam wordt. 

Sander voegt toe dat de Raad dan door geen enkel orgaan ter verantwoording geroepen kan 

worden. 140 

Eline vergelijkt dit met de Pyrosredactie. 

Bo zegt dat amendement III en IV elkaar uitsluiten. Die kunnen dus niet allebei worden 

aangenomen. 

Eline controleert of ze begrijpt hoe er gestemd moet worden. Ze vraagt of men tegen 

amendement III en vóór amendement IV is als men wil dat de ALV stemt over 145 

ontslag bij de  Raad. 

Joris zegt dat men dan inderdaad tegen het derde amendement is. Amendement IV is een 

beperking op wie ontslag kan voordragen. 

Niels denkt dat er iets mis is gegaan bij de verwoording van amendement III. De bedoeling 

was dat ontslag alleen op voordracht van de Raad van Advies kon, in plaats van op 150 

voordracht van de Raad of het bestuur, maar dat het ontslag wel langs de ALV zou 

gaan. Het amendement was enkel bedoeld om ontslag van Raadsleden door het 

bestuur niet mogelijk te maken. 

Eline vraagt waarom het belangrijk is om te kunnen stemmen over ontslag als een Raadslid 

simpelweg uit de senaat wil stappen. 155 

Francine legt uit dat ontslag er is voor als de Raad iemand niet meer in de senaat wil hebben. 

Een Raadslid kan altijd zelf vertrekken. 

Bo legt uit dat er in de nieuwe statuten een stemming in de ALV was toegevoegd om ontslag 

onder het toezicht van de leden te brengen.  

Niels wilde met het amendement dat hij had ingediend bestuursinmenging bij het 160 

ontslaguitsluiten. Het bestuur zou naar zijn mening niet moeten kunnen beslissen 

over het ontslag van een Raadslid . 
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Bo vindt dat ontslag door het bestuur de legitimiteit van het ontslag niet vermindert als het 

op de ledenvergadering verantwoord wordt. De leden gaan er zelf over vergaderen 

en beslissen. Het zou wel erg zijn als het bestuur unilateraal kan ontslaan. 165 

Niels begrijpt het standpunt van Bo, maar denkt dat het bestuur meer invloed heeft op de 

ledenvergadering dan een Raadslid. De Raad bestaat vaak uit oudere, minder actieve 

leden die mogelijk minder bekend zijn bij de vereniging. Het bestuur kan volgens 

Niels daardoor eerder geloofd worden dan de Raad van Advies. Daarom wil hij liever 

niet dat het bestuur Raadsleden kan ontslaan. 170 

Eline vraagt om welk amendement dit gaat. 

Joris zegt dat amendement III en IV momenteel tegelijkertijd worden behandeld. 

Francine zegt dat de argumenten van Niels overtuigend zijn. Ze vraagt wat de 

mogelijkheden zijn om hier aanpassingen aan te brengen. 

]oris zegt dat een amendement ingediend zou moeten worden. Het is echter erg onpraktisch 175 

als die nu nog wordt ingediend.   

Bo legt uit dat een nieuw amendement een ander inhoudelijk voorstel is. Procedureel moet er 

dan volgens de huidige statuten binnen twee weken weer een ALV plaatsvinden om 

dat te behandelen.4 Als het amendement nu alsnog wordt ingestemd, worden de 

statuten te kwetsbaar en kan elk lid ze door de rechter laten vernietigen. 180 

Joris herhaalt op verzoek van Eline dat amendement III inhoudt dat alleen de Raad zijn leden 

kan ontslaan terwijl amendement IV iedereen de bevoegdheid heeft om ontslag van 

een Raadslid voor te dragen. 

Niels is zelf tegen het vierde amendement omdat hij wil dat alleen de Raad ontslag kan 

voordragen. 185 

Francine is het niet met Niels eens. 

Sander legt de mogelijke ontslagprocedures nog een keer uit. Onder amendement III kan 

alleen de Raad zijn leden ontslaan en is daar geen stemming voor nodig. Volgens het 

vierde amendement kan ieder lid van de ledenvergadering een ontslagvoorstel doen 

door een motie in te dienen. De regeling die in de voorgetelde statuten staat is dat 190 

ontslag plaatsvindt op de ledenvergadering op voordracht van de Raad van Advies 

of het bestuur. 

