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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus  

op woensdag 29 januari 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 

Eveline Boonstra (tot 22:40 uur) 

Floris Meertens (vanaf 20:23 uur) 

Fons Hooft (tot 00:29 uur) 15 

Francine Maessen 

Joris van de Riet 

Kim Vogelzang 

Leonie Dams 

Linda Bouwmeester 20 

Louise Lagarde 

Marit Tijhuis 

Martijn van Maaswaal 

Miranda Lake 

Niels Rood 25 

Patrick Daamen (tot 23:21 uur) 

Roy Vlieland (van 19:48 tot 23:21 uur) 

Sander Huls 

Susan van den Dool 

Suze Geuke (vanaf 20:36 uur) 30 

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 halfjaarlijkse van bestuur Xenia. Ze verzoekt 

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

en het huishoudelijk reglement liggen ook klaar. Ze vraagt iedereen om telefoons op 

stil te zetten. 40 

Esmée opent de vergadering om 19:39 uur. 

 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

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

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de agenda. 45 
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Esmée stelt voor om na het achtste agendapunt, de stemming over de 

bestuurspakkenvergoeding, en na het elfde agendapunt, het verslag van de 

acquisitiecommissie, een pauze van tien minuten in te lassen. Er zijn twee  pauzes in 

verband met de langere ALV.  

Esmée stelt bij hamerslag en per acclamatie de agenda vast. 50 

 

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

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

vergadering. 

Miranda zegt dat zij machtigingen heeft binnengekregen van Riccardo Tosellini voor Susan 55 

van den Dool, van Loes de Bruin voor Bo Salomons, van Lisette Neeleman voor Eline 

Berkhout, van Adri Wessel voor Niels Rood en van Dominique Mulder voor Leonie 

Dams. Miranda deelt de vergadering mee dat nu het moment is om machtigingen te 

overhandigen voor degenen die er nog een hebben.  

Niels Rood zegt dat Eveline van der Veen hem ook heeft gemachtigd. 60 

Niemand heeft verder nog een machtiging bij zich. 

 

#4. Notulen vorige vergaderingen 
Esmée zegt dat de notulen van de wissel-ALV en de beleids-ALV naar de leden zijn 

toegestuurd. Ze vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn over de notulen. 65 

Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen over de notulen. 

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

 

#5. Mededelingen 

Esmée deelt mee dat er zoals gewoonlijk speculaas is waar de leden tijdens de vergadering 70 

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

Er zijn geen verdere mededelingen. 

 

Roy Vlieland komt om 19:48 uur binnen. 

 75 

#6. Algemeen halfjaarverslag 

Esmée zegt dat leden de ALV-stukken via de mail ontvangen hebben. Daarom zal zij het 

halfjaarverslag niet integraal voorlezen, tenzij er grote behoefte naar is. 

Esmée stelt voor om het halfjaarverslag punt per punt te behandelen. Ze geeft dan per punt 

eerst het woord aan de Raad van Advies en daarna aan de rest van de zaal.  80 

Leonie Dams en Joris van de Riet lopen naar voren namens de Raad van Avies. Ze leggen uit 

dat de Raad er is om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur. Niels, 

Adri Wessel, Gerard Spaans en Eveline zitten ook nog in de Raad. 

Joris begint met het beleidspunt “Programma”. 

Joris vraagt of het uitnodigen van externen voor lezingen meerwaarde heeft. 85 

Esmée zegt dat dit een leuke mogelijkheid is om naamsbekendheid te creëren, wat nieuwe 

leden en meer samenwerkingsmogelijkheden ten gevolge kan hebben. 

Earryt Sijm zegt dat het er inderdaad voor kan zorgen dat nieuwe banden gesmeed kunnen 

worden. 

Joris vraagt of de enquête die bestuur Xenia heeft uitgebracht over weekendactiviteiten heeft 90 

geleid tot resultaten waar het bestuur iets mee kan doen.  
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Esmée zegt dat theatervoorstellingen goed uit de weekendactiviteitenenquête kwamen, waar 

het bestuur op heeft gereageerd door de bezoeken aan Giselle en Soldaat van Oranje 

te organiseren. Ook met culinaire activiteiten is Xenia bezig, maar daar kan nog niet 

veel over gezegd worden. 95 

Esmée geeft het woord nu aan de zaal. 

Eline Berkhout zegt dat er bij Eten-bij-een-Prometheaan al jaren problemen zijn geweest met 

de hoeveelheid koks. Ze vraagt naar hoe dat dit jaar gaat. 

Esmée zegt dat er één maand bijgesprongen moest worden om voor genoeg eetplaatsen te 

zorgen, maar dat het sindsdien soepel is verlopen. 100 

Niels ziet bij de enquête dat meerdere activiteiten erg populair uit de bus zijn gekomen, 

maar raadt aan dat informatie over activiteiten die heel recentelijk zijn georganiseerd 

minder handig is om te gebruiken in een onderzoek als deze. Zo zijn 

zelfverdedigingscursussen erg specifiek en op korte termijn mogelijk niet voor 

herhaling vatbaar. 105 

Eline merkt op dat ze themaweken niet actief op het programma heeft zien staan, terwijl 

Halcyon dat erg expliciet deed. Ze vraagt hoe dat zit. 

Esmée zegt dat themaweken inderdaad niet heel duidelijk in de maandmail werden 

weergegeven, maar wel in de weekmail. Ze legt uit dat Xenia met de themaweken 

vooral problemen ervaarde omdat themagerelateerde sprekers en hun vervangende 110 

sprekers vaak niet konden komen. Daardoor was het moeilijk een geselecteerd thema 

aan te houden. Ook wilde het bestuur de themaweken voornamelijk gebruiken om 

gildeactiviteiten te stimuleren, wat momenteel eigenlijk niet erg hoeft. 

Esmée gaat door naar het punt “Verenigingscultuur”. 

Leonie vraagt wat het verwachte effect is van de ‘welkom terugborrel’. 115 

Esmée zegt dat een effect niet zeker is, maar dat deze borrel explicieter gericht wordt op 

ouderejaars die al een tijd niet bij Prometheus zijn geweest. 

Bo Salomons merkt op dat hij het idee erachter goed vindt, maar het expliciete thema kan 

misschien de verkeerde indruk geven. Prometheus heeft namelijk vaak het imago dat 

het juist niet erg is als men een tijd weg is geweest. 120 

Sander Huls zegt dat Prometheus belang hecht aan een veilig gevoel binnen de vereniging. 

Hij heeft het gevoel dat het brassen tijdens de constitutie-high-tea daar tegenin gaat. 

Hij vraagt of Xenia dat anders wil doen. 

Esmée denkt dat dit het beste bij het volgende bestuur gelegd kan worden. Het kan wel 

worden voorgesteld en ze zou er zelf niet tegen zijn om even vast te stellen wat wel 125 

en niet mag. 

Eline vraagt of de welkom terugborrel samen met de welcommissie georganiseerd wordt. 

Esmée zegt dat dat niet zo is, mede omdat deze activiteit niet uitzonderlijk op eerstejaars is 

gericht. 

Kim Vogelzang vraagt of er behoefte is geuit voor mannelijke contactpersonen. 130 

Anne Bulkens zegt dat het tijdens de vertrouwenspersonencursus is aangeraden om 

contactpersonen van verschillende geslachten te hebben en veel andere verenigingen 

lijken dit advies te hebben opgepakt. Dit is wel een punt dat mogelijk geadviseerd 

gaat worden aan het komende bestuur. 

Esmée gaat verder naar het punt “Ledenbinding”. 135 
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Joris zegt dat er een paar weken geleden een WhatsApprondje is gedaan door het bestuur. 

Hij vraagt naar de reacties van de benaderde eerstejaars en of het zin heeft om de 

mentoren ook te stimuleren om WhatsApprondjes te houden. 

Esmée zegt dat het bestuur positieve reacties heeft ontvangen van eerstejaars. Er is na de 

ronde een aantal inactieve eerstejaars naar de voorgestelde activiteit gekomen en er 140 

zijn reacties binnengekomen van leden die bijvoorbeeld na een verhuizing naar 

Leiden actief wilde worden. Ze zegt dat mentoren ook contact hebben gehad met hun 

eerstejaars, maar zelf niet veel WhatsApprondjes hebben gehouden. 

Esmée gaat verder naar het punt “AVG”. 

Eline zegt dat niet iedereen aanwezig was bij de opstartvergaderingen. Ze vraagt wat er gaat 145 

gebeuren met de AVG-overeenkomsten van commissieleden die toen afwezig waren.  

Anne Bulkens zegt dat er gepoogd wordt om bij openhokuurtjes en toevallige tegenkomsten 

de overige overeenkomsten getekend te krijgen. Het is wel de bedoeling dat iedereen 

het aan het eind van het jaar heeft ondertekend. 

Kim zag in het halfjaarverslag dat de huidige website niet goed beveiligd wordt. Hen vraagt 150 

of de vereniging zich daar zorgen over moet maken. 

Anne Wellink zegt dat de website nu niet op een veilig netwerk is, maar dat de site zo gek in 

elkaar zit dat het nu waarschijnlijk geen risico vormt. 

Sander zegt dat leden ook altijd van wachtwoord kunnen wisselen als het in handen komt 

van anderen. 155 

Patrick Daamen vraagt of het wachtwoord veranderd kan worden. 

Eline zegt dat dit kan door “wachtwoord vergeten” te klikken. 

Patrick vraagt of dit ook op de nieuwe website kan. 

Anne Wellink bevestigt dat dit kan. 

Esmée gaat verder naar het met het punt “Statuten”. 160 

Er zijn geen vragen over dit punt van het halfjaarverslag. 

Esmée gaat verder naar het punt “Vrienden en Reünisten”. 

Leonie vraagt waarom er gedacht wordt aan een aparte Facebookgroep voor Reünisten.  

Esmée zegt dat het mogelijk leuk is voor Reünisten om zo in contact te komen met oud-

Prometheanen. 165 

Leonie vraagt of er nog op de lange termijn wordt gedacht aan een ander beleid voor 

Vrienden en Reünisten. 

Esmée zegt dat het volgende lustrumjaar niet heel ver weg meer is, wat een goede 

mogelijheid kan zijn om Vrienden en Reünisten te betrekken. Momenteel zijn er 

echter niet echt plannen om het huidige beleid te veranderen. 170 

Leonie vraagt of leden ook naar het voorgenomen Vrienden- en Reünistendiner mogen gaan. 

Esmée zegt dat dit diner in principe alleen voor Vrienden, Reünisten en het bestuur gaat zijn. 

Er is aan gedacht om dit ook open te stellen voor de leden, maar dan ontstaat het 

risico is dat het gewoon een ledendiner wordt. 

Esmée gaat door naar het punt “Quaestuur”. 175 

Joris vraagt of Prometheus de enige vereniging is die problemen met de ING ervaart. 

Esmée zegt dat er van meerdere vereniginen is vernomen dat zij ook klachten hebben over 

de bank. 

Susan van den Dool zegt ook dat meerdere verenigingen last hebben gehad van de ING. Ze 

had daarnaast begrepen dat het vorig jaar ook niet zo vlot liep tussen de ING en 180 

Prometheus.  
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Eline vult aan dat bestuur Halcyon ook problemen had met de ING. Ze vraagt verder of het 

voor leden nog mogelijk is om fysieke bonnetjes te declareren. 

Susan promoot het declareren van fysieke bonnetjes niet actief, maar ze staat het wel toe. Het 

is tot nu toe niet gebeurd dat leden op borrels naar haar toe komen om te declareren. 185 

Roy vraagt naar welke bank het bestuur zou willen overstappen. 

Susan zegt dat daar nog niet veel over is nagedacht. Ze zegt dat het al dan niet ethisch 

handelen van een bank bij de overwegingen betrokken gaat worden. 

Esmée zegt dat er over dit punt contact gaat zijn met andere verenigingen. 

