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Notulen Algemene Ledenvergadering der A.S.V. Prometheus 

op dinsdag 25 juni 2019 
Gehouden in Café de Keyzer te Leiden. Opgesteld door Joris van de Riet.  

 

#a. Lijst van aanwezigen 5 

Anne Bulkens 

Anne Wellink 

Bo Salomons 

Cid Swanenvleugel 

Dominique Mulder 10 

Earryt Sijm 

Eline Berkhout 

Esmée van ’t Hof 

Eveline van der Veen 

Floris Meertens 15 

Francine Maessen 

Joris van de Riet 

Leonie Dams 

Lisette Neeleman 

Loes de Bruin 20 

Marit Tijhuis 

Miranda Lake 

Niels Rood 

Sander Huls 

Susan van den Dool 25 

 

#b. Externe aanwezigen 
Art-Jan de Kwant (van 19:53 uur tot 21:03 uur) 

William Vuijk (van 19:53 uur tot 21:03 uur) 

Personen worden de eerste keer dat zij in de notulen verschijnen met voor- en achternaam 30 

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 35 

Dominique Mulder heet iedereen welkom op de tussentijdse ALV van bestuur Halcyon. Ze 

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

telefoons op stil te zetten. 

Dominique opent de vergadering om 19:37 uur. 

 40 

#2. Vaststelling definitieve agenda 

Dominique leest de agenda voor en vraagt of er nog aanvullingen zijn. Daar die er niet zijn 

stelt ze bij hamerslag en per acclamatie de agenda vast. 

Niels Rood vraagt of er nog ergens een pauze wordt ingelast. 
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Dominique zegt dat er na punt 6 een pauze komt. 45 

Cid Swanenvleugel vraagt of er na afloop van de vergadering voetbal kan worden gekeken. 

 

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

vergadering. 50 

Joris zegt dat hij machtigingen heeft binnengekregen van Adri Wessel en Freek van Vliet 

voor Cid Swanenvleugel, van Sanne Wortman voor Eline Berkhout, van Nina Littel 

voor Lisette Neeleman, van Lieke Beunders voor Loes de Bruin, van Vera Verkooijen 

voor Sander Huls. Hij deelt de vergadering mee dat nu het moment is om 

machtigingen te overhandigen voor degenen die er nog een hebben. 55 

Niemand heeft nog een machtiging bij zich. 

Joris heeft verder geen post ontvangen voor de vergadering.  

 

#4. Notulen vorige vergadering 
Dominique vraagt of er nog opmerkingen zijn over de notulen van de vorige vergadering. 60 

Niemand heeft opmerkingen. 

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

 

#5. Mededelingen  
Dominique deelt mee dat de gildewijzigingen in het ALV-boekje staan. Als iemand nog 65 

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

Neeleman, de assessor intern, of worden ge-e-maild. Verder is de formatie van de 

integratiecommissie bezig; daarvoor is tot nu toe één aanmelding binnengekomen, 

dus als mensen nog interesse hebben kunnen ze zich nog aanmelden. Tot slot deelt ze 

de zaal mee dat er speculaas is. 70 

Bo Salomons waardeert het dat het bestuur niet in pak is gekomen met deze temperaturen. 

Hij heeft ter aanvulling van de speculaas ook ijsjes meegenomen. 

De aanwezigen waarderen dit zeer. 

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

dus ze gaat door naar het volgende punt. 75 

 

#6. Cultuursociëteit 
Dominique zegt dat tijdens dit punt de Cultuursociëteit wordt behandeld; daarvoor zouden 

enkele leden van de Cultuursociëteitscommissie langskomen, maar tot nu toe zijn 

alleen Susan van den Dool en Bo er. 80 

Joris merkt op dat William Vuijk en Art-Jan de Kwant, de andere leden die aanwezig zouden 

zijn, nog niet zijn gekomen omdat ze dachten dat het punt later zou beginnen. 

Dominique stelt de zaal voor om punt 6 en 7 om te wisselen en eerst de suppletoire begroting 

te behandelen om zo te wachten tot de overige leden van de 

Cultuursociëteitscommissie er zijn. 85 

Niemand heeft hier bezwaar tegen en Dominique gaat daarom eerst verder naar de 

suppletoire begroting. 

 

#7. Suppletoire begroting 
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Dominique geeft het woord aan Eline Berkhout, de quaestor, voor de bespreking van de 90 

suppletoire begroting. 

Eline heet iedereen welkom bij de behandeling van de suppletoire begroting van bestuur 

Halcyon. Ze legt uit dat de suppletoire begroting een manier is om de originele 

begroting aan te vullen. Op het scherm zijn de originele begroting, de eerste 

suppletoire begroting, de tweede en huidige suppletoire begroting en het resultaat 95 

geprojecteerd. Ze begint bij de inkomsten: er is iets meer binnengekomen van 

Vrienden en Reünisten omdat een Reünist dubbel had betaald en zo blij was dat ze 

hem daarop attendeerde dat de vereniging het mocht houden. 

Loes de Bruin vraagt wat de overige inkomsten waren. 

Eline zegt dat ze voorafgaand aan de beleids-ALV € 50,– heeft gevonden op straat. Op de 100 

Vrienden-en-Reünistendag is er € 2,– verdiend aan mensen die langskwamen en erop 

stonden om te betalen voor de taart. Daarnaast was er nog een lid dat de almanak per 

post opgestuurd heeft gekregen; de vergoeding daarvoor heeft ze als onvoorziene 

inkomst opgenomen.  

 105 

Art-Jan de Kwant en William Vuijk komen om 19:53 uur binnen. 

 

Sander Huls vraagt waarom de contributie € 200,– lager is uitgevallen dan begroot. 