Esmée vraagt of de tot nu toe besproken amendementen duidelijk zijn. 

Eline zegt dat ze het nu begrijpt. Ze begrijpt nu ook hoe leden zich voelen als de quaestuur 

op de ALV wordt behandeld. 195 

Er zijn verder geen vragen over de eerste vier amendementen. 

Esmée gaat verder met het vijde amendement, nu het vierde amendement nu ook is 

besproken. 

Bo  herhaalt dat dit amendement bestaat om een verkeerde verwijzing te verbeteren. Hij 

vraagt of iedereen de amendementen begrijpt en of iedereen een mening heeft 200 

kunnen vormen. 

Kim Vogelzang bedankt de commissie voor de heldere uitleg. 

Esmée legt uit dat het instemmen van een amendement een absolute meerderheid vereist en 

dat voor de statuten als geheel een tweederde meerderheid nodig is. 

Esmée vraagt er nog verdere opmekringen zijn. 205 

                                                      

 
4 Artikel 19 lid 3 van de huidige statuten. 



 

 

 
6 

 

Er zijn verder geen opmerkingen. 

 

 

#7. Stemming inzake amendementen statuten 
Esmée stelt voor om het eerste en vijfde amendement per acclamatie aan te nemen en over de 210 

rest te stemmen met handopsteken. Als iemand een voorkeur heeft voor een andere 

stemwijze, mag dat nu worden aangegeven. 

Niemand heeft bezwaar tegen het voorstel. 

Esmée neemt amendement I per hamerslag en acclamatie aan.. 

Esmée gaat verder met amendement II. 215 

Joris legt nog een keer uit dat dit amendement gaat over het benoemen van leden van de 

Raad van Advies.  

Het amendement wordt verworpen met één stem voor, negentien stemmen tegen en geen 

onthoudingen. 

 220 

Een persoon die geen lid is en naar de verkeerde locatie is gegaan komt om 20:23 uur binnen 

en vertrekt meteen. 

 

Esmée gaat verder met amendement III. 

Joris legt uit dat het aannemen van dit amendement ervoor zorgt dat kan alleen de Raad van 225 

Advies Raadsleden kan ontslaan. Afwijzing van het amendement zorgt ervoor dat het 

bestuur of de Raad een ontslag moet voordragen aan de ledenvergadering. 

Het amendement wordt afgewezen met één stem voor, achttien stemmen tegen en één 

onthouding. 

Esmée gaat verder met amendement IV. 230 

Joris legt uit dat er bij instemming van dit amendement enig lid van de ledenvergadering 

ontslag van een Raadslid kan voordragen. De macht om te ontslaan komt dan bij de 

ledenvergadering terecht. 

Het amendement wordt aangenomen met negen stemmen voor, vier stemmen tegen en 

zeven onthoudingen. 235 

Esmée gaat verder met amendement V. 

Esmée neemt het amendement per hamerslag en acclamatie aan. 

Esmée bedankt de statutencommissie en gaat door naar het volgende punt. 

 

 240 

#8. Statutenwijziging 
Esmee geeft woord aan statutencommissie. 

Bo zegt dat nu de stemming gaat plaatsvinden voor de statuten als geheel. Leden kunnen 

tegen de statuten stemmen als ze het echt niet eens zijn met het geheel of een deel 

daarvan. Er is een tweederde meerderheid nodig, exclusief blanco stemmen, om de 245 

statuten aan te nemen.  

Bo vraagt of de aanwezigen nog vragen of opmerkingen hebben over de statuten. 

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. 

Eline vindt het machtig prachtig. 

 250 
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#9. Stemming inzake statutenwijziging 

Esmée stelt voor om met handopsteken te stemmen over de statuten als geheel. Als iemand 

een voorkeur heeft voor een andere stemwijze, mag dat nu worden aangegeven. 

Niemand heeft een voorkeur voor een andere stemwijze. 255 

De statuten worden aangenomen met zeventien stemmen voor, geen stemmen tegen en drie 

onthoudingen. 

Esmée zegt dat de voorgestelde statuten worden aangenomen met inachtneming van de 

amendementen die op deze ledenvergadering zijn aangenomen. 

Susan kijkt ernaar uit om te tekenen bij de notaris. 260 

De statutencommissie, inclusief de uitgeschreven Sanne Wortman, ontvangt applaus van de 

ledenvergadering. 