Esmée gaat verder met het punt “Commissies”. 190 

Leonie vraagt hoe de verhouding tussen eerste- en ouderejaars in de commissies is. 

Anne Bulkens zegt dat de verdeling van commissies zo is gebeurd dat er in elke commissie 

minstens één ouderejaars zit, maar voor de rest verschillen de verhoudingen heel erg. 

In de feestcommissie zitten bijvoorbeeld alleen ouderejaars. 

Leonie vraagt of het moelijk was om de commissies te vullen. 195 

Anne Bulkens zegt dat het best meeviel. Voor sommige commissies is er actief rondgevraagd 

of men interesse had, maar andere commissies hebben zichzelf goed gevuld. 

Leonie vindt dat  goed om te horen. Ze vraagt of Anne Bulkens tevreden is met de 

hoeveelheid commissies. 

Anne Bulkens denkt dat het nu goed uitkomt. Het zou leuk zijn om volgend jaar weer een 200 

themamaand mei te hebben, maar hangt af van de hoeveelheid aanmeldingen die 

volgend jaar binnenkomen. 

Eline vraagt wat het beleid van Anne Bulkens is voor het uit eigen beweging meevergaderen. 

Anne Bulkens zegt dat ze met de Pyrosredactie en andere doorlopende commissies wilt 

meevergaderen omdat die niet opgestart hoefde te worden. Zo kan ze zien hoe het 205 

met die commissie gaat. 

Eline zegt dat Anne Bulkens het heel druk heeft met stage én bestuur. Het kan daarom 

misschien zo overkomen dat Anne Bulkens onvoldoende tijd heeft voor de 

commissies. Eline vraagt of leden om die reden mogelijk minder naar haar toekomen 

als er problemen spelen.  210 

Anne Bulkens denkt dat dit beeld onvermijdelijk is, maar ook dat ze open genoeg staat dat 

mensen naar haar toe komen als ze er wel is. 

Esmée gaat verder naar het punt “Gilden”. 

Joris vraagt naar de opkomst bij gildeactiviteiten. 

Anne Bulkens zegt dat het bestuur veel positieve reacties krijgt over de aanwezigheid, maar 215 

dat activiteiten met een mindere opkomst ook zeker bestaan, bijvoorbeeld tijdens de 

themaweken.  

 

Floris Meertens komt om 20:23 uur binnen. 

 220 

Joris vraagt waarom er specifiek tijdens de themaweken een lagere opkomst was. 

Esmée zegt dat het bestuur niet goed weet waarom dat zo is, maar het is wel zo gebeurd. 

Esmée heeft verder veel nagevraagd bij gildepraesides hoe hun activiteiten gingen en 

vaak waren de reacties erg positief. 

Joris vraagt wat de gildepraesides vinden van het maandprogramma. 225 

Anne Bulkens zegt dat het tot nu toe vrij positief is. Er komen maandelijks veel verzoekjes 

om op het maandprogramma te komen. 
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Francine Maessen zegt dat het Excelprogramma die gilden gebruiken om overlap te 

beperken goed lijkt te werken voor de gilden onderling, maar dat het niet altijd even 

goed werkt in combinatie met commissies. Ze vraagt of er daardoor meer 230 

communicatie mogelijk is tussen commissies en gilden. 

Esmée zegt dat het vaak überhaupt al lastig is om een commissieactiviteit in te plannen. Zo 

was er in januari een feest, een weekendje en een dagje. Het is wel zo dat het bestuur 

de commissies er meer op kan wijzen dat gilden ook activiteiten organiseren. Soms 

gaan commissies echter ook wel voor gilden. 235 

Francine zegt dat het soms vervelend is omdat gilden soms een maand van tevoren dingen 

inplannen en een commissie later alsnog op dezelfde dag iets organiseert. 

Eline reageert door te zeggen dat commissies inderdaad op het bestaan van gilden gewezen 

kunnen worden. 

Eline zegt dat er soms overlap is tussen bijvoorbeeld Efeze of gildeactiviteiten met 240 

bestuursactiviteiten. Ze vraagt of het bestuur probeert om dat te voorkomen. 

Esmée zegt dat er sinds deze maand in de gildemail staat om extra op andere activiteiten te 

letten. Het is inderdaad een keer gebeurd dat een gildeactiviteit van een eerstejaars 

overlapte met een lezing. 

Esmée gaat verder naar het punt “Locaties”. 245 

Leonie zegt dat lezingen dit jaar vaak in het Lipsius worden gehouden, maar daar kan niet 

geborreld worden en het is minder sfeervol. Ze vraagt waarom bestuur Xenia er 

vaker voor kiest om gebruik te maken van het Lipsius in plaats van Café de Vergulde 

Kruik. 

Earryt zegt dat De Vergulde Kruik qua zitplaatsen niet echt groter is dan De Keyzer en De 250 

Vergulde Kruik sluit om 1:00 uur, waardoor er minder lang geborreld kan worden.  

Esmée merkt ook op dat er naar haar gevoel niet zo veel leden naar huis gaan wanneer 

iedereen vanaf het Lipsius naar de borrel gaat. 

Niels vraagt sinds wanneer Café de Vergulde Kruik als zo klein wordt beschouwd. Hij kan 

zich namelijk herinneren dat de locatie een paar jaar geleden werd gezien als een 255 

mogelijke vervanging voor De Keyzer. 

Earryt zegt dat de zaal in De Vergulde Kruik groter is, maar dat er echt minder zitplaatsen 

lijken te zijn. 

Francine zegt dat het inderdaad kan zijn dat De Kruik alleen groter lijkt. 

Eline zegt dat de Kruik mogelijk meer stoelen in het plafond bewaart. 260 

Earryt zegt dat daar naar gevraagd kan worden. 

Esmée gaat verder naar het punt “Samenwerkingen”. 

Joris vraagt hoe Earryt het contact met de zusterverenigingen, Particolarte1 en Viakunst, zou 

beoordelen.  

Earryt beschrijft dat het contact met de zusjes tamelijk eenzijdig is. Er wordt vanuit 265 

Prometheus met enige regelmaat naar dingen gevraagd, waar laat tot geen antwoord 

op komt. Er is een poging geweest om een samen met de zusjes naar de 

Museumnacht in Amsterdam te gaan, wat helaas niet is gelukt. Xenia heeft de zusjes 

verder uitgenodigd voor het ledensymposium. 

 

 
1 Amsterdamse Studenten Kunst Vereniging Particolarte. 
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Joris vraagt of er voor het functioneren van het VVO-week2 iets moet veranderen, aangezien 270 

het recentelijk een stichting is geworden. 

Earryt zegt dat er qua samenstelling en functioneren weinig verandert. De kernfuncties 

komen in het bestuur van de stichting. 

Bo vraagt of de bestuursleden van de stichting door de PKvV3 benoemd worden.  

Earryt bevestigt dat dit het geval is. 275 

Esmée zegt dat de bestuursfuncties binnen het VVO op vrijwillige basis werden gedaan. 

Bo zegt dat hij meer geïnteresseerd was in de statutaire bevoegdheid.  

Esmée denkt dat dit inderdaad de PKvV is. 

Niels zegt dat er dus drie leden van de VVO-weekcommissie zijn die het bestuur vormen. De 

andere leden zijn commissieleden en daarom niet direct verantwoordelijk voor de 280 

stichting. Hij vraagt of dit betekent dat de commissieleden die geen bestuursfunctie 

hebben niet verantwoordelijk zijn. 

Esmée zegt dat ze nog steeds onderdeel zijn van een commissie. Dat de hele commissie niet 

bestuur wordt is vooral om praktische redenen gedaan. Het is onhanding om tien 

personen per jaar in te schrijven. 285 

Roy vraagt of Prometheanen uit eigen beweging de zusterverenigingen kunnen benaderen. 

Esmée zegt dat dat heel leuk zou zijn als daar interesse voor is. Als leden zoiets willen doen 

kunnen ze zeker contact opnemen met het bestuur, die zou kunnen helpen met het 

contact. 

Earryt stemt daarmee in en denkt dat dit de opkomst bij activiteiten met de zusjes ook zou 290 

kunnen helpen. 

Esmée gaat verder met het punt “Promotie”. 

Leonie vraagt of er nog posters gemaakt gaan worden en wil graag weten wat er qua 

promotie gaat gebeuren tijdens de EL CID-week4. Ook is ze benieuwd naar de 

resultaten van de sociale media-campagne. 295 

Anne Wellink zegt dat de sociale media een heel groot bereik hadden. Ze denkt dat 

afwisselen tussen posters en social media een goed idee is, maar ze gaat de 

campagnes zeker doorzetten. Voor de EL CID-week zullen nog steeds posters 

gebruikt worden.  

Leonie merkt op dat er de afgelopen tijd veel enquêtes naar de leden zijn gestuurd. Ze vraagt 300 

of het grote aantal niet een beetje te veel van het goede is. 

Anne Wellink zegt dat ze heeft geprobeerd om veel van de enquêtes samen te voegen, zoals 

de vragen over de merchandise en de weekendactiviteiten. Naar haar idee heeft het 

aantal enquêtes geen negatief effect gehad op de hoeveelheid reacties. 

Esmée was zelfs erg tevreden over de hoeveelheid reacties de binnenkwamen. 305 

Eline zegt dat Anne Wellink van plan is om te wisselen tussen een posters en een sociale 

mediacampagne, maar deze dingen zijn allebiei niet enorm duur. Ze vraagt waarom 

het niet allebei kan. 

Susan zegt dat dit financieel inderdaad mogelijk is, maar ze heeft de keuze om dit te doen bij  

Anne Wellink gelaten. 310 

 

 
2 Veelzijdige Verenigingen Overleg. 
3 Plaatselijke Kamer van Verenigingen. 
4 Enige Leidse Commissie Introductie Dagen. 
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Anne Wellink zegt dat de promotievormen vanwege de werkdruk niet teglijk worden 

gedaan. Het voorbereiden van de sociale media kost ongeveer evenveel tijd als het 

maken van de posters. 

Francine zegt dat steeds minder mensen te bereiken zijn via sociale media platforms als 

Facebook. 315 

Anne Wellink zegt dat alles in de weekmail en WhatsApp zetten ook erg goed werkt. 

Sander zegt dat de campagne 1.000 mensen bereikt zou hebben. Hij vraagt wat de vereniging 

daarvan heeft teruggezien. Sociale media hebben namelijk de gewoonte om deze 

getallen enigszins op te blazen. 

Anne Wellink zegt dat het daadwerkelijke effect niet heel duidelijk is. Dat is echter ook niet  320 

zo met posters. Wel heeft ze via de sociale media veel interactie gehad. 

Eline zegt dat Halcyon vorig jaar enige reactie had gekregen als gevolg van een advertentie 

op de sociale media, wat wel enige exterenen had opgeleverd. 

Niels vraagt welke platforms zijn gebruikt voor promotie. 

Anne Wellink zegt dat ze nu veel Facebook heeft gebruikt, maar dat ze later ook aan de slag 325 

wil met Instagram. 

Joris vraagt of er ook plannen zijn voor Twitter. 

Anne Wellink zegt dat dat nu nog niet het geval is. 

Niels vraagt of het al is gelukt om LinkedIn binnen te komen. 

Anne Wellink zegt dat dit nog niet is gelukt, maar ze is er mee bezig. 330 

Niels vermoedt dat Lotte Kokkedee meer informatie heeft over de LinkedIn van Prometheus. 

Patrick vraagt waarom Prometheus geen pagina op Wikipedia heeft. 

Joris zegt dat het een aantal keer is geprobeerd om een pagina aan te maken, maar dat het 

consequent wordt verwijderd omdat Prometheus zogenaamd onvoldoende 

encyclopedisch is. 335 

Floris vindt dat de vereniging een Tsjechisch dorp moet stichten om encyclopedische waarde 

te bemachtigen. 

Bo raadt iedereen aan om vooral iets te doen met hun leven zodat Wikipedia tevreden wordt 

gesteld. 