Eline zegt dat één iemand nog contributie moet betalen en dat een aantal leden minder 

contributie moeten betalen omdat ze later lid zijn geworden. Ze gaat verder naar de 110 

uitgaven, te beginnen met het kopje ‘Ab-actiaat’. De kosten voor printen en kopiëren 

zjin bijgesteld van € 150,– naar € 125,– omdat deze waarschijnlijk wat lager uitvallen. 

De kosten voor postzegels zijn bijgesteld van € 500,– naar € 250,– omdat daar weinig 

aan wordt uitgegeven. De kosten van enveloppen zijn verlaagd van € 75,– naar € 25,– 

omdat enveloppen heel goedkoop blijken. De kosten van promotiemateriaal zijn 115 

gelijk gebleven; daarvan gaan de banners voor de EL CID-week1 nog worden betaald. 

Eline gaat verder naar het kopje ‘Vereniging’. De uitgaven aan representatiekosten extern 

zijn nu € 250,– in plaats van € 300,– omdat daar niet zoveel aan is uitgegeven. Het lijkt 

alsof er heel weinig is uitgegeven aan de post voor interne presentjes, maar Lisette 

moet een groot deel van de cadeautjes nog kopen. Het lijkt verder alsof er weinig is 120 

uitgegeven aan sprekerspresentjes, maar de presentjes voor de eerste maanden van 

het volgende bestuursjaar worden daar ook van betaald. Er is € 151,75 uitgegeven aan 

sprekers van de € 300,– die is begroot omdat sprekers zelden een vergoeding blijken 

te willen. Van de € 450,– begroot voor doordeweekse activiteiten is tot nu toe € 155,67 

uitgegeven; er gaat in september echter veel worden uitgegeven. De voornaamste 125 

reden dat er zo weinig is uitgegeven aan activiteiten is dat er gewoon weinig mensen 

bij activiteiten komen opdagen. Van de € 500,– begroot voor weekendactiviteiten is 

tot nu toe € 21,39 uitgegeven; ook voor weekendactiviteiten geldt dat er in september 

extra veel aan gaat worden uitgegeven. 

Miranda Lake vraagt waar de € 21,39 aan is uitgegeven. 130 

Eline antwoordt dat het voor warme chocolademelk voor na het schaatsen was en nog wat 

andere niet zo denderende dingen. Ze legt uit dat er naar schatting € 300,– is 

                                                      

 
1 Enige Leidse Commissie Introductie Dagen. 
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uitgegeven aan de Cultuurfabriek; het merendeel van de kosten is voldaan uit 

aangevraagde fondsen, maar veel fondsen vereisen ook dat een deel van de kosten 

wordt gedekt door eigen geld. Ze gaat verder naar terugkerende activiteiten: daaraan 135 

is tot nu toe € 499,13 van de begrote € 500,– uitgegeven en ze dacht daarom dat dat 

precies uitkwam, maar het bleek dat de speculaas voor deze ALV daar nog van moest 

worden betaald; het bedrag zal dus iets hoger uitvallen. Omdat de almanak 

inmiddels is betaald zijn de uitgaven daaraan definitief, dus de nu begrote € 642,01 is 

tevens het resultaat. Het lijkt alsof er meer aan de dagjescommissie is uitgegeven dan 140 

daadwerkelijk het geval is, omdat sommige leden nog moeten betalen; dat bedrag 

gaat dus nog omlaag. De begrote subsidie voor de feestcommissie is € 250,– waarvan 

tot nu toe welgeteld € 68,65 is uitgegeven omdat het eerste feest heel veel winst heeft 

gemaakt. Daar moet nog statiegeld bij, dus waarschijnlijk heeft het feest netto maar 

ongeveer € 10,– gekost. Ze raadt iedereen aan om naar het eindfeest te komen en zo te 145 

voorkomen dat er veel geld overblijft. De uitgaven voor de themamaand februari zijn 

compleet, op een paar mensen die nog niet hebben betaald na. De subsidie voor het 

gala is begroot op € 900,–, waarvan mensen nog zo’n € 300,– moeten betalen zodat het 

resultaat als het goed is op ongeveer € 300,– uitkomt. Voor de eerste twee Pyrossen 

van dit jaar is samen nog geen € 300,– uitgegeven, dus ze heeft het budget verlaagd 150 

naar € 550,– in plaats van de voorheen begrote € 800,–. Voor de laatste Pyros van het 

jaar wordt € 250,– begroot om rekening te houden met de EL CID-Pyros, die een 

grotere oplage heeft dan de eerste twee. De subsidie voor de integratiecommissie 

bedraagt vooralsnog € 68,95. 

Sander Huls vraagt of de kosten van de Pyros zo laag zijn omdat de oplage zo klein is.  155 

Eline antwoordt dat de Pyros net onder een bepaalde oplage zat waardoor de kosten heel 

laag waren. Daarnaast was het eerste nummer acht pagina’s dunner, wat ook 

scheelde in de kosten. 

Esmée van ’t Hof vraagt of is overwogen de Pyros dikker te maken nu er geld overblijft. 

Eline zegt dat dat kan, maar dan moeten mensen wel wat willen schrijven voor de Pyros en 160 

aan schrijvers is nu een gebrek. Ze gaat door naar het kopje ‘Overig’. Ze heeft net van 

de kascontrolecommissie vernomen dat de begroting van € 550,– voor quaestuur wat 

aan de hoge kant is, dus bij nader inzien kan dat lager. De onvoorziene uitgaven 

vallen ook lager uit dan gedacht. 

Cid vraagt of een extra vliegticket dat nodig was op buitenlandreis ook onder de 165 

onvoorziene uitgaven valt. 