Esmée schorst de vergadering om 20:35 uur. 

Esmée hervat de vergadering om 20:48 uur. 

 265 

#10. Huishoudelijk reglement 
Esmée geeft het woord aan de statutencommissie. 

Joris zegt dat het HR5 verbonden is aan de inhoud van statuten en als gevolg van de 

statutenwijzigingen zelf ook gewijzigd moet worden. Hij zal hier de wijzigingen 

uitleggen. Joris zegt dat artikel 5 gaat over moties.6 De bepaling is inhoudelijk 270 

hetzelfde maar is nu anders verwoord. Delen van de motie staan namelijk ook in de 

statuten geregeld. Artikel 9 gaat over het voorzitten van de ledenvergadering.7 Dit 

werd oorspronkelijk in de statuten geregeld maar staat nu in het HR. De bepaling 

bevat nu ook een regeling voor het tijdelijk vervangen van de voorzitter. Artikel 13, 

over de notulen van de ledenvergadering bevat nu ook een regeling voor 275 

vervangende notulisten.8 Ook kunnen er notariële processen-verbaal worden 

                                                      

 
5 huishoudelijk reglement. 
6 Artikel 5:“1. Leden die geen bestuurslid zijn kunnen tijdens de vergadering moties indienen inzake 

het agendapunt dat wordt behandeld. 

2. De voorzitter brengt alle ingediende moties in stemming voordat de behandeling van het 

agendapunt wordt afgesloten, voor zover deze moties de orde niet verstoren.” 
7 Artikel 9:“1. De vergadering wordt voorgezeten door de praeses.  

2. Indien de voorzitter van de vereniging niet in staat is het voorzitterschap van de 

vergadering uit te oefenen, wordt de vergadering voorgezeten door een ander bestuurslid, 

door het bestuur aan te wijzen. 

3. Indien niet overeenkomstig het eerste of tweede lid in het voorzitterschap van de 

vergadering wordt voorzien, wordt de vergadering voorgezeten door een door haar aan te 

wijzen persoon.” 
8  Artikel 13:“1. Van het verhandelde in elke ledenvergadering worden door de ab-actis notulen 

opgemaakt. 

2. Indien de ab-actis niet in staat is ter vergadering notulen op te maken, worden de notulen 

opgemaakt door een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. Wordt niet 

overeenkomstig de vorige volzin voorzien in het opmaken van de notulen, dan worden de 

notulen opgemaakt door een door de algemene vergadering aan te wijzen persoon. 
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opgemaakt. Artikel 15 gaat over de stemming op een ledenvergadering.9 Dit artikel is 

anders geformuleerd, maar is niet inhoudelijk gewijzigd. Joris zegt dat artikel 21 een  

nieuw artikel is die de bestuursfuncties beschrijft.10 Dit stond oorspronkelijk in de 

statuten, maar het biedt meer flexibiliteit om de functies in het huishoudelijk 280 

reglement te regelen. 

Earryt Sijm vraagt of dit betekent dat er een ALV nodig is om een nieuwe bestuursfunctie te 

creëren en of dat altijd het geval is geweest. 

Joris zegt dat dat inderdaad het geval is. 

Esmée zegt dat wijzigingen in het huishoudelijk reglement pas na afloop van een ALV in 285 

werking treden. Ze vraagt hoe bestuursleden met nieuwe functies dan kunnen 

worden ingestemd. 

Sander zegt dat het HR voorafgaand aan het instemmen van nieuwe bestuurlseden 

gewijzigd kan worden als het in het belang is van de orde van de vergadering. 

Joris gaat verder met het behandelen van de wijzigingen in het HR. In artikel 28 staat nu dat 290 

het bestuur commissies kan instellen.11 Dat werd daar oorspronkelijk niet geregeld. 

Dat stond er vroeger niet. Artikel 32 is overgenomen uit de Algemene Verordening 

                                                      

 
3. Het bestuur doet de notulen binnen een maand na de vergadering toekomen aan de leden. 

4. De ledenvergadering stelt op haar eerstvolgende bijeenkomst de notulen vast, tenzij dit 

redelijkerwijs onmogelijk is. 

5. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter van de vergadering en de notulist 

ondertekend. 