Eline vraagt wat het plan is voor de lustrumboeken. 340 

Esmée zegt dat Xenia druk bezig is met de boeken weggeven.  

Earryt zegt dat hij er vorige week zeven heeft weggegeven. 

Eline zegt dat de lustrumboeken misschien ook handig zijn als cadeautjes voor 

constitutieborrels en de zusjesverenigingen. 

Eline vindt de doppers en tasjes als merchandise tof. Ze vraagt of er nog andere plannen zijn. 345 

Esmée zegt dat er zeker nog andere opties zijn voor in de toekomst. Wat het beste plan van 

aanpak is, is echter afhankelijk van hoeveel ruimte er beschikbaar is in de kasten op 

het bestuurshok. 

Floris vraagt wanneer de tweede lading merchandise gepland gaat worden. Er moet 

namelijk ook rekening worden gehouden met het f.t.-bestuur.  350 

Anne Wellink zegt dat ze dit nog niet weet, maar zeker rekening gaat houden met de 

opmerking van Floris. 

Esmée gaat verder met het punt “Website”. 

Joris vraagt op welke momenten in het jaar er updates aan de website gedaan gaan worden. 

Anne Wellink zegt dat er door het jaar heen kleine updates uitgevoerd zullen worden, met  355 

grotere updates vooral rond de EL CID-week. 
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Eline zegt dat de internetcommissie volledig is vernieuwd. Ze vraagt hoe de samenwerking 

verloopt. 

Anne Wellink zegt dat de samenwerking goed gaat. Ze hoopt snel te kunnen beginnen met 

het aanmaken van individuele accounts. 360 

Eline wil er zeker van zijn dat er in de notulen staat dat de website echt fantastisch is. Dat 

mag van haar benadrukt worden. 

Iedereen applaudisseert. 

Anne Wellink bedankt Eline voor deze opmerking en de internet- en pr-commissie voor al 

het werk dat zij met haar in het bouwen van de website hebben gestopt. 365 

Sander vraagt of er functionaliteiten van de oude website onoverdraagbaar zijn. 

Anne Wellink zegt dat de ingebouwde datumprikker niet op de nieuwe site kan worden 

nagemaakt, maar die functie werd ook niet veel gebruikt. Van andere 

functionaliteiten kan ze het niet uit haar hoofd zeggen. Wel komt er een pagina voor 

de fotocommissie en wil ze in de loop van het jaar meer functies toevoegen. De 370 

gildepagina werkt bijvoorbeeld wel zoals het zou moeten.  

Esmée vraagt of er algemene vragen of opmerkingen zijn. 

Eline vindt het er allemaal erg leuk. 

Francine vraagt hoe het bestuur de werkdruk ervaart. 

Anne Wellink zegt erg druk te zijn geweest met de website, maar over een maand zal dat 375 

weer grotendeels over zijn. 

Anne Bulkens zegt dat het combineren van een stage en afstuderen wel wat is, maar het is te 

doen, ook inclusief bestuur. 

Miranda zegt dat het nu een beetje druk is door de voorbereidingen van de 

ledenvergaderingen, maar denkt dat dat wel goed komt. Ze hoopt dat iedereen het 380 

niet erg vindt als de notulen van deze vergadering niet helemaal af zijn voor de 

volgende algemene vergadering, aangezien die over twee weken is. Het feit dat 

Miranda eigenlijk geen studiepunten meer nodig heeft voor haar bachelor en nu 

alleen voor haar plezier studeert verlaagt de werkdruk naar haar idee wel. 

Esmée vindt het wel goed gaan, maar met de tenamens die ze nu heeft is het wel even druk. 385 

Susan vindt het wel pittig. Ze is het hele jaar actief aan het proberen om de werkduk te 

verlagen, onder andere door delegatie en automatisering. Een bestuursjaar is 

parttime, maar sommige functies kunnen echt fulltime worden ingericht. Als er naast 

belangrijke bestuurstaken ook nog belangrijke studieverplichtingen zijn, drukt dat 

wel op het gemoed. Zo had Susan een herkansing vlak voor de ALV die tot 390 

studievertraging had geleid als ze die niet had gehaald. 

Earryt denkt dat hij van iedereen de minste werkduk ervaart en probeert wanneer het kan 

zoveel mogelijk taakjes op zich te nemen. Zo heeft hij veel betalingsaanmaningen 

gestuurd. Wat betreft iets dat de verenigning kan doen om lasten te verlichten: 

rondjes op borrels zijn altijd te waarderen. 395 

Esmée bedankt Francine voor de vraag. 

Francine vraagt of de universiteit gevraagd kan worden om Prometheus wat serieuzer te 

behandelen als de werklast inderdaad groot is. 

 

Suze Geuke komt om 20:36 uur binnen. 400 
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Floris wil er op hameren dat het volgens hem wel zeker belangrijk is om nog iets buiten 

Prometheus te doen. Als de werkduk zo hoog ligt dat iets naast het bestuursjaar doen 

niet kan, dan moet er volgens hem misschien iets veranderen. 

Eline haakt hierop aan door te zeggen dat de druk in haar jaar vooral bij de quaestuur lag. 

Die functie is naar haar ervaring gewoon een fulltime baan. Als er mogelijkheid is om 405 

te kijken naar definitieve delegatie of een tweede quaestor moet daar mogelijk naar 

gekeken woren, want de werkdruk bij de quaestor en ab-actis ligt hoger dan bij de 

andere functies. 

Susan zegt dat deze functies inderdaad niet licht moet worden opgenomen. Bij andere 

besturen merkt ze zelf dat de quaestor minder verantwoordelijkheden heeft dan bij 410 

Prometheus, wat best te overwegen is. Er valt volgens haar zeker nog iets bij te vijlen. 

Esmée bedankt iedereen voor de nuttige inbreng. 

Esmée stelt voor om het halfjaarverslag bij hamerslag en acclamatie in te stemmen.  

Niemand heeft bezwaren tegen dit voorstel. 

Esmée neemt het halfjaarverslag bij hamerslag en acclamatie aan. 415 

 

#7. Bestuurspakkenvergoeding 
Esmée vertelt dat er op de beleids-ALV al is gesproken over een vergoeding van de 

bestuurspakken. Er werd toen aangegeven dat er behoefte was naar een duikelijker 

plan. Bestuur Xenia heeft daarom meer onderzoek gedaan naar hoe een dergelijk plan 420 

bij andere verenigingen wordt geformuleerd en op basis van zowel die regelingen als  

de redenen waarom Xenia zelf een vergoeding wil invoeren, is een 

stemmingsvoorstel opgesteld dat ook naar de leden is gestuurd. 

Esmée legt het voorstel uit. Het voorstel is om per bestuurspak € 100,- te vergoeden tot een 

maximum van 100% van het pak. Dit is zo opgesteld om drempelverlaging en 425 

lastenverlichting voor het bestuur te realiseren. Een bestuurspak is een grote, maar 

noodzakelijke uitgave en dat kan een grote last vormen, zeker voor bestuursleden 

met beperkte financiële middelen. Ook bij duurdere pakken is het bestuur van 

mening dat € 100,- een bijdrage is die voor drempelverlaging en lastenverlichting 

zorgt. Naast het maximumbedrag is in het stemmingsvoorstel ook vastgelegd dat een 430 

bestuur de vergoeding open en dubbelzinnig dient weer te geven op een begroting en 

dat zowel het bestuur als de ALV het bedrag mag aanpassen als de financiën van de 

vereniging niet toereikend lijken. 

Esmée vraagt of er vragen of opmerkingen zijn over het voorstel. 

Eline heeft een tekstje voorbereid. Zij is van mening dat de vergoeding aan ieder bestuur 435 

gegeven moet worden zodra het aan één bestuur wordt uitgekeerd. Het zou tot 

scheve verhoudingen leiden als het ene bestuur het volledige bedrag uitgekeerd 

krijgt, terwijl er in andere jaren slechts kwart van het bedrag wordt uitgekeerd. 

Bestuur Halcyon was het eerste bestuur in jaren dat voldoende vrij besteedbaar geld 

had om een plan als deze te financieren, waardoor ze denkt dat een plan als dit niet 440 

jaarlijks realiseerbaar is. Bestuur overgebleven geld van bestuur Parcival was nodig 

om te compenseren voor het negatieve resultaat van bestuur Yggdrasil. Eline heeft 

een paar proefbegrotingen gemaakt op basis van voorgaande bestuursjaren en 

volgens haar is het niet financieel haalbaar om het budget van Prometheus structureel 

met € 600,- te verhogen. Bestuur Xenia heeft dit jaar bijzonder veel financiële 445 

speelruimte die er volgens Elines berekeningen in volgende jaren waarschijnlijk niet 
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gaat zijn. Als dat extra geld er niet was geweest, was de pakkenvergoeding niet 

mogelijk geweest en dat extra geld gaat er volgens Eline in toekomstige jaren ook niet 

zijn. Om een bestuurspakkenvergoeding in te voeren zou er dan ingeleverd moeten 

worden op het budget van commissies, zoals het dit jaar verdubbelde budget van het 450 

gala. Eline vreest ook dat de voorgestelde regeling het een toekomstig bestuur 

mogelijk maakt om met de begroting te schuiven totdat de maximale vergoeding te 

verkrijgen. Eline denkt dat een pakkenvergoeding als deze hoe men het ook wendt of 

keert simpelweg niet mogelijk is. 

Bo heeft zelf een andere mening ontwikkeld en is groot voorstander van de 455 

pakkenvergoeding. Om te beginnen vindt hij dat bestuur zijn geen beloning is. Een 

bestuur werkt hard voor de vereniging en daar zit eigenlijk ook best een hoge 

kostenpost aan vast die bestuursleden zelf moeten betalen. Op het moment dat de 

vereniging een pakkenvergoeding zoals deze niet kan betalen omdat 

verenigingsactiviteiten worden gesponsord, betekent dat volgens Bo eigenlijk dat een 460 

bestuur met honderden euro’s per persoon deze activiteiten aan het financieren is 

omdat deze bestuursleden de finaciële lasten van een bestuursjaar zelf moeten 

dragen. De bestuursleden worden dan op kosten gejaagd om de vereniging te 

bevoordelen. Ook heeft Bo een andere financiële analyse dan Eline. Parcvial heeft de 

reserves aangevuld, maar dat had niet gehoeven. Ook, als men het extra geld dat 465 

Xenia van Halcyon had gekregen wegdenkt, denkt men dat volgens Bo zonder een 

goede reden weg. Hij vindt een pakkenvergoeding in beginsel rechtvaardig en daar 

zou omheen begroot moeten worden. 

Eline heeft een begroting gemaakt op basis van de afgelopen jaren en het komt volgens haar 

echt niet uit zonder dat er wordt ingeleverd op activiteiten. De vraag is dan of de 470 

verenignig dat wil. Eline vindt ook dat het bestuur liefde verdient, maar ze denkt niet 

dat een pakkenvergoeding daar de juiste compensatie voor is. Een bestuursjaar blijft 

in beginsel een keuze. Eline zegt dat de bestuursbeurs bovendien ook enige 

compensatie biedt voor een bestuurjaar. 

Bo zegt dat er wordt verwezen naar de bestuursbeurs, maar dat is bedoeld ter compensatie 475 

van opgelopen studievertraging en het is daar zelfs geen volledige compensatie voor. 

Daarnaast is een pakkenvergoeding volgens Bo ook geen beloning, maar het 

rechtzetten van gemaakte kosten. 

Niels zegt dat een bestuursjaar inderdaad zwaar kan zijn, maar hij wil niet hier het beeld 

wordt gewekt dat bestuurswerk een straf is. Een bestuur is semiverplicht om een 480 

bestuurspak te nemen. Als er financiële problemen zijn, dan volstaat een net 

overhemd en broek dragen echter wel. Verder is een pak ook na het bestuursjaar te 

gebruiken, waardoor het ook een investering voor de toekomst is. Verder is het wel 

zo dat Xenia in de huidige begroting in de min staat. Dan klopt het dus wel dat er een 

financieel gat komt. € 600,- is simpelweg een grote uitgave. 485 

Susan snapt wat Niels bedoelt met het negatieve resultaat op de begroting, maar er is de 

afgelopen jaren per ongeluk winst gemaakt. Er is dit jaar negatief begroot om te 

proberen te voorkomen dat er zoveel winst wordt gemaakt als er afgelopen jaren is 

gedaan. Het is nu veel negatiever ingepland dan er in werkelijkheid gaat gebeuren. 