Eline zegt dat dat inderdaad zo is. Ze zegt dat er nog heel veel geld over is; ze kan het aan de 

kampcommissie geven of in de reservering voor het eerstvolgende lustrum steken. 

Cid vindt dat er meer geld naar de kampcommissie kan. 

Loes de Bruin wil het geld uitgeven aan ventilatoren tegen de hitte. 170 

Eline vraagt of er nog vragen zijn over de begroting. 

Niels zegt dat er nu inderdaad heel veel geld overblijft; hij vraagt of het beter is om voortaan 

wat ruimer te begroten en dan in de loop van het jaar de begroting bij te stellen. 

Eline zegt dat met de kascontrolecommissie is besproken om volgend jaar te rekenen op een 

verlies van € 500,– en dan te kijken waar dat op uitkomt, omdat commissies vaak 175 

minder uitgeven dan gepland. 

Earryt Sijm vraagt hoeveel de recente voorstellingen van Efeze hebben opgebracht. 

Eline zegt dat Efeze meer dan € 200,– winst heeft gemaak.t 
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Niels vraagt of het klopt dat Efeze nog steeds een eigen ‘potje’ heeft dat apart staat van de 

rest van de begroting. 180 

Eline antwoordt dat donaties die worden gedaan gereserveerd zijn voor Efeze, maar dat de 

winst die wordt gemaakt op de kaartverkoop in de verenigingskas vloeit. 

Francine Maessen vraagt of het bijvoorbeeld een idee is om, als er telkens zoveel geld 

overblijft, een flinke som geld naar bijvoorbeeld het gala te laten gaan, dat al jaren 

met locatieproblemen kampt. 185 

Eline is het ermee eens dat er meer geld mag worden uitgegeven. Ze gaat dit bespreken met 

het f.t.-bestuur. 

Cid stelt voor om meer feesten te organiseren. 

Eline zegt dat er nu al meer feesten worden georganiseerd dan voorgaande jaren. 

Floris Meertens stelt voor om een diesweek te organiseren. 190 

Eline stelt vast dat er geen verdere vragen uit de zaal zijn en geeft het woord aan Bo, die er 

ook namens de kascontrolecommissie is. 

Bo legt uit dat er normaliter twee oud-quaestoren staan maar dat zowel Jurrian Meijerhof als 

Gerard Spaans vanavond niet konden. Hij zegt dat de kascontrolecommissie een 

uitgebreide controle heeft uitgevoerd en heeft vastgesteld dat alle uitgaven zijn 195 

verantwoord met bonnetjes. Er is dus voor zover bekend geen geld uitgegeven aan 

cocaïne. De hoeveelheid geld in kas en op de bank klopt ook. Er zit wel vrij veel geld 

in de kas. 

Eline zegt dat dat komt omdat Efeze net is geweest en veel mensen daar contant hebben 

behaald. 200 

Bo wil Eline feliciteren met de aanschaf van een pinapparaat. De kascontrolecommissie heeft 

geen verdere vragen over de inkomsten. Hij heeft nog een paar opmerkingen over de 

uitgaven. Allereerst merkt hij op dat hoewel Eline ervan uit lijkt te gaan dat er nog 

sprekers komen die een reiskostenvergoeding gaan vragen, dat erg onwaarschijnlijk 

lijkt gezien het feit dat dat tot nu toe niet is gebeurd. Verder vraagt hij zich af of het 205 

gaat lukken om zoveel geld dat voor weekendactiviteiten is gereserveerd in één 

maand, namelijk september, uit te geven als dat in een half jaar niet is gelukt. 

Bovendien kan worden betwijfeld of dat wel wenselijk is. Verder zijn de begrote 

kosten van de website erg hoog: het lijkt onwaarschijnlijk dat die nog omhoog zullen 

gaan ten opzichte van wat reeds is uitgegeven. Eline merkte net op dat de begrote 210 

kosten voor quaestuur naar € 500,– zouden kunnen, maar wat de 

kascontrolecommissie betreft mag dat wel € 400,– zijn. 

Eline is dat met hem eens. 

Bo zegt dat er nu een overschot van ruim € 300,– is en raadt aan dat Eline met haar opvolger 

gaat bespreken wat daarmee kan worden gedaan. Hij merkt op dat van oudsher is 215 

gedacht dat Prometheus een kleinschalige vereniging is waarbij kleinschalige uitjes 

horen; wellicht wordt het tijd om die gedachte bij te stellen en grootschaliger uitjes te 

organiseren. Ook kan worden gedacht aan de reservering voor het lustrum of voor de 

statuten, omdat daaraan waarschijnlijk meer dan de begrote € 400,– gaat moeten 

worden uitgegeven. 220 

Eline bedankt Bo en gaat verder naar de balans, te beginnen met de liquide middelen. Er is 

nu € 427,70 in kas, vooral vanwege Efeze, en er staat € 4 368,49 op de betaalrekening 

en € 15 004,55 op de spaarrekening. Ze gaat verder naar het kopje ‘Voorraad’. Ze legt 

uit dat deze voorwerpen op de balans staan omdat er geen winst wordt gemaakt bij 
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doorverkoop. Ze wijst op de post ‘Sokken’: dat is nieuwe merchandise die vandaag 225 

aan had moeten komen maar helaas nog niet is gearriveerd. De post ‘Postzegels’ is 

recentelijk bijgevuld omdat een bepaalde soort postzegels op was en er dus nieuwe 

postzegels zijn ingekocht. De theeglazen zijn niet gevaarlijk laag maar moeten 

binnenkort wel weer worden bijgekocht. De post ‘Ovenwanten’ klopt niet meer: ze 

heeft de afgelopen tijd namelijk zoveel daarvan verkocht dat er nu nog maar één 230 

exemplaar over is; de post zou dus € 3,60 moeten zijn. 