6. Is een ledenvergadering bijeengeroepen op grond van artikel 14, tweede lid, van de 

statuten, dan kunnen degenen die de vergadering hebben bijeengeroepen een notarieel 

proces-verbaal van het ter vergadering verhandelde laten opmaken. Het derde en vierde lid 

zijn van overeenkomstige toepassing.” 
9 Artikel 15: “1. De ledenvergadering besluit over de verkiezing van een kandidaatsbestuur als geheel. 

2. Voorafgaand aan de verkiezing krijgt de ledenvergadering de mogelijkheid de 

kandidaatsbestuursleden te bevragen. 
10 Artikel 21: “Het bestuur kent de volgende functies: 

a. praeses; 

b. ab-actis; 

c. quaestor; 

d. assessor intern; 

e. assessor extern; 

f. assessor public relations.” 
11 Artikel 28: “1. Het bestuur kan een commissie instellen voor zover deze niet bij dit reglement is 

ingesteld.  

2. Commissieleden worden door het bestuur benoemd en op de eerstvolgende 

ledenvergadering geïnstalleerd. 

3. Decharge van commissieleden vindt uiterlijk plaats op het moment dat alle bestuursleden 

aftreden. 

4. Elke commissie kiest uit haar midden een contactpersoon voor het bestuur. 

5. Elke commissie geeft desgevraagd inzicht in haar werkzaamheden aan het bestuur. 

6. Financieel beleid van commissies staat onder toezicht van en vereist goedkeuring van het 

bestuur.” 
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Persoonsgegevens.12 Het houdt in dat men met zorg moet omgaan met de 

persoonsgegevens van leden. Joris zegt dat delen van hoofdstuk 7 van het 

huishoudelijk reglement zijn geschrapt. Dat een lid geen incassobureau op de 295 

vereniging af mag sturen staat nu in de statuten geregeld. De derde paragraaf van dit 

hoofdstuk, over het ondertekenen van jaarstukken, is nu ook in de statuten 

opgenomen.  

Esmée vraagt of de aanwezigen nog vragen of opmerkingen hebben over het huishoudelijk 

reglement. 300 

Eline zegt dat in de statuten de term “staat van baten en lasten” staat.13 Prometheus maakt 

echter alleen gebruik van een winst- en verliesrekening. 

Sander zegt dat dit al dertig jaar verkeerd wordt gedaan, waardoor het nu ook geen 

probleem vormt. 

Bo vindt dat dit binnen de vereniging gewoonterecht is geworden. 305 

Joris zegt dat de commissie erachter is gekomen dat instemming ervoor zou zorgen dat het 

HR ter plekke zou worden gewijzigd, voordat de statuten langs de notaris zijn 

geweest en in werking treden. Hij dient daarom het volgende stemmingsvoorstel in: 

Artikel I: Het Huishoudelijk Reglement 

Artikel II: dat dit document pas ingaat nadat er een notariële akte van de statuten is 310 

opgemaakt. 

Esmée vraagt of er apart over deze twe kwesties gestemd moet worden. 

Joris zegt dat dit niet het geval is. 

Esmée neemt het stemmingsvoorstel per hamerslag en acclamatie aan. 

 315 

#11. Stemming inzake huishoudelijk reglement  
Eline stelt voor om per acclamatie te stemmen. 

Esmée vraagt of er behoefte is naar een andere stemwijze. 

Niemand heeft een voorkeur voor een andere stemwijze. 

Esmée neemt het huishoudleijk reglement aan, 320 

 

#12. Installatie en decharge van commissieleden  
Esmée installeert Eva van der Meer in de fotocommissie. 

Esmée dechargeert Marike van Dam uit de fotocommissie. 

 325 

 

                                                      

 
12 Artikel 32: “1. Commissieleden verwerken persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor ze door 

de persoon waarop de gegevens betrekking hebben zijn verstrekt.   

2. Commissieleden dragen voor het eind van het verenigingsjaar alle persoonsgegevens waar 

zij voor hun commissiewerkzaamheden over hebben beschikt over aan het bestuur. 