Niels weet dat Susan mikt op een resultaat van € 0,-, maar dat telt de € 600,- van de 490 

pakkenvergoeding al mee. Alle voorgaande jaren, met uitzondering van vorig jaar, 

kwam Prometheus negatief uit. 
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Susan zegt dat oude resultaten niet per se een indicatie zijn voor de toekomst. Prometheus 

gaat momenteel best wel in een opwaartse lijn. 

Eline is niet intrinsiek tegen een pakkenvergoeding, maar ze vindt € 600,- gewoon veel geld 495 

die toekomstige besturen volgens haar vermoedlijk gewoon niet veel kunnen gaan 

gebruiken. Het is nog een groot bedrag om systematisch aan de begroting toe te 

voegen naast de Cultuurfabriek en het verhoogde galabudget. Als er een vergoeding 

wordt ingesteld, zou ze zelf mikken voor een lager totaalbedrag om in de toekomst 

opnieuw te kijken naar wat er mogelijk is. Ze gunt elk bestuur namelijk wel een 500 

volledige vergoeding, maar dan moet zoiets wel kunnen. 

Niels zegt dat het nu een kwestie is van waar de leden meer waarde aan hechten, namelijk 

de persoonlijke financiën van de bestuursleden of de grotere activiteiten van de 

vereniging. Dit jaar past dat toevallig allebei, maar net als Eline denkt hij dat dit jaar 

een uitzonderingsgeval is. 505 

Francine snapt de punten van Eline en Niels over de financiële krapte, maar ze neigt zelf 

meer naar het vrijmaken van geld voor de bestuurspakken omdat ze dit toch 

belangrijk vindt naar de bestuursleden toe en omdat een klein beetje snijden in alle 

commissies zeker niet onmogelijk is. Er is jarenlang gewerkt met veel kleinere 

begrotingen. 510 

Eline zegt dat € 600,- echter zo enorm veel is dat Prometheus dat bedrag volgens haar al 

sinds 2012 niet heeft kunnen veroorloven. Ze vindt het niet financieel wijs om dit 

bedrag nu vast te stellen. 

Bo vindt dat het erg stellig wordt gezegd dat het echt niet kan. Vanuit zijn eigen ervaring is 

het juist zo dat het wel mogelijk is. Hij wil hierbij benadrukken dat hij geen autoriteit 515 

is, maar de stellige vaststelling is wel erg veel. Het is heel duidelijk hoeveel geld er dit 

jaar uitgegeven gaat worden, want er is een begroting. Soms wordt in een 

bestuursjaar veel of weinig geld uitgegeven en dat wordt gecompenseerd. Dit jaar 

hebben commissies heel veel zwemruimte gekregen en daar valt absoluut best veel 

op terug te schroeven als dat nodig blijkt. Financieel is de uitgave dit jaar te doen en, 520 

denkt Bo, in de komende jaren ook. 

Bart Wentholt vraagt naar de kosten van een bestuurspak. 

Esmée zegt dat het bedrag erg kan verschillen. Een maatpak zit meestal ergens tussen de        

€ 300,- en € 400,-. 

Eline zegt dat er volgend jaar € 1200,- minder te besteden gaat zijn. Dit is financieel zo’n 525 

uitzonderlijk jaar dat er op basis van deze cijfers geen beslissing zoals deze gemaakt 

kan worden. 

 

Anne Bulkens verlaat de zaal om 21:01 uur. 

 530 

Sander zegt dat het raar is om van een bestuur te verwachten dat ze exta kosten maken, maar 

het past ook wel bij Prometheus om veel leuke, grotere activieteiten te organiseren. 

Sander doet daarom het heel enge voorstel om de contributie te verhogen. Als dat 

wordt gedaan, zijn beide dingen mogelijk. 

Niels zegt dat dit geen goede reden is voor een contributieverhoging. Vorig jaar is dat alleen 535 

als mogelijkheid besproken als gevolg van de Cultuursociëteit. 

 

Anne Bulkens komt om 21:05 uur binnen. 
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Francine zegt dat er ook rekening moet worden gehouden met het feit dat de 540 

bestuurspakken niet de enige kostenpost voor een bestuur zijn; er wordt namelijk van 

bestuursleden verwacht dat ze aanwezig zijn bij alle dagjes, reisjes en activiteiten, 

waardoor zij ook daarvoor veel geld moeten neertellen, veel meer dan een gewoon 

lid. 

Eline erkent dat een bestuursjaar een kwestie van investeren is. Ze zegt dat haar punt alleen 545 

is dat het niet te garanderen is dat elk bestuur een vergoeding kan krijgen. Het is 

alleen te waarborgen door in te leveren op iets anders. Ze heeft dan liever dat de 

pakkenbijdrage lager wordt gemaakt. 

Niels zegt dat het wel te garanderen is dat ieder bestuur een pakkenvergoeding kan krijgen, 

maar dan moet wel erkend worden dat het geld ergens vandaan moet komen. 550 

Sander wil nog even zeggen dat een contributieverhoging van € 2,- minder dan een glas 

ijsthee per persoon per jaar is. 

Bo zegt dat de contributie, als verhoogd zou worden om te compenseren voor inflatie, € 43,- 

euro zou worden. Hij zegt verder dat als het galabudget verdubbeld kan worden 

omdat een bestuur zelf de pakken moet betalen, het gala eigenlijk door het bestuur 555 

wordt betaald. Bo erkent dat dit misschien iets te sterk is gesteld. 

Patrick zegt dat het pak eigenlijk puur voor het bestuur is, terwijl iets als het gala er echt is 

voor de leden.  

Kim zegt dat een bestuur wel representatief moet overkomen, zowel naar leden als naar 

exteren en andere besturen toe. Wel is kwaliteit van lidmaatschap ook belangrijk 560 

Floris zegt dat een maatpak ook echt niet nodig is. Hij heeft in zijn eigen bestuursjaar meer 

complimentjes gekregen voor het speldje dat hij droeg dan voor zijn maatpak. 

 Een maatpak kiezen impliceert volgens hem dat men zelf het financiële draagvlak daarvoor 

heeft. Als iemand de financiën voor een pak niet heeft, zou hij wel superbereid zijn 

om geld in te leggen.  565 

Esmée zegt dat de voorgestelde regeling ook helemaal niet is gemaakt om van bestuursleden 

te eisen dat ze een maatpak kiezen. 

Susan zegt dat het feit dat Floris alleen complimenten kreeg voor het speldje juist impliceert 

hoe normaal het is om een pak te dragen als bestuur. Een maatpak impliceert 

inderdaad inderdaad het hebben van financieel draagvlak en daarom kan er 570 

maximaal € 100,- worden vergoed. De vergoeding is primair voor de bestuursleden 

die zelf weinig kunnen bijdragen. Het moet voor deze mensen wel mogelijk zijn om 

zonder kosten een pak te kopen. Als men een echt een maatpak wil, dan mag dat, 

maar dan draait men er wel zelf – deels – zelf voor op. 

Floris zegt dat er over het dragen van hesjes als bestuur ook nooit iets wordt gezegd. 575 

Volgens hem hoeft een vereniging zich daarom niet te profileren als een professionele 

vereniging. 

Esmée wil ook even inbrengen dat het feit dat het bestuur bestaat uit zes hele verschillende 

personen ook kan bijdragen aan de keuze voor een bepaald soort pak. 

Niels zegt dat veel studenten verschil tussen een maatpak een een pak van een rek niet echt 580 

kunnen zien, maar daar gaat het voor hem niet om. Deze kwestie gaat nu om het 

principe van het wel of niet vergoeden van de bestuurspakken. Verder wil Niels 

zeggen dat de redenatie dat een bestuurspakkenvergoeding per definitie zou leiden 

tot een goedkoper gala enigszins flauw. 
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Patrick zegt dat zijn punt meer was dat het geld voor een vergoeding ergens vandaan moet 585 

worden gehaald en dat het geld dan puur naar het bestuur gaat. Patrick vraagt 

tegenover wie het bestuur representatief moet overkomen. 

Esmée zegt dat het bestuur representatief moet zijn tegenover sprekers, andere besturen en 

de leden. Ook zegt zij dat het verenigingsgeld ook echt niet alleen in activiteiten zit, 

maar ook in veel andere dingen die op de achtergrond gebeuren. 590 

Sander zegt dat het geld al erg dun is gespreid, dus een contributieverhoging is zijns inziens 

echt een optie. 

Bart vraagt of het niet mogelijk is om een soort donatiesysteem in te voeren voor de pakken. 

De zaal vindt dat geen realistisch idee.  

Francine vraagt of er even een schorsing kan worden ingesteld om na te denken over alle 595 

nieuwe informatie. Ook stelt ze voor om te stemmen over drie opties, namelijk geen 

vergoeding, een vergoeding van € 300,-, of een vergoeding van € 600,-.  

Esmée zegt dat daar een motie voor kan worden ingediend. Ze stelt voor om nu tien minuten 

pauze te nemen. 

 600 

Esmée schorst de vergadering om 21:22 uur. 

 

Esmee heropent de vergadering om 21:37 uur. 

 

#8. Stemming inzake bestuurspakkenvergoeding 605 

Kim vraagt op welke manieren er gestemd kan worden. 

Esmée zegt dat er per acclamatie, met handopsteken, of anoniem op papier gestemd kan 

worden.  

Esmée stelt voor om nu te stemmen tussen de opties van helemaal geen vergoeding of een 

vergoeding van € 300,-. Indien de vergoeding van € 300,- een meerderheid aan 610 

stemmen behaalt, zal er gestemd worden voor tussen een vergoeding van € 300,- of  

een vergoeding van € 600,-. 

Er wordt een voorkeur geuit voor een anonieme stemming.  

Esmée benoemt Earryt, Joris en Francine tot stemopnemers. Ze vraagt de stemopnemers om 

de stembriefjes uit te delen. 615 

Esmée benadrukt dat deze stemming anoniem is en dat er dus geen naam op het stembriefje 

geschreven hoeft te worden. Als men tegen de pakkenvergoeding is, dient men 

“tegen te stemmen” en als men een voorstander is van de pakkenvergoeding van € 

300,-, moet het vakje “voor” worden aangekruist. Als het stembiljet niet wordt 

ingevuld, wordt dat beschouwd als een blanco stem. 620 

 

Terwijl de stembriefjes worden uitgedeeld wordt Leonie Dams gemachtigd door Gerard 

Spaans. 

  

Joris leest de restultaten voor. Er zijn twintig stemmen vóór, negen stemmen tegen en drie 625 

stemmen blanco. Het voorstel is daarom aangenomen. 

Esmée zegt dat er nu gestemd wordt tussen een vergoeding van € 600,- en een vergoeding 

van € 300,-. Als de meerderheid vóór stemt, wordt de vergoeding € 600,-, als de 

meerderheid tegen stemt blijft de vergoeding € 300,-. Blanco stemmen is hier ook nog 

steeds mogelijk. 630 
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Joris leest de restultaten van de stemming voor. Er zijn dertien stemmen vóór, zeventien 

stemmen tegen en twee stemmen blanco. Het voorstel is dus verworpen. 

Esmée bedankt iedereen voor hun deelname aan de stemming. Het oorspronkelijke voorstel 

wordt verworpen, maar de vergoeding van € 300,- is bij dezen aangenomen. 

 635 

#9. Financieel halfjaarverslag 

Esmée geeft het woord aan Susan, de quaestor van de vereniging. 