Eline gaat verder naar het punt ‘Vaste Activa’. Daar staan de speaker, de beamer, de camera 

en het pinapparaat. Deze posten worden jaarlijks afgeschreven; de beamer en de 

camera hebben nu een waarde van € 0,01 omdat ze anders niet op de balans 

verschijnen. De post ‘Debiteuren’ is vrij hoog; daar komt ze later op terug. Het eigen 235 

vermogen bestaat uit de reserves en de acquisitiekas. 

Loes vraagt of de kas niet al is behandeld. 

Eline legt uit dat links op de balans, onder activa, alles staat wat de vereniging heeft, 

waaronder dus het geld dat fysiek in de kas zit. Rechts, onder passiva, staat waar we 

dat van hebben betaald. 240 

Bo vult aan dat de algemene kas in feite al het geld is dat we ‘vrij’ hebben zonder dat het in 

een reservering zit. 

Esmée vraagt waar de debiteuren bij horen. 

Eline zegt dat de debiteuren vooral van acquisitie zijn. Ze gaat verder naar de post 

‘Reserveringen’. Er is € 50,– gereserveerd voor de dies van dit jaar. Het potje voor 245 

Efeze bedraagt nu € 390,22. Ze verontschuldigt zich voor reservering voor de 

fotocamera die nu voor € 13,15 op de balans staat terwijl de camera eigenlijk al is 

afgeschreven; dat had ze moeten verwijderen. Er is nu een reservering van € 573,94 

voor de rekening van Labor Vincit die nog steeds niet is gekomen; mocht die  factuur 

uitblijven, dan kunnen we het geld bijvoorbeeld in een lustrum steken. Er is € 4 350,– 250 

gereserveerd voor het spaarplan van de Cultuursociëteit; er is € 150,– van het 

spaarplan, oftewel 10% van het spaarplan van één jaar, uitgegeven om de 

notariskosten voor het oprichten van de vereniging te kunnen dekken. 

Bo vraagt namens de kascontrolecommissie in hoeveel jaar Eline denkt dat de speaker 

compleet is afgeschreven. 255 

Eline denkt dat dat twee à drie jaar zal duren; tegen die tijd is de technologie zover 

ontwikkeld dat men waarschijnlijk een nieuw exemplaar zal willen aanschaffen. 

Bo raadt aan om de reservering voor een eventuele factuur van Labor Vincit te schrappen, 

omdat de kans dat daar nog een factuur van komt zo klein is dat deze zo nodig zou 

kunnen worden voldaan uit de onvoorziene kosten. Hij merkt op dat de reservering 260 

voor presentjes bij de bestuurswissel niet hoeft te worden opgelost, omdat er naar hij 

heeft vernomen weer een bestuurswissel komt dit jaar. 

Loes vraagt waarom we niet gewoon het geld overmaken naar Labor Vincit als we precies 

weten hoeveel we moeten betalen. 

Eline zegt dat we herhaaldelijk bij Labor Vincit langs zijn geweest en ook andere facturen die 265 

ze stuurden wel hebben betaald, dus ze snapt niet zo goed waarom Labor Vincit er 

niet naar vraagt. Overigens is ook niet precies bekend hoeveel Labor Vincit van ons 

krijgt: er staat weliswaar een precies bedrag op de balans, maar dat komt vooral 

omdat er eerder reeds een deel van een reservering is uitgegeven aan een factuur die 

uiteindelijk wél kwam. 270 
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Bo vult aan dat vorige quaestoren ook actief achter Labor Vincit aan zijn gegaan om te 

vragen om een factuur, die nooit is gekomen. 

Eline zegt dat we weinig kunnen als we geen factuur hebben. Ze gaat door naar het laatste 

deel van de financiële stukken, het debiteurenoverzicht. Allereerst merkt ze op dat de 

contributie van Sacha Luinenburg nu wel is betaald en dat hij dus van het 275 

debiteurenoverzicht is verdwenen. Dominique mag hem dus niet royeren. 

Loes vraagt hoe het kan dat hij in 2016-2017 zijn contributie niet heeft betaald maar in 2017-

2018 en 2018-2019 wel. 

Eline zegt dat hij waarschijnlijk in 2016-2017 niet genoeg geld op zijn rekening had staan om 

de contributie te betalen; ze heeft hem dit jaar een aantal e-mails gestuurd met de 280 

mededeling dat ze het geld alsnog ging proberen te innen en dat is nu wel gelukt. Ze 

legt uit dat het grootste deel van de debiteuren bestaat uit advertentie-inkomsten uit 

het jaar van bestuur Parcival die nog niet zijn geïnd door wat miscommunicaties 

tussen bestuur en acquisitiecommissie. 

 285 

Niels verlaat de zaal om 20:29 uur. 

 

Esmée vraagt of het gaat om veel verschillende bedrijven die nog acquisitie verschuldigd 

zijn. 

Eline zegt dat dat klopt; het is telkens € 40,– à € 50,– per bedrijf. Ze moet van elke advertentie 290 

een foto hebben om te laten zien dat er inderdaad is betaald en ze heeft niet van elke 

debiteur een e-mailadres, dus het is lastig om erachteraan te gaan. 

Francine vraagt of Eline dit allemaal zelf doet of het ook delegeert aan de 

acquistiecommissie, want die commissie bestaat nu eenmaal voor dit doel.  

Dominique zegt dat ze Eline gaat steunen bij het achternazitten van acquisitiedebiteuren. 295 

Loes vraagt of alle debiteuren op het debiteurenoverzicht staan. 