3. Commissieleden dragen er zorg voor dat zij na het einde van het verenigingsjaar geen 

toegang behouden tot persoonsgegevens die voor het uitvoeren van de 

commissiewerkzaamheden zijn verstrekt. 
13 Artikel 32 lid 2 van de voorgestelde statuten: “De kascontrolecommissie onderzoekt de getrouwheid 

van de balans en de staat van baten en lasten en brengt daarover verslag uit aan de 

ledenvergadering.” 
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#13. W.v.t.t.k. 
Esmée legt uit dat dit agendapunt staat voor ‘wat verder verder ter tafel komt’. Iedereen die 

aanwezig is en overige punten naar voren wil brengen die tijdens de ALV besproken 

moeten worden mag die punten nu ter sprake brengen. Esmée vraagt of iemand 330 

behoefte heeft om nog iets ter tafel te brengen. 

Er is geen behoefte om nog iets ter tafel te brengen. 

 

 

#14. Rondvraag  335 

Esmée geeft alle aanwezigen één voor één de gelegenheid om nog iets te zeggen als men daar 

behoefte aan heeft. 

Kim vond de vergadering net als vorige keer heel prettig.  

Bart Wentholt vond de vergadering veel korter dan hij had verwacht, maar dat is geen 

slechte zaak. 340 

Bo bedankt iedereen voor het aannemen van de statuten waar de commissie aan heeft 

gewerkt. Hij bedankt ook het bestuur voor de twee weken goed bestuurswerk die ze 

sinds de laatste ALV hebben geleverd. Hij heeft wel een opmerking die vooral gericht 

is aan leden die hier nu niet zijn. Bo vindt het jammer dat er op afstand 

amendementen zijn aangedragen door iemand die op geen enkel moment heeft 345 

deelgenomen aan de discussie tijdens een van de eerdere besprekingsmomenten. 

Niels heeft niet veel te zeggen, maar hij vond het een erg gezellige vergadering. Er zit veel 

emotie in dit soort onderwerpen en het is fijn dat het hier geen probleem was. 

Joris is blij en vond het een goede ALV. Het was erg gezellig. Ook heeft het bestuur 

inderdaad goed bestuurd tijdens de twee weken themamaand. 350 

Sander zegt dat dit mogelijk de kortste ledenvergadering aller tijde is en hij denkt erover om 

daar een stokje voor te steken. Hij is erg blij dat de statuten en het HR zijn 

aangenomen. Verder gebeurt er normaalgesproken in twee weken niet zoveel, maar 

hij wil toch zeggen dat hij echt een groot fan is van de nieuwe website die in de 

tussentijd is neergezet. Veel van zijn verwachtingen zijn enorm overtroffen. 355 

Eline waardeerde hoeveel speculaas er was ten opzichte van het aantal Prometheanen. Ze wil 

even benadrukken dat Kim en Bart de enige aanwezigen zijn die nog nooit bestuur 

hebben gedaan. Het is goed dat er nog zoveel mensen zijn op deze ALV. Ze vindt het 

bestuur en de manier waarop de vergadering wordt voorgezeten heel fijn. Ze is heel 

blij dat iedereen zijn zegje heeft kunnen doen. 360 

Francine vindt dat de hele statutencommissie goed heeft gewerkt. 

Earryt merkt op dat hij voor de verandering niet als laatste spreekt, wat wel vreemd is. Hij is 

blij met de korte maar inhoudelijk ALV. Hij geeft zijn complimenten aan de 

commissie en vindt het goed dat iedereen er is. 

Anne Bulkens geeft de commissie haar complimenten voor het goede werk. 365 

Anne Wellink is blij met de productieve avond en bedankt iedereen voor de complimenten 

die ze krijgt over de website. 

Susan is ook blij met de korte vergadering en de invoering van statuten. Het zijn spannende 

verganderingen. 

Miranda vond het een gezellige vergadering. Ze had de lengte van deze vergadering enorm 370 

overschat, dus ze is erg tevreden. 
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Esmée geeft haar complimenten aan de vergadering voor hun aanwezigheid en de Raad van 

Advies voor hun inbreng. Ze is heel blij dat iedereen hun mening heeft kunnen uiten.  

 

 375 

#16. Sluiting 
Voordat Esmée de vergadering sluit wil ze iedereen van harte bedanken voor hun 

aanwezigheid, vragen en adviezen. Ze zegt dat bestuur Xenia hoopt om iedereen veel te zien 

bij alle activiteiten 

Esmée sluit de vergadering om 21:10 uur. 380 

 