Susan legt de opmaak van het financieel halfjaarverlsag. De meest linkse kolom is de 

begroting van bestuur Parcival, de volgende gaat over bestuur Halcyon. Daarnaast is 

de oorspronkelijke begroting van bestuur Xenia te vinden, gevolgd door hoeveel 640 

daarvan nu is uitgegeven en binnengekomen. De laatste kolom is de aangepaste 

begroting van bestuur Xenia.  

Susan begint met het behandelen van de inkomsten. Ze informeert de leden eerst dat het 

financiële halfjaarverlag op 13 januari is gemaakt, in plaats van op 27 januari. 

Susan legt uit dat er bij de post “Contributies” momenteel minder is binnengekomen dan is 645 

begroot. Dat komt omdat nog niet alle contributies zijn geïnd, onder andere omdat 

sommige leden met Susan hebben afgesproken om in termijnen te betalen. 

Eline komt naar voren namens kascontrolecommissie. Jurrian en Bo maken ook deel uit van 

de kascontrolecommissie. Dit orgaan controleert de financiën en onderzoekt of de 

quaestor haar werk goed heeft gedaan. 650 

Patrick vraagt of het mogelijk is om de volgende keer niet de schuilnaam van Xenia, “Atlas”, 

in de begroting te gebruiken, omdat dat meer duidelijkheid geeft.  

Susan zegt dat dit zeker kan. 

Joris is teleurgesteld dat Patrick niet bekend is met alle namen en schuilnamen van 

Prometheaanse besturen. 655 

Eline vraagt Susan waarom ze op dit punt in het jaar nog meer inkomsten uit subsidies 

verwacht, aangezien het LUF5 in beginsel de enige bron van inkomsten is.  

Susan vindt dat Eline hier een goed punt maakt. 

Eline vraagt wat er onder de post “Overige innkomsten” valt. 

Susan zegt dat dit in ieder geval enkele donaties betreft van onder andere Miranda en Bo. De 660 

andere inkomstenbronnen heeft Susan momenteel niet bij de hand. 

Patrick heeft een vraag over de inkomsten van merchandise. Hij vraagt waarom de 

merchandise die dit jaar komt niet in dit jaar wordt begroot. 

Susan legt uit dat Prometheus geen winstoogmerk heeft bij het verkopen van merchandise. 

Deze inkomstenpost is voor merchandise die door de vereniging is opgekocht, zoals 665 

de lustrumboeken. Alles wat voor deze merchandise wordt betaald, is aan te merken 

als winst.  

Susan gaat door naar “Uitgaven”. 

Susan begint met de behandeling van het ab-actiaat. Het tussentijds resultaat van de print- 

en kopieerkosten is nog relatief laag, maar dat gaat later in het jaar stijgen, onder 670 

andere door het printen van de eerstejaarspakketten voor de EL CID-week.  

Susan legt uit dat de post “Postzegels” is verhoogd als gevolg van een fusering van Sandd 

met Post NL. Om deze reden gaan postzegels duurder worden. 

 

 
5 Leids Universitair Fonds. 
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Susan zegt dat het geld uit de post “Promotiemateriaal” momenteel voornamelijk is besteed 

aan extra promotie voor de vertoning van de film “Art Stuko” en de voorstelling 675 

“WieWatWie” van Riccardo Tosellini en Roy, respectievelijk. 

Niels vraagt waar de overige € 400,- aan uitgegeven gaat worden, aangezien dit 

promotiemateriaal niet in de Cultuurfabriek wordt gestopt. 

Anne Wellink zegt dat het voor het grootste gedeelte naar promotie van Efeze en de social 

mediacampagnes zal gaan. 680 

Eline legt uit dat bestuur Halcyon een relatief hoog bedrag aan promotiemateriaal had 

besteed  om de Cultuurfabriek groots te kunnen promoten en om duurzame 

promotiemiddelen zoals de banners aan te schaffen. Daarom is een groot plan om dit 

geld in te steken misschien een goed idee. 

Eline vraagt waarom er volgens de begroting nog geen geld is uitgegeven aan postzegels. 685 

Susan zegt dat de postzegels nog geteld moeten worden. 

Floris vindt dat een goed taakje voor Earryt. 

Eline legt uit dat postzegels niet op de begroting komen wanneer ze worden gekocht, maar 

wanneer ze worden gebruikt. 

Susan gaat verder met het behandelen van “Verenigingskosten”. 690 

Susan zegt dat er nog niet heel veel gebruik is gemaakt van de post voor 

commissiecadeautjes. De presentjes kopen is een verantwoordelijkheid van Anne 

Bulkens waar in de loop van het jaar aan wordt gewerkt, wat betekent dat deze post 

zeker nog gebruikt gaat worden. 

Susan legt uit dat de sprekerskosten niet zo hoog liggen omdat de sprekers niet altijd blijven 695 

borrelen. Er wordt nu wel € 75,- euro aan een interactieve lezing die later in het jaar 

gaat plaatsvinden. 

Susan zegt dat het tussentijds resultaat van de dagjescommissie en de feestcommissie 

momenteel op een negatief bedrag uitkomen. Dat is slechts een tussentijds restultaat. 

Er is bijvoorbeeld al betaald voor de eerste activiteit van de dagjescommissie terwijl 700 

de factuur nog niet binnen is en dus niet verwerkt kan worden. Daarom zijn deze 

posten momenteel negatief. 

Susan legt uit dat de afgelopen Pyros duurder was dan oorspronkelijk was gepland, wat 

heeft geleid tot een verhoging van het budget. De commissie heeft sindsdien een 

begroting gestuurd, zodat er meer zekerheid is over het bedrag. 705 

Susan vertelt dat de integratiecommissie nog geld moet declareren, waardoor de commissie 

momenteel een relatief laag tussentijds resultaat heeft. 

Susan legt uit dat Cultuurlijk een hoger budget toegekend krijgt omdat de hostingskosten 

van vorig jaar met een eenmalige korting werden betaald. Het is echter de bedoeling 

dat Cultuurlijk in de toekomst onderdeel wordt van de nieuwe website, waardoor 710 

deze kostenpost volgend jaar niet meer bestaat.  

Susan zegt dat de post “Internet” met € 100,- wordt verhoogd. Dit is om ervoor te zorgen dat 

alle subdomeinen, waaronder Cultuurlijk, beveiligd kunnen worden met licenties. 

Roy vraagt of dit een eenmalige betaling is.  

Susan zegt dat er jaarlijks voor de licenties betaald moet worden.  715 

Floris denkt dat dit gewoon een ongelukkige overgang is van de oude website naar de 

nieuwe en dat de aparte kosten voor Cultuurlijk volgend jaar dus niet gemaakt 

hoeven te worden. 

Susan bevestigt dat dit het geval is.  
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Susan zegt over de post “Merchandise” dat bestuur Xenia merchandise heeft gekocht. 720 

Eline vraagt waarom deze post onder de uitgaven staat terwijl merchandise 

normaalgesproken op de balans komt te staan. Ze vraagt ook wat er is gekocht.  

Susan zegt dat er pennen zijn gekocht. Omdat de pennen niet worden verkocht komen die 

niet op de balans en vormen ze een kostenpost. Deze post kan voor de duidelijkheid 

eigenlijk “pennen” genoemd worden.  725 

Niels vraagt waarom de post “Doordeweekse activiteiten” fors is verhoogd. 

Susan zegt dat dit is gedaan om een paar grote activiteiten goed te sponsoren, zoals het 

bezoek aan de balletvoorstelling Giselle en de musical Soldaat van Oranje.  

Eline vindt het tof dat er een betaalde spreker is uitgenodigd, maar vindt dat de begrote        

€ 400,- voor sprekerskosten nog steeds tamelijk hoog is. Ze vraagt of er nog plannen 730 

zijn om bijzondere sprekers te vragen en zo het beste uit het budget te halen. 

Susan zegt dat Xenia zeker ambities heeft. 

Eline vindt het heel leuk dat er bijzondere doordeweekse activiteiten georganiseerd worden, 

maar raadt het bestuur aan om te bedenken of het het waard is om veel geld te 

stoppen in één bestuursactiviteit, zoals bij de balletvoorstelling is gebeurd. 735 

Eline vraagt of Susan nog inkomsten of uitgaven voor de dies verwacht. 

Susan zegt dat dit niet het geval is. 

Eline zegt dat die post in dat geval geen tussentijdse resultaten meer nodig heeft.  

Eline zegt dat de post voor de fotoboek naar € 0,- mag worden verlaagd omdat zij de 

fotoboeken in haar eigen jaar heeft geboekhoud.  740 

Eline vraagt of de kampcommissie al een locatie heeft. 

Susan zegt dat er een locatie is geselecteerd, maar dat er nog geen aanbetaling is geweest. 

Om die reden is het tussentijdse resultaat nog laag. 

Susan gaat verder met het behandelen van de overige kosten. 

Susan zegt dat er meer dan verwacht is uitgegeven aan de constitutie-high-tea. Dit komt 745 

door veel enthousiaste leden die heel veel ambitieuze, relatief prijzige dingen hadden 

gebakken en gedeclareerd. 

Francine zegt dat er ooit een regeling was waarbij leden maximaal € 5,- per baksel konden 

declareren. Ze stelt voor om dat systeem in de toekomst weer op te pakken.  

Eline vindt een maximale declaratie per baksel een erg redelijk systeem. 750 

Susan zegt dat er nog niet veel is uitgegeven aan quaestuur, maar ze vindt het fijn dat er 

zeker voldoende ruimte is voor de pinkosten. Pinnen werd onder Halcyon pas aan 

het eind van het jaar mogelijk, dus Susan heeft er rekening mee gehouden dat bestuur 

Xenia een heel verenigingsjaar kan pinnen. 

Eline vraagt of er echt nog geen geld naar onvoorziene kosten is gegaan.  755 

Susan zegt dat het bestuur inderdaad nog geen onvoorziene kosten heeft gemaakt, wat ze 

zelf erg goed vindt. 

Eline is het met Susan eens. 

Esmée zegt dat er nog veel commissieactiviteiten georganiseerd gaan worden, waardoor de 

buffer die deze post biedt nog van pas zou kunnen komen.  760 

Susan wijst erop dat het totaal van de begroting dichter bij € 0,- is gezet, aangezien het 

bestuur aan het eind van het jaar niet daadwerkelijk op een negatief resultaat wil 

uitkomen. Nu een deel van het verenigingsjaar over is, kan er dichter bij het 

daadwerkelijk gewenste eindresultaat begroot worden. 
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Niels vraagt of het bestuur zelf al ideeën heeft voor het gebruiken van het spaarplan voor 765 

locatieproblemen. 

Susan zegt dat er binnen het bestuur heel voorzichtig is gepraat over huren. Dat is echter 

alleen een optie als er een gepast pand beschikbaar is, wat nu niet het geval lijkt te 

zijn. 

Niels wil iedereen eraan herinneren dat het gebruiken van geld uit het spaarplan alleen door 770 

middel van een ALV besloten kan worden. 

Susan gaat nu verder naar de balans. Ze laat op de balans zien dat er een microfoon is 

gekocht. De microfoon zal in de loop van drie jaar worden afgeschreven. 

Susan vertelt dat Prometheus momenteel tamelijk veel geld in kas heeft. Dat heeft te maken 

met het feit dat het voor Prometheus voor enige tijd niet mogelijk was om bij de ING 775 

geld te storten. Het overschot zal binnenkort gestort worden. 

Susan zegt dat een groot deel van de balans nog bijgewerkt moet worden. Zo is de verkoop 

van merchandise erg goed bijgehouden, maar moet het nog in de balans worden 

verwerkt. 

Esmée zegt dat het goed gaat op het gebied van debiteuren voor merchandise. 780 

Niels vraagt of de betaalrekening ook de aanbetalingen voor de buitenlandreis bevat. 