Eline zegt dat debiteuren pas na een jaar op het debiteurenoverzicht verschijnen. Er is een 

persoon die de contributie over dit jaar nog niet heeft betaald; na heel veel e-mails die 

niet werden beantwoord hebben we die persoon een brief gestuurd waar inmiddels 

een reactie op is gekomen. 300 

Joris merkte op dat de reactie bestond uit de mededeling dat degene in kwestie zich wil 

uitschrijven. 

 

Niels komt om 20:32 uur binnen. 

 305 

Bo heeft geen vragen of opmerkingen namens de kascontrolecommissie. 

Dominique stelt vast dat er vanuit de zaal verder ook geen vragen of opmerkingen meer zijn. 

Ze neemt de suppletoire begroting bij hamerslag en per acclamatie aan. 

Dominique schorst de vergadering om 20:33 uur. 

 310 

#6. Cultuursociëteit (heropend) 
Dominique heropent de vergadering om 20:41 uur. Ze geeft het woord aan William en Art-

Jan. 

William bedankt voor het woord en zegt dat hij en Art-Jan hier zijn om te praten over de 

Cultuursociëteit. Daarvoor zijn een aantal mogelijke plannen uitgewerkt. In de eerste 315 

instantie is gekeken naar een hypotheken van € 900 000,– en € 1,6 miljoen. Een 
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hypotheek van € 1,6  miljoen bleek onhaalbaar; een hypotheek van € 900 000,– zou 

circa € 50 000,– per jaar kosten; daaronder valt de afbetaling, maar ook een reeks aan 

bijkomende kosten. Verder is er een spaarplan waaruit de betalingen die van tevoren 

moeten worden gedaan, zoals de kosten van de notaris, uit kunnen worden betaald. 320 

De inkomsten van de Cultuursociëteit bestaan uit huur door externe partijen die het 

pand gebruiken, uit de vergoedingen voor het gebruik van de zaal door interne 

partijen – om te voorkomen dat men de hele week het pand gebruikt – en baromzet. 

De baromzet is gebaseerd op data die zijn opgevraagd bij de verenigingen, zoals 

hoeveel leden er zijn en hoeveel drankjes er per lid per week worden gedronken. Dan 325 

blijft er nog een bedrag van ongeveer € 20 000,– over. Dat wordt verdeeld over de 

verschillende verenigingen naar rato van het aantal leden. Omdat Prometheus vrij 

veel leden heeft betaalt Prometheus dus ook relatief veel daaraan. 

William gaat door naar de vergoedingen voor de verschillende zalen. Voor externe partijen 

kost het € 150,–, € 80,– of € 40,– voor respectievelijk de grote, middelste of kleine zaal; 330 

voor interne partijen respectievelijk € 40,–, € 25,– of  € 10,–. 

Art-Jan zegt dat de inkomsten uit baromzet zijn gebaseerd op de kosten van bier; naar 

andere drankjes kan later worden gekeken. Voor interne partijen is het € 0,95 per 

biertje, voor externe partijen € 1,80 per drankje. 

William merkt op dat de € 0,95 per biertje het bedrag is dat naar de Cultuursociëteit gaat; een 335 

vereniging zou kunnen overwegen om de drankprijs bijvoorbeeld op € 1,50 te stellen 

en daarvan aan het einde van de maand € 0,95 per drankje over te maken aan de 

Cultuursociëteit en de overige € 0,55 zelf te houden; dat bedrag zou dan niet via 

bijvoorbeeld een contributieverhoging te hoeven worden opgebracht. 

Art-Jan heeft een raming van de inkomsten: dat is per jaar circa € 65 000,– aan baromzet van 340 

interne partijen en € 39 000,– aan externe baromzet. Er is rekening gehouden met circa 

€ 5 500,– aan inkomsten uit sponsoring; men denke daarbij aan inkomsten uit posters 

en banners die kunnen worden geplaatst. Er is bewust geen rekening gehouden met 

eventuele subsidies die het project kan krijgen, omdat er met geen mogelijkheid kan 

worden gezegd hoeveel geld dat gaat opleveren. 345 

William voegt toe dat een subsidie in feite neerkomt op een verlaging van de hypotheek en 

daarmee op een verlaging van de kosten van de afbetaling daarvan. 

Art-Jan zegt dat er is geraamd dat er € 14 390,– uit externe verhuur kan worden gehaald, 

omdat er in Leiden veel behoefte is aan zalen. De interne zaalhuur is ingevoerd 

omdat het dan makkelijker is om te garanderen dat een vereniging de toegewezen 350 

zalen daadwerkelijk gebruikt. 

William zegt dat er dus een gat van € 20 000,– in de begroting zit dat moet worden opgevuld 

door de verenigingsbijdrage. Dat wordt verdeeld over de ongeveer 750 leden van alle 

verenigingen bij elkaar, waarvan Prometheus betaalt voor 280 leden. 

Art-Jan voegt toe dat de bedragen die hier zijn genoemd maximumbedragen zijn; het kan 355 

zijn dat er een meevaller is in de vorm van bijvoorbeeld een subsidie, met als gevolg 

dat de bijdrage van de verenigingen lager wordt. 

Floris heeft een opmerking: Eline en hij hebben wat zitten rekenen aan de € 8 000,– die 

Prometheus moet bijdragen. Als de drankprijs op € 2,10 per drankje wordt gesteld 

hoeft de contributie maar met € 9,– te worden verhoogd als men rekening houdt met 360 

het feit dat er nu ook minder hoeft te worden uitgegeven aan locaties en dergelijke. 



 

 

 
9 

 

Loes vraagt of rekening is gehouden met het feit dat sommige verenigingen al een hogere 

contributie hebben dan andere. 

William zegt dat dat kan, maar dan zou de prijs voor sommige verenigingen per lid hoger 

zijn dan andere. Dat lijkt hem ook erg oneerlijk tegenover die verenigingen waar de 365 

contributie nu al hoger is. 

Eline zegt dat is geprobeerd de contributieverhoging zo klein mogelijk te houden. 

Niels vraagt hoe lang men de hypotheek zou willen laten lopen. 

William antwoordt dat is uitgegaan van een hypotheek voor dertig jaar. 

Cid vindt het niet zo’n goed idee om de contributie naar € 49,– te verhogen en dan de 370 

drankprijs naar € 2,10 te laten gaan, omdat Prometheanen nu al erg weinig drinken. 

Een verlaging van de huidige prijs van € 2,70 naar € 2,10 zou dan niet erg veel 

uitmaken. 

Niels vraagt of men al een pand op het oog heeft. 

William zegt dat dat nog niet zo is; men is ooit bezig geweest met het bezichtigen van 375 

panden maar dat was nogal overhaast. Op dit moment ligt de focus op het oprichten 

van een vereniging en het rondkrijgen van een financieel plan. 

Art-Jan zegt dat het plan op sommige punten nog verder kan worden uitgewerkt. Op de 

eerstvolgende ALV’s van de verschillende verenigingen moet erover gestemd 

worden; verenigingen die dan tegen stemmen dienen uit het project te stappen. 380 

Sander vraagt of de bedragen van € 900 000,– en € 1,6 miljoen bedoeld zijn voor 

respectievelijk een pand buiten de singels en een pand binnen de singels. 

William zegt dat de bedragen ooit zo zijn bedacht, maar dat het nu vooral moet worden 

gezien als twee uitersten van bedragen die men aan een pand kan uitgeven. 

Dominique vraagt of de beoogde grote zaal groot genoeg zal zijn voor Collegium Musicum.2 385 

William zegt dat dat zo is. 

Eline vraagt of het klopt dat Collegium Musicum de enige vereniging is die gebruik maakt 

van de grote zaal. 

Art-Jan zegt dat Collegium Musicum in ieder geval de enige vereniging is die er regelmatig 

gebruik van zal maken. 390 

Niels vraagt of rekening is gehouden met incidentele kosten die opkomen na de aankoop 

van het pand. 

William zegt dat in elk bedrag een buffer is ingebouwd waar de incidentele kosten uit 

zouden kunnen worden voldaan. 

Art-Jan voegt toe dat de € 900 000,– inclusief geraamde kosten voor de verbouwing is. 395 

Anne Wellink vraagt of het plan moet worden geschrapt als een vereniging uit het project 

stapt. 

William zegt dat het plan in zijn huidige vorm dan in ieder geval niet kan doorgaan; wellicht 

kan voor een andere vorm worden gekozen met bijvoorbeeld een kleiner pand. 

Esmée vraagt wat er gebeurt als er door de verhoging van de contributie een plotselinge 400 

uitstroom van leden ontstaat. 

William zegt dat de bijdragen voor de verenigingen per lid dan omhoog zouden gaan. 

Bo voegt toe dat, mocht het plan falen en de Cultuursociëteit failliet gaan, Prometheus in 

geen enkel geval aansprakelijk is. 

                                                      

 
2 Leids Studenten Koor en Orkest Collegium Musicum. 
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Francine zegt dat de financiële stukken erg helder zijn en erg goed leesbaar zijn, ook voor de 405 

niet-quaestoren onder de aanwezigen. 

 

William en Art-Jan verlaten de zaal om 21:03 uur. 

 

Cid wil nog terugkomen op zijn eerdere punt dat de beoogde relatief kleine verlaging van de 410 

drankprijs naar € 2,10 weinig effectief zal zijn. 

Floris zegt dat je € 1,20 per avond minder uitgeeft als je twee drankjes per avond koopt. 

Cid denkt dat leden veel meer zullen gaan drinken als de drankprijs op bijvoorbeeld € 1,– 

per drankje wordt gesteld. 

Eline zegt dat is gekeken naar een contributieverhoging. Omdat Prometheus veel slapende 415 

leden heeft is het beter om de contributie niet al te veel te verhogen; anders zouden 

die slapende leden zich waarschijnlijk massaal uitschrijven. 

Loes merkt op het verschil tussen een contributie € 40,– en € 50,– veel kleiner lijkt dan dat 

tussen een van € 50,– en € 60,–. 

Floris zegt dat we het in de EL CID-week moeten hebben van ‘impulsinschrijvingen’. Op het 420 

moment kunnen we echter nog concurreren met AEGEE3 en SIB.4 

Cid vraagt hoe hoog de contributie zou moeten worden om een drankprijs van € 2,– te 

bereiken. 

Floris schat dat de contributie dan ongeveer € 51,– zou worden. 

Esmée is bang dat als een klein percentage slapende leden zich uitschrijft er rekening moet 425 

worden gehouden met een relatief groot verlies aan contributie. 

Eline merkt op dat we dan wel per jaar minder aan contributie voor de Cultuursociëteit kwijt 

zijn. 

Francine merkt op dat we in de EL CID-week ook meer leden kunnen aantrekken omdat we 

als lid van de Cultuursociëteit een pandhoudende vereniging zullen zijn die de leden 430 

meer kan bieden. 

Cid zegt dat er nu een probleem is dat leden te weinig drinken. Als de contributieverhoging 

€ 9,– blijft is de kans groot dat leden te weinig drinken om de jaarlijkse bijdrage te 

voldoen. 

Floris zegt dat mensen waarschijnlijk meer gaan drinken als ze niet telkens naar beneden 435 

hoeven te lopen voor de bar en de ruimte niet hoeven te delen met anderen, wat in 

Café de Keyzer wel het geval is. 