Susan zegt dat zowel de contributies als de aanbetalingen van de buitenlandreis in de 

betaalrekening zijn verwerkt. Het geld dat voor de reis is binnengekomen is al van de 

rekening afgegaan door de boekingen die zijn gedaan, maar dat is nog niet 

bijgewerkt. 785 

Eline zegt dat de data in het halfjaarverslag niet overal overeenkomen en vraagt of dit een 

balans is van 19 of 27 januari.  

Susan zegt dat het overal gaat over 19 januari. 

Eline laat de vereniging weten dat alle liquide middelen kloppen en dat Susan geen geld 

heeft laten verdwijnen. 790 

Eline vraagt of het aantal theeglazen dat op voorraad ligt is toegenomen. 

Susan zegt dat er nieuwe theeglazen zijn gekocht. 

Eline vraagt of daar al glazen van zijn weggegeven. 

Susan zegt dat er al glazen zijn gebruikt, maar dat het nog niet is bijgewerkt. 

Bo merkt op dat veel  onderdelen nog bewerkt worden. Het is gebruikelijk is om alles vóór 795 

de halfjaarlijkse ALV op orde te hebben, omdat de suppeletoire begroting 

goedgekeurd moet worden. Hij raadt Susan aan om in de toekomst alles geteld te 

hebben. 

Eline zegt dat de beamer en de camera, die onder de vaste activa staan, van de balans 

verwijderd mogen worden.  800 

Eline merkt op dat er geen debiteurenrekening op de balans staat. 

Susan zegt dat er momenteel tien debiteuren zijn. Vier daarvan zijn Susan zelf. Dit is omdat 

Susan bezig is met het testen van facturen. Omdat deze experimenten irrelevant zijn 

voor de ALV, is het niet in het document gezet. 

Eline zegt dat het fijn is als het aan de vereniging wordt doorgegeven er door iemand niet 805 

aan de betalingsverplichting wordt voldaan. 

Susan zegt dat er momenteel in ieder geval weinig langtermijndebiteuren zijn. 

Sander vraagt hoe zit het met de acquisitiecommissie. 

Susan zegt dat de commmissie zelf presenteert. 
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Susan gaat verder met de winst- en verliesrekening. Ook dit is gebaseerd op informatie van 810 

19 januari.  

Eline zegt dat een deel van deze rekening eigenlijk overbodig is omdat het in het tussentijds 

resultaat te vinden is. 

Susan wilde het voor volledigheid ook in de winst- en verliesrekening opnemen. 

Eline vraagt wat “inkomsten trui, das, vest” is. 815 

Susan zegt dat dit geld is van leden die wel voor deze merchandise hebben betaald, maar 

waarvan dat nog niet van de balans is gehaald. Dit punt geeft voornamelijk aan dat er 

nog iets verwerkt moet worden. 

Eline vraagt wat “probeerseltjes Eline” is. 

Susan zegt dat dit een vervolg is op de probeersels van Eline van vorig jaar om facturering 820 

aan het werk te krijgen. 

Eline zegt dat dit in het vervolg niet meer op de rekening hoeft te staan omdat dat geld niet 

echt bestaat.  

Esmée vraagt of iemand nog vragen of opmerkingen heeft over het financieel halfjaarverslag. 

Joris vraagt of het klopt dat de post “bestuurspakken” nu  € 300,- wordt in plaats van de € 825 

600,- die nu nog op de begroting staat.  

Susan zegt dat dit klopt. 

Esmée zegt dat er nu gekeken kan worden naar waar de vrijgekomen € 300,- heen kan. 

Eline vindt dat Susan het goed heeft gedaan. Namens de kascontrolecommissie beveelt ze de 

vergadering aan om het financieel halfjaarverslag aan te nemen.” 830 

Esmée neemt het financieel halfjaarverslag (met de voorgestelde wijzigingen) per hamerslag 

en acclamatie aan. 

 

#10. Suppletoire begroting 
Esmée zegt dat de suppletoire begroting al bij het vorige agendapunt is besproken. Als er 835 

geen verdere vragen over zijn, zal ze dit ook aannemen. 

Er zijn geen verdere vragen over de suppletoire begroting. 

Esmée neemt de suppletoire begroting per hamerslag en acclamatie aan. 

 

Eveline Boonstra verlaat de zaal om 22:40 uur. 840 

 

#11. Acquisitiecommissieverslag  

Esmée geeft nu het woord aan Suze om meer te vertellen over de staat van de 

acquisitiecommissie. 

Suze zegt dat het een tijd is geweest sinds de laatste keer dat de acquisitie aanwezig was op 845 

een ALV. Ze gaat geen begroting presenteren, maar als daar vragen over zijn kan de 

commissie altijd gemaild of anderszins benaderd worden. Ze gaat vanavond een 

update geven over de commissie. 

Suze vertelt dat er dit jaar drie eerstejaars lid zijn geworden van de commissie, namelijk Bart, 

Vera Hoijtingh en Quinty van der Zee. Ondertussen zijn Bo en Eline helaas uit de 850 

commissie gestapt. Vorig jaar is een mooie beslisboom gemaakt die de 

besluitvorming van de acquisitie duidelijker kan maken voor de leden. Suze 

benadrukt dat deze beslisboom vooral een richtlijn is en dat toekenning en afkeuring 

ook afhankelijk is van het soort activiteit waar een subsidie voor wordt aangevraagd. 

Suze zegt dat de acquisitie nog veel debiteuren, ook omdat sommige debiteuren nog 855 
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niet zijn gemaild. Er is nu een duidelijk overzicht gemaakt van alle partijen waar de 

commissie nog geld van hoort te krijgen en inmiddels zijn ook een paar betalingen 

binnengekomen. Vivian Tomsom is hier nu druk mee bezig.  

Floris vraagt of het mogelijk is dat de oudere facturen zijn verjaard.  

Susan zegt dat de commissie ook uit de oudere facturen geld wil proberen te krijgen, maar 860 

dat de oudere debiteuren niet al te hard achternagezeten gaan worden. 

Suze geeft een paar voorbeelden van inkomsten die de acquisitiecommissie heeft ontvangen. 

De banners op de website hebben tot nu toe tamelijk veel geld opgeleverd, namelijk         

€ 400,-. Andere inkomstenbronnen zijn de advertenties in de Pyros en de almanak. De 

overeenkomst met bol.com, levert gemiddeld ook tussen de €10,- en € 20,- per maand 865 

op. De laatste drie maanden is er echter niks binnengekomen via bol.com, dus Suze 

spoort iedereen vooral aan om de link te gebruiken. Verder komt er ook geld binnen 

via de advertenties van Freshdrive in onder andere de weekmail en is er voor de 

galacommissie een samenwerking met Suitable opgezet die naar schatting € 120,- gaat 

opleveren voor Prometheus. 870 

Niels vraagt of de wijnactie van La Bordelaise nog bestaat. 

Suze was zelf niet bekend met deze actie, dus ze vermoedt dat het niet meer bestaat. Ze kan 

het nog aan Vivian vragen. Suze gaat verder met de uitgaven van de 

acquisitiecommissie. Een grote uitgave dit jaar is de sponsoring van het gala. De 

commissie heeft besloten om het gala te sponsoren met € 5,50 per kaartje. Dit komt uit 875 

op veel geld, maar het gala is wel mooi en bijzonder. De valentijnskaartactie die door 

drie Prometheanen wordt georganiseerd heeft ook geld ontvangen. Dit is een losse 

activiteit die niet is verbonden aan een gilde of commissie. Suze zegt dat de 

acquisitecommissie dit soort plannen ook heel graag stimuleert.  

Eline vraagt waarom de acquisitiecommissie vanavond geen begroting presenteert. Een 880 

overzicht van de inkomsten en uitgaven van alleen dit jaar kan al erg veel helpen, 

aangezien er nu minder overzicht is. 

Suze zegt dat de bestanden van de commissie tot voorheen tamelijk chaotisch waren en het is 

nog steeds een procfes om ze helemaal op orde te stellen. 

Suze vertelt verder dat de acquisitie dit jaar verder in ieder geval het Tekengilde, 885 

Cabaretgilde, Podcastgilde, Snailmailgilde, Kerstgilde, Feministisch gilde en het 

Handwerkgilde heeft gesponsord. Soms is er met het geld dingen gekocht die langer 

mee kunnen, zoals knutselmateriaal. Dat wordt nu op het bestuurshok bewaard. 

Patrick vraagt of er ook aanvragen zijn afgewezen. 

Suze zegt dat er inderdaad afwijzingen zijn geweest, maar dat het ongemakkelijk zou zijn om 890 

die te specificeren. Mogelijke afwijzingsgronden zijn dat de sponsoring niet of 

onvoldoende drempelverlagend is, of dat de activiteit als onvoldoende cultureel 

wordt beschouwd. Een activiteit waar al voor is betaald is ook uitgesloten van 

sponsoring. 

Esmée bedankt Suze voor de informatie. 895 

 

Esmée schorst de vergadering om 22:56 uur. 

 

Esmée heropent de vergadering weer om 23:10 uur. 

 900 
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Roy dient een motie in om de bakspullen die op het bestuurshok worden bewaard weg te 

gooien. 

Esmée zegt dat de motie ingediend kan worden, hoewel ze denkt dat “weggooien” niet 

precies is wat Roy bedoelt en dat hij eerder “weggeven” of “doneren” wil zeggen. 

Roy zegt dat er al een zeer lange tijd bakspullen op het bestuurshok worden bewaard en dat 905 

het bestuur al erg lang leden erop heeft geattendeerd dat de spullen opgehaald 

kunnen worden door hun eigenaars. Omdat het bestuurshok geen opslagplaats is 

voor dergelijk materiaal, de verzameling bakspullen vermoedelijk enigszins in de 

weg ligt, eigenaars ruim voldoende tijd hebben gehad om hun spullen op te halen en 

er met de jaren steeds meer spullen bijkomen, wil Roy graag het volgende voorstel 910 

doen. Hij stelt voor dat het bestuur de bakspullen mag weggooien, verkopen, of 

weggeven als de materialen drie maanden na het bakken nog niet zijn opgehaald, 

mits het “verwijdermoment” van tevoren goed wordt aangekondigd. 

Esmée bedankt Roy voor de motie en geeft de zaal de mogelijkheid om vragen te stellen en 

opmerkingen te doen.  915 

Francine maakt zich hard voor een circulaire economie en wil de optie voor het doneren van 

de spullen aan een kringloopwinkel ook graag zien. 

Bo stelt voor de motie te amenderen met een informatieve clausule, namelijk dat Prometheus 

na een bepaald moment eigenaar wordt van de bakspullen. Dan is alles volgens hem 

juridisch dichtgetimmerd. 920 

Floris vindt het een essentieel onderdeel van een bestuursjaar om de bakspullen nooit kwijt 

te kunnen. Het is toch wel traditie. 

Eline zegt dat de hokgenoten van Prometheus vorig jaar vaak boos zijn geworden door de 

opgenomen ruimte. Ook liggen sommige materialen al langer in de kasten dan Eline 

lid is geweest. Ze raadt iedereen ook aan om zijn naam op bakspullen te schrijven. 925 

Earryt updatet Eline over het feit dat het Plexus nieuwe kasten heeft, waardoor de 

hokgenoten van Prometheus minder last hebben van de spullen. 

Niels vindt drie maanden wel kort. Dan moet er bij het bakken echt gewaarschuwd worden 

dat er een verwijdermoment is. 

Eline zegt dat foto’s online zetten naar haar ervaring leidt tot claims. 930 

Patrick stelt voor om de bakspullen te verkopen en het geld te investeren in een ijssculptuur 

voor het gala. 

Francine vindt een wachttijd van een halfjaar haalbaarder, om te voorkomen dat een lid 

tijdens het verwijdermoment in het buitenland is. 

Eline had ooit begrepen dat sommige leden niet bakten omdat ze geen bakspullen hadden. 935 

Misschien kunnen leden dan bakspullen van het bestuur lenen. Dat zou het 

ruimteprobleem echter niet oplossen. 