Niels vraagt of het bestuur de toch wel heel grote uitgave van € 8 000,– per jaar alles waard 

vindt. 

Eline zegt dat er wel een kwestie is die speelt, namelijk dat Collegium Musicum eigenlijk de 440 

enige vereniging is die regelmatig gebruik gaat maken van de grote zaal en dat 

diezelfde vereniging ook een hele reeks aan andere verbouwingen en faciliteiten 

nodig heeft. Zonder Collegium Musicum zou het pand dus makkelijker te krijgen 

zijn. 

Floris zegt dat er wel echt een cultuurverandering binnen Prometheus nodig is, en hij denkt 445 

dat het krijgen van een pand die verandering wel echt kan aanwakkeren. 

                                                      

 
3 Association des États Généraux des Étudiants de l'Europe-Leiden. 
4 Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen. 
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Loes wil nog reageren op wat Cid zei. Ze denkt dat een contributieverhoging leden meer 

afschrikt dan een iets hogere drankprijs, omdat drankjes als het ware zijn uitgespreid 

over het jaar en het daarom voelt alsof je minder uitgeeft. Verder vraagt ze zich af of 

het mogelijk is om bijvoorbeeld de grote ruimte op te splitsen in tweeën; als dat niet 450 

kan is Collegium Musicum waarschijnlijk de enige vereniging die die zaal gebruikt. 

Ze vraagt zich af of het erg eerlijk is dat wij zo veel betalen omdat Collegium 

Musicum een grotere zaal nodig heeft. 

Cid merkt op dat die grote zaal een bron van inkomsten uit bijvoorbeeld verhuur kan zijn, 

dus dat niet zo nodig is om Collegium Musicum eruit te denken. 455 

Eline zegt dat het wel moeilijker wordt om een pand te vinden dat voldoet aan de wensen 

van Collegium Musicum, omdat er bijvoorbeeld geen buren kunnen zijn in verband 

met het geluid. 

Francine zegt dat we bepaalde activiteiten nu niet organiseren omdat we er soms niet de 

ruimte voor hebben; het hebben van een pand met een grotere ruimte zou betekenen 460 

dat we ook andere activiteiten kunnen organiseren en een cultuurverandering 

kunnen bevorderen. 

Miranda vraagt of het ook mogelijk zou zijn om het pand in te zetten voor gilden, die al dan 

niet met acquisitie een zaaltje zouden kunnen krijgen. 

Sander merkt op dat een gilde waarschijnlijk niet erg enthousiast zal zijn over het gebruik 465 

van een zaal waarvoor huur moet worden betaald. 

Eline zegt dat de zaalhuur, ook al klinkt deze wat raar, voor Prometheus heel goed uitkomt 

omdat we relatief weinig ruimte nodig hebben. 

Francine merkt op dat de kleine zaal maar € 10,– kost, wat best weinig is en best goed 

uitkomt voor gildeactiviteiten die net iets meer ruimte nodig hebben dan je op een 470 

doorsnee studentenkamer kunt krijgen. 

Eline zegt dat je de kleine zaal desnoods elke week zou kunnen huren; dat zou € 520,– per 

jaar kosten. 

Sander vraagt wat voor activiteiten men zoal zou kunnen organiseren in een eigen pand. 

Eline zegt dat je bijvoorbeeld feesten zou kunnen organiseren en activiteiten zonder 475 

geluidsoverlast van andere gasten van Café de Keyzer. 

Loes vraagt of Collegium Musicum, als voornaamste gebruiker van de grote zaal, het wel 

goed zal vinden dat andere verenigingen bijvoorbeeld een feest willen organiseren in 

de zaal waar waarschijnlijk ook instrumenten liggen opgeslagen. 

Joris benadrukt dat de grote zaal niet uitsluitend van Collegium Musicum zal zijn. Er zal 480 

worden gezorgd voor een goede opslag voor de instrumenten. 

Cid stelt voor om een soort ‘huiskamer’ te maken die altijd open is, waarin leden van 

verschillende verenigingen samen zouden kunnen zitten. 

Niels zegt dat we nu wel erg veel afgeven op Collegium Musicum, terwijl al jaren bekend is 

dat deze zaalindeling nodig gaat zijn. 485 

Floris antwoordt dat dat inderdaad zo is, maar dat het hem gelet op de financiële stukken 

lijkt dat er problemen zouden kunnen ontstaan vanwege de wensen van Collegium 

Musicum. 

Sander heeft in het plan gelezen dat externe partijen ook zalen kunnen reserveren, maar dat 

interne partijen voorrang hebben. Hij vraagt zich af wat daarmee wordt bedoeld. 490 
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Susan van den Dool zegt dat het betekent dat externe partijen er niet zomaar uit worden 

gezet als een interne partij een zaal later alsnog wil regelen, maar dat bij een dubbele 

aanvraag interne partijen voorrang hebben. 

Floris zegt dat de voorrang meer gaat over de vaste avonden: externe partijen zullen die niet 

kunnen boeken. 495 

Sander vraagt zich af waar de voorrang dan nog voor is, omdat externe partijen gewoon alle 

zalen van tevoren zouden kunnen boeken. 

 

Eline verlaat de zaal om 21:26 uur. 

 500 

Niels raadt met klem aan om de incidentele kosten voor verbouwing niet te onderschatten: 

het kost best veel om een geluidsdichte muur, toiletten, een bar en wat al niet meer 

aan te leggen. 

 

Eline komt om 21:27 uur binnen. 505 

 

Cid stelt voor om offertes aan te vragen voor bijvoorbeeld het plaatsen van drie bars in een 

gebouw. 