Roy herhaalt zijn motie met de wijziging dat de bakspullen naar een kringloop gebracht 

kunnen worden.  

Esmée stelt voor om te stemmen door middel van handopsteken.  940 

Anne Bulkens telt de stemmen. Er zijn, in totaal 23 stemmen voor, 1 stem tegen en 5 

blancostemmen. 

De motie wordt aangenomen. 

 

Roy en Patrick verlaten de zaal om 23:21 uur. 945 
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#12. Statutenwijziging  
Esmée zegt dat de statutencommissie hard heeft gewerkt aan een statutenwijziging. Het 

voorstel voor de nieuwe statuten is naar de leden gestuurd. Artikel 19 lid 3 van de 950 

huidige statuten vereist dat minstens de helft van alle leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is om de statuten te kunnen wijzigen. Aangezien op deze 

ledenvergadering dat quorum niet is behaald, zal de stemming plaatsvinden op de 

ALV van 11 februari. Stemming over eventuele amendementen die op deze ALV 

worden voorgesteld zal ook tijdens de volgende ALV plaatsvinden.  955 

Esmée geeft het woord aan de statutencommissie om vragen te beantwoorden of toelichting 

te geven. 

Bo, Sander en Joris komen naar voren. Zij stellen voor om de nieuwe statuten artikelsgewijs 

te doorlopen om te zien of er vragen of opmerkingen zijn. 

Francine stelt voor om in plaats daarvan alleen per artikel te kijken of aanwezigen vragen of 960 

opmerkingen hebben omdat er al meerdere gelegenheden zijn geweest om de 

documenten in te zien. 

De statutencommissie stemt in met dit voorstel. 

Niels Rood heeft een vraag over artikel 5 lid 2.6 Hij vraagt zich af wat er zou gebeuren in het 

geval dat iemand lid wil worden maar op dat moment een tussenjaar aan het nemen 965 

is.  

Sander vermoedt dat er dan een oogje wordt dichtgeknepen. 

Eline voegt toe dat het potentiële lid een afwijzing ook altijd op een ALV kan aanvechten.7 

Niels heeft een vraag over artikel 10 lid 4.8 Hij vraagt waarom Vriend- of Reünist-af worden 

niet direct kan gebeuren. Er zijn namelijk Reünisten die behoorlijk veel contributie 970 

betalen. 

Joris zegt dat dit is omdat een Vriend of Reünist in beginsel voor de rest van dat 

verenigingsjaar nog steeds de status van Vriend of Reünist behoudt. Hij zegt verder 

dat een Vriend of Reünist de te betalen contributie op elk gewenst moment kan 

verlagen naar het minimale bedrag. 975 

Eline heeft een vraag over artikel 15 lid 3.9 Ze vraagt of stemmingen ook onder “de te 

behandelen onderwerpen” vallen. 

Joris zegt dat dit niet het geval is. Wel staat in het huishoudelijk reglement dat stemmingen 

op de agenda moeten worden aangekondigd.10 

 

 
6 Leden van de vereniging zijn op het moment van toelating ingeschreven bij een universiteit of een 

ander opleidingsinstituut. 
7 Artikel 5 lid 3 van de voorgestelde statuten: “Personen die niet door het bestuur worden toegelaten 

kunnen door de ledenvergadering worden toegelaten.” 
8 De bijdrage voor het verenigingsjaar waarin Vriendschap wordt opgezegd blijft verschuldigd. 
9 De oproeping vermeldt in ieder geval: 

a. de datum en tijd van de vergadering; 

b. de locatie van de vergadering; 

c. de te behandelen onderwerpen. 
10 Artikel 4 lid 2 van het voorgestelde huishoudelijk reglement: “Een stemming wordt aangekondigd 

bij de oproeping tot de vergadering. Bij de oproeping wordt het in stemming te brengen 

voorstel vermeld, tenzij dit redelijkerwijs onmogelijk is.” 
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Eline vraagt waarom dit deels in de statuten en deels in het huishoudelijk reglement is 980 

geregeld. 

Joris zegt dat dit meer flexibiliteit geeft bij het regelen van de oproeping van een 

ledenvergadering. 

Eline vraagt of er niet naar het huishoudelijk reglement verwezen moet worden in dit soort 

gevallen. 985 

Joris zegt dat dit niet hoeft. 

Sander voegt toe dat de statuten en het huishoudelijk reglement vaak het beste samen 

gelezen kunnen worden. 

Eline heeft een vraag over artikel 17 lid 3.11 Ze wil graag weten of de notulen op papier 

ondertekend moeten worden, of dat een digitale handtekening voldoende is. Het 990 

printen van de notulen verbruikt namelijk erg veel papier. 

Joris zegt dat het artikel zo geïnterpreteerd kan worden dat digitale handtekeningen 

volstaan.  

Eline heeft een opmerking over artikel 19 lid 3.12 Zij is van mening dat stemmingen over het 

benoemen van personen altijd anoniem dienen te gebeuren.   995 

Bo zegt dat anoniem stemmen bij Prometheus zelden gebeurt en dat stemming vaak zelfs per 

acclamatie gaat.  Wat Eline voorstelt is ingrijpend en is zijns inziens een wijziging die 

beter in het huishoudelijk reglement past. Daarbij is anoniem stemmen, mocht 

iemand dat nodig vinden, makkelijk te verzoeken. 

Joris denkt dat een dergelijk amendement in het huishoudelijk reglement zetten niet correct 1000 

zou zijn, omdat de statuten omtrent dit onderwerp uitputtend zijn. 

Kim vraagt waarom er in de voorgestelde statuten drie leden een verzoek tot anonieme 

stemming moeten doen in plaats een enkel persoon. 

Joris zegt dat dit is om verhindering te voorkomen door een lid dat een ALV moeilijker wil 

maken. 1005 

Kim maakt zich zorgen dat leden dan misschien moeilijker zeggen dat ze anoniem willen 

stemmen als meer mensen dat moeten voorstellen. 

Eline denkt dat anonieme stemmen zouden leiden tot meer eerlijke stemmen. 

Bo vreest dat dit nu te onbeproefd is om bij de statuten anonieme stemming te verplichten. 

Eline zegt dat ze het in dat geval geen probleem vindt om altijd een anonieme stemming te 1010 

verzoeken. 

Kim vraagt of het  niet beter is om de drempel op één persoon te houden. 

Esmée denkt dat een drempel van drie personen mogelijk inderdaad een te grote 

drempelverhoging zou kunnen zijn, maar dat verplichte anonieme stemming te 

streng is. Ze vindt het zelf positiever om per hamerslag en acclamatie in te stemmen 1015 

 

 
11 Van iedere ledenvergadering worden notulen opgemaakt, die worden ondertekend door 

de voorzitter van de vergadering en de persoon die de notulen heeft opgemaakt. 
12 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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als een grote meerderheid het eens is met de stemming. Negatieve anonieme 

stemmen kunnen bij een bestuurslid en zelfs een heel bestuur veel impact hebben. 

Floris denkt dat er grote twijfels over de benoeming van een persoon, samen met een 

verzoek tot anonieme stemming ook gemaild kunnen worden. 

Eline vindt dat een prima tussenweg. 1020 

Fons Hooft vraagt waar de mail dan terecht zou komen. 

Joris zegt dat dat de mail naar het bestuur zou gaan. 

Fons vreest dat een toekomstig bestuur dan kan vinden wie een anonieme stemming heeft 

aangevraagd. 

Eline zegt dat ze het anoniem stemmen vooral een goed idee vindt om de sfeer op de ALV 1025 

goed te houden. 

Joris denkt dat er nu een voorstel is voor een amendement voor artikel 19 lid 3 sub b, die 

komt te luiden: “ten minste een stemgerechtigde dit wenselijk acht”. 

Kim bevestigt dat hen dit amendement graag wil indienen. 

Eline heeft een vraag over artikel 21.13 Ze merkt op dat de statuten het houden van twee of 1030 

meer kernfucties niet toestaan, maar ook zeggen dat er onder omstandigheden twee 

bestuursleden kunnen zijn. Ze wil weten of dit geen strijdigheid is.  

Joris zegt dat de overgebleven bestuursleden de derde kernfunctie waarneemt en 

ondertussen zo snel mogelijk een aanvullend bestuurslid zoekt. 

Bo vult aan dat dit is om ervoor te zorgen dat de vereniging blijft lopen doordat andere 1035 

bestuursleden de verantwoordelijkheden van de kernfunctie overnemen.  

Eline heeft een vraag over artikel 22.14 Ze wil waar graag weten waar het staat dat men kan 

weigeren om waarnemend bestuurslid te worden. 

Joris zegt dat in het huishoudelijk reglement staat dat men niet een bestuursfunctie in 

geforceerd kan worden.15 1040 

Bo zegt dat artikel 23 lid 1 sub c van de voorgestelde statuten het indien nodig ook toelaten 

dat een bestuurslid kan aftreden door middel van bedanken.16 

Eline heeft een vraag over artikel 23 lid 1 sub a.17 De ALV waarbij het bestuur gewisseld 

wordt is na het eind van het verenigingsjaar, maar bestuurslidmaatschap eindigt 

 

 
13 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste acht personen, die uit de leden 

worden benoemd. 

2. Het bestuur kent in ieder geval een praeses, een ab-actis en een quaestor. Verdere 

bestuursfuncties kunnen bij huishoudelijk reglement worden ingesteld. 

3. Geen persoon kan tegelijk meer dan een van de functies van praeses, ab-actis of quaestor 

uitoefenen. 

4. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 
14 1. Bestuursleden worden tot hun functie verkozen door de ledenvergadering op de 

vergadering bedoeld in artikel 13, tweede lid, tweede volzin. 

2. Indien na de ledenvergadering bedoeld in artikel 13, tweede lid, tweede volzin een 

bestuursfunctie vacant is kan de ledenvergadering op een andere vergadering een lid 

benoemen tot die functie. 
15 Artikel 2 lid 2 van het voorgestelde huishoudelijk reglement: “Benoeming of verkiezing tot een 

functie of voordracht daarvoor geschiedt niet zonder de toestemming van de kandidaat.” 
16 Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

c. door bedanken, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van een maand. 
17 Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
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volgens dit artikel al bij het eind van het verenigingsjaar. Ze vraagt of er dan een 1045 

machtsvacuüm ontstaat, waarin dus ook niemand bij de betaalrekening kan. 

Joris zegt dat het voormalig bestuur in dat geval waarnemend bestuur wordt op grond van 

artikel 23 lid 4.18 Men heeft dan nog toegang tot de rekening. 

 

Floris verlaat de zaal om 23:47 uur. 1050 

 

Eline heeft een vraag over artikel 26 lid 1.19 Ze wil bevestigen of digitaal ondertekenen ook 

hier volstaat omwille van papierbesparing. 

Sander bevestigt dat dit artikel het uitsluitend digitaal ondertekenen van de notulen niet 

verbiedt. 1055 

 

Floris komt om 23:49 uur binnen. 

 

Niels wil graag een amendement indienen voor artikel 30 lid 5.20 Hij wil dit wijzigen door de 

woorden “het bestuur” weg te halen. De Raad kiest namelijk zijn opvolgers uit het 1060 

bestuur en het zou vreemd zijn als het bestuur dan Raadsleden kan ontslaan. Ook kan 

de Raad wel stukken opvragen, maar beschikt het niet over machtsmiddelen tegen 

het bestuur waar bestuursleden ontslag over zouden willen indienen. Verder kan het 

zijn dat een bestuur een Raadslid persoonlijk niet mag en dat Raadslid om die reden 

kunnen ontslaan. 1065 

Bo zegt dat deze ontslagmogelijkheid er bijvoorbeeld is om te voorkomen dat de Raad alleen 

uit zijn eigen midden Raadsleden kan ontslaan en benoemen. Bovendien kan het 

bestuur een ontslag voordragen, maar dan moet het altijd op een ALV worden 

besproken. 

Fons vraagt of het Raadslid zich dan ook op de ALV mag verdedigen. 1070 

Joris bevestigt dat dit het geval is. 

Esmée bevestigt in ieder geval dat dit amendement wordt meegenomen voor de volgende 

ALV. 

Niels heeft ook van de persoon door wie hij gemachtigd is heeft doorgekregen dat “de ALV 

benoemt” of “ALV beslist” ook verwijderd kan worden, maar hij weet niet of dit echt 1075 

een amendement is. 

Joris raadt aan om het voor de zekerheid een amendement te maken en het indien nodig 

weer in te trekken. Dat voorkomt een extra ALV. 

De ingediende amendementen zijn voor artikel 30 lid 3, dat veranderd wordt naar “Leden 

van de Raad worden benoemd door de Raad” en voor artikel 30 lid 5: “Lidmaatschap 1080 

eindigt door opzegging, ontslag door de Raad of einde van het lidmaatschap”. 

 

 
a. door het aflopen van het verenigingsjaar. 
18 Een op grond van het eerste lid, onderdeel a, afgetreden bestuurslid neemt zijn functie 

waar voor een termijn van ten hoogste twee maanden. 
19 Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de ab-actis notulen 

opgemaakt, die door de praeses en de ab-actis worden vastgesteld en ondertekend. 
20 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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Esmée vraagt waarom de invloed van de ALV ongewild is. 

Niels vreest dat de benoeming dan te veel gaat lijken op een populariteitswedstrijd en denkt 

dat de ALV niet beschikt over de nodige informatie over de vergaderingen die die de 

Raad houden en de beslissingen die ze nemen om een weloverwogen beslissing over 1085 

de Raad te kunnen maken. 

Esmée zegt dat ze deze gedachte begrijpt, maar het ook lastig vindt, aangezien de Raad van 

Advies wel een orgaan is dat eigenlijk ook door de ALV gecontroleerd hoort te 

kunnen worden. 

Sander zegt dat het vreemd zou zijn als de Raad het enige orgaan is dat onvoorwaardelijk 1090 

wordt vertrouwd. 

Francine denkt dat het niet echt een populariteitswedstrijd zou zijn omdat de ALV geen 

Raadslid kiest, maar enkel stemt of de voorgedragen personen deel mogen worden 

van de Raad. Het zal vaak vooral een formaliteit zijn. 

Esmée heeft nog een vraag over het eerste amendement met betrekking tot artikel 30. Ze 1095 

vraagt of het niet beter zou zijn als in ieder geval de ALV zou mogen stemmen over 

het ontslag van Raadsleden. 

Niels vindt dit zelf prima. 

Esmée dient een amendement in voor artikel 30 lid 5, tweede zin: “Ontslag geschiedt door de 

ledenvergadering.” De eerste zin blijft onveranderd.  1100 

Eline heeft een vraag over artikel 30 lid 2.21 Ze wil weten of de Raad commissienotulen mag 

opvragen, commissievergaderingen mag bijwonen, of commissies advies mag geven 

omdat commissies verenigingsorganen zijn. 

Joris zegt dat de Raad de commissies inderdaad kan adviseren. Commissienotulen kunnen 

indirect opgevraagd worden omdat de Raad documenten bij het bestuur kan 1105 

opvragen22 via het bestuur en dat er inderdaad advies gegeven mag worden. De Raad 

kan echter geen commissievergaderingen bijwonen. 

Joris zegt dat de statutencommissie zelf een amendement wil indienen voor artikel 33 lid 5.23 

De verwijzing naar artikel 29 moet vervangen worden door een verwijzing naar 

artikel 27. 1110 

Esmée vraagt of er nog algemene vragen zijn. 

Er zijn geen vragen meer. 

Esmée bedankt de statutencommissie en gaat verder naar het volgende agendapunt. 

 

 1115 

#13. Stemming inzake statutenwijziging  
Esmée herhaalt dat de stemming plaats zal vinden op 11 februari. 

 

 

 

 
21 De Raad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de verenigingsorganen. 

Het advies van de Raad is niet bindend. 
22 Artikel 30 lid 6 van de voorgestelde statuten: “Het bestuur verschaft de Raad op verzoek van de 

Raad kopieën van documenten en bescheiden die door het bestuur worden bewaard of 

waartoe het bestuur toegang heeft.” 
23 Een wijziging van deze statuten treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële 

akte is opgemaakt. Artikel 29, eerste lid, is van toepassing op het doen verlijden van de akte. 
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#14. Installatie en decharge commissieleden 1120 

Esmée installeert Bart Wentholt, Vera Hoijtingh en Quinty van der Zee in de 

acquisitiecommissie. 
Esmée installeert Loes de Bruin en Fons Hooft in de galacommissie. 

Esmée installeert Niels Kolenbrander, Bob Vermeulen en Dominique Mulder in de 

internetcommissie. 1125 

Esmée installeert Aloïta van Maris en Niels Rood in de buitenlandreiscommissie. 

Esmée installeert Emma Lenting en Floris Meertens in de Pyrosredactie. 

Esmée installeert Gerard Spaans in de dagjescommissie. 

Esmée installeert Kim Vogelzang in de weekendje II-commissie. 

Esmée dechargeert Anne Bulkens en Tonda van Manen uit de acquisitiecommissie. 1130 

Esmée dechargeert Suzanne Anten uit de welcommissie. 

Esmée dechargeert Roychang Ditiecher uit de galacommissie. 

Esmée dechargeert Susanne Belonje, Eddie Skinner en Loed de Bruin uit de fotocommissie. 

Esmée dechargeert Emma Lenting uit de buitenlandreiscommissie. 

Esmée dechargeert Cid Swanenvleugel uit de Pyrosredactie. 1135 

Esmée dechargeert Isabella Wigard uit de Cultuurlijkredactie. 

Esmée dechargeert Loes de Bruin uit de Weekendje II-commissie. 

 

Earryt verlaat de zaal om 00:03 uur. 

 1140 

Esmee vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn. 

Eline had doorgegeven dat ze ook uit de acquisitiecommissie hoopte te stappen. 

Esmée dechargeert Eline Berkhout uit acquisitiecommissie. 

Eline zegt dat Patrick, Quinty en Fons ook bij de Pyrosredactie zijn gevoegd. 

Esmée installeert Fons Hooft, Patrick Daamen en Quinty van der Zee in de Pyrosredactie. 1145 

 

Earryt komt om 00:05 uur binnen. 

 

Marit Tijhuis zegt dat Eveline Boonstra recentelijk lid is geworden van de Cultuurlijkredactie. 

Esmée installeert Eveline Boonstra in de Cultuurlijkredactie. 1150 

Kim heeft kortgeleden met de fotocommissie besproken dat hen lid wil worden van de 

commissie, wat de commissie goedkeurt. Kim vraagt of het mogelijk is om nu 

ingehamerd te worden. 

Anne Bulkens vindt dat dat mogelijk is. 

Esmée installeert Kim Vogelzang in de fotocommissie. 1155 

 

 

#15. W.v.t.t.k. 
Esmée legt uit dat dit agendapunt staat voor “Wat verder ter tafel komt”. Iedereen die 

aanwezig is en overige punten naar voren wil brengen die besproken moeten worden 1160 

tijdens de ALV krijgen hier de gelegenheid om die punten ter sprake te brengen. 

Esmée vraagt of iemand behoefte heeft om van deze mogelijkheid gebruik te maken. 

Niemand heeft nog vragen of opmerkingen. 

  

 1165 
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#16. Rondvraag  
Esmée gaat de zaal langs en geeft iedereen de gelegenheid om iets te zeggen als daar behoefte 

voor is. 

Fons zegt dat hij zijn trein mogelijk net kan halen, dus hij is erg blij. 

 1170 

Fons verlaat de zaal om 00:28 uur. 

Louise Lagarde vindt dat het bestuur goed bezig is. 

Linda Bouwmeester steekt haar duimen omhoog. 

Martijn van Maaswaal is trots op het bestuur. 

 1175 

Fons komt binnen en verlaat de zaal weer om 00:29 uur. 

 

Marit zegt dat het bestuur het goed doet en vooral goed verder moet gaan.  

Bart zegt dat Anne Wellink een goede meme heeft gemaakt en dat het zeer spijtig zou zijn als 

die tijdens de ALV is gemaakt.  1180 

Anne Wellink zegt dat de meme tijdens de pauze was gemaakt. 

Kim zegt dat dit de eerste ALV was die hen sinds hun eerste jaar heeft meegemaakt. 

Vandaag heeft hen geleerd dat een ALV toch best wel leuk kan zijn. 

Sander waardeert wat het bestuur doet heel erg. Hij weet dat het heel veel werk is, maar 

denkt dat het bestuur het wel naar de zin lijkt te hebben. Hij zegt dat om hulp vragen 1185 

ook zeker mag! 

Eline bedankt het bestuur voor de speculaas. Een bestuursfunctie overdragen aan een ander 

was naar haar ervaring best wel heftig. Ze had echter vertrouwen in Xenia en haar 

vertrouwen is de afgelopen tijd bevestigd. Iedereen is stuk voor stuk goed bezig. Ze 

vindt het heel fijn om om advies te worden gevraagd. Ze heeft eerder wel eens 1190 

gezegd dat bestuur kan drukken, dus bestuursleden moeten vooral niet bang zijn om 

persoonlijke grenzen aan te geven. Dat heeft zij niet gedaan en daar betaalt ze nu een 

beejte de prijs voor. Het hoeft niet perfect te zijn, want wat Xenia nu doet is al echt 

heel goed.  

Leonie is trots en bedankt bestuur Xenia voor de afgelopen maanden. Ze raadt de 1195 

bestuusleden aan om vooral te genieten van wat nog gaat komen. 

Joris is ook trots op zijn kinderen en vindt Xenia een leuk bestuur. Februari biedt hopelijk 

een beetje rust, dus daar moet vooral van genoten worden.  

Niels zegt dat hij, ondanks zijn voornemen om actiever te zijn, niet erg actief is geweest. 

Maar als hij er is, vindt hij het altijd heel tof. Bestuur zijn kan een beetje zwaar zijn, 1200 

maar het is juist leuk om dat als groep het hoofd het bieden. 

Floris hoopt dat bestuur Xenia zijn dankbaarheid al een beetje heeft gevoeld, maar bij dezen 

bedankt hij het bestuur expliciet. Hij hoopt het bestuur maatpakloos te zien bij de 

themamaand en ze goed in beweging te zien komen. 

Francine zegt dat er deze ALV een paar fikse discussies zijn gehouden en ze was heel blij met 1205 

de goede sfeer die er hing. Ze wil ook zeggen dat ze blij is met alle eerstejaars die hier 

tot het eind zijn gebleven. 

Bo heeft niks te zeggen. Hij weet het zeker. 

Anne Wellink bedankt iedereen voor het vertrouwen en bedankt de rest van het bestuur 

voor het gezelschap en de knuffels. Het jaar gaat snel en dat vindt ze oprecht jammer. 1210 
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Anne Bulkens bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. Ze wil er snel een eind aan breien 

omdat ze vroeg op moet staan. 

Miranda bedankt iedereen ook voor de aanwezigheid. Ze vond dit een interessante ALV en 

hoopt dat de volgende net zo leuk wordt. 

Susan zegt dat vrije tijd opgeven om op een stoel te zitten en juridisch te praten altijd erg 1215 

leuk is. Het bestuur is ook heel leuk. 

Earryt heeft zijn laatste trein helaas niet gehaald, dus hij gaat gebruikmaken van de 

slaapbank van Anne Wellink. Hij bedankt iedereen voor de goede kritiek en 

discussies en ook de eerstejaars voor hun aanwezigheid. 

 1220 

 

#17. Sluiting 
Esmée wil voordat ze de vergadering sluit iedereen heel erg bedanken voor hun 

aanwezigheid, vragen en adviezen. Het hele bestuur hoopt altijd om iedereen te zien 

op de activiteiten. 1225 

 

Esmée sluit de vergadering om 00:32 uur.  
 

 