Esmée merkt op dat de Cultuursociëteit waarschijnlijk een minder populaire locatie is voor 

externe huur als het pand buiten de singels zit. Met deze prijs van € 900 000,– zit het 510 

pand wel aan de ondergrens van wat haalbaar is. 

Floris gaat daar navraag over doen. 

Loes merkt op dat niet binnen de singels zitten nog niet betekent dat men bij wijze van 

spreken in Leiderdorp zit. 

Dominique zegt dat het per persoon verschilt wat men beschouwt als dichtbij of ver weg. 515 

Bo zegt dat de commissie rekening heeft gehouden met het feit dat locaties buiten de singels 

moeilijker bereikbaar zijn. 

Dominique vraagt of er nog vragen zijn die specifiek over het financiële plan gaan. 

Niemand heeft daar vragen over. 

Dominique stelt voor om een kwartier pauze te houden en schorst de vergadering om 21:33 520 

uur. 

 

Dominique heropent de vergadering om 21:43 uur. Ze zegt dat nu verdergegaan wordt met 

het huishoudelijk reglement van de Cultuursociëteit en geeft daartoe het woord aan 

Bo en Susan. 525 

Bo legt uit dat de Cultuursociëteit statuten en een huishoudelijk reglement heeft. De statuten 

worden vastgelegd in een notariële akte; zoveel mogelijk specifieke dingen worden 

daarom geregeld in het huishoudelijk reglement. Hij loopt het huishoudelijk 

reglement kort door. In titel 1 zijn een aantal begripsbepalingen opgenomen. Titel 2 

legt vast waar een vereniging aan moet voldoen om lid te mogen worden: de 530 

vereniging moet genoeg geld hebben, moet minimaal 25 leden hebben, moet bereid 

zijn om te helpen met het onderhoud van het pand, moet nog in het pand passen, en 

moet passen bij het karakter van de Cultuursociëteit. 

Loes vraagt wat wordt bedoeld met ‘het karakter’ van de Cultuursociëteit. 
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Bo antwoordt dat de Cultuursociëteit vooral uit cultureel georiënteerde verenigingen bestaat; 535 

de bepaling dient ertoe te voorkomen dat verenigingen waar het uitsluitend draait 

om zuipen lid kunnen worden. 

Loes merkt op de Cultuursociëteit ook religieuze verenigingen, die dus niet per se ‘cultureel’ 

zijn, onder de leden telt. Ze vraagt zich af wat de bepaling over het karakter van de 

vereniging dan betekent. 540 

Bo zegt dat religieuze verenigingen ook onder ‘cultureel’ vallen. Verenigingen waar het 

verder totaal niet om de inhoud gaat zullen daarentegen geen lid kunnen worden. 

Esmée vraagt of verenigingen die niet meer aan de genoemde voorwaarden voldoen, 

bijvoorbeeld omdat ze te weinig leden hebben, automatisch uit de Cultuursociëteit 

gezet worden. 545 

Joris zegt dat dat op zich geen reden is om eruit gezet te worden; de gronden daarvoor zijn 

vastgelegd in de statuten. 

Bo gaat verder naar afdeling 2.2, over de algemene vergadering. Daarin staan bepalingen die 

lijken op de regels die gelden voor een ledenvergadering van Prometheus, 

bijvoorbeeld over moties, stemmingen en ordemaatregelen. Afdeling 2.3 bevat 550 

bepalingen over het bestuur. Hij legt uit dat er een selectiecommissie komt, bestaande 

uit leden van het bestuur en de Raad van Advies samen, die kandidaten selecteert en 

nomineert voor bestuurslidmaatschap. Mocht een lid van een lidvereniging niet 

worden genomineerd door de selectiecommissie, dan kan dat lid proberen 

genomineerd te worden door een lidvereniging. 555 

Loes vraagt uit wie de formatiecommissie bestaat en hoe het eerste bestuur dan wordt 

benoemd, als er nog geen formatiecommissie is. 

Bo zegt dat de formatiecommissie bestaat uit leden van het bestuur en de Raad van Advies 

samen. Het eerste bestuur wordt benoemd bij de notariële akte waarbij de vereniging 

wordt opgericht en bestaat uit leden van de huidige Cultuursociëteitscommissie. 560 

Loes vraagt of het in theorie mogelijk is dat het hele bestuur bestaat uit leden van één 

lidvereniging. 

Bo zegt dat dat in theorie mogelijk is, omdat het bestuur geen vertegenwoordigend orgaan is: 

daarvoor is de algemene vergadering. De optie dat lidverenigingen ook kandidaten 

kunnen nomineren dient ertoe te voorkomen dat een vereniging een soort ‘dynastie’ 565 

kan creëren. 

Floris merkt op dat er nog een inloopavond komt waarop allemaal gedetailleerde vragen 

kunnen worden gesteld. 

Bo gaat verder naar de Raad van Advies, die erg lijkt op de Raad van Advies van 

Prometheus omdat de juridische commissie geheel uit Prometheanen bestaat. De 570 

bepalingen over commissies zijn verder ook zoals men gewend is, maar iets 

uitgebreider dan bij Prometheus. Titels 3 en 4, respectievelijk getiteld ‘Financiële 

bepalingen’ en ‘Bepalingen inzake het sociëteitspand’, zijn nog leeg omdat er nog 

geen compleet financieel plan is en nog geen sociëteitspand. 

Sander vraagt of het plan dat Eline en Floris hadden uitgewerkt nog kan worden 575 

doorgestuurd aan de vereniging voordat er verder ergens over gestemd kan worden. 

Floris zegt dat dit vanzelfsprekend zal gebeuren. 

 

#8. Vragen aan het kandidaats-f.t.-bestuur 
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Dominique roept alle leden van het kandidaats-f.t.-bestuur een voor een naar voren en geeft 580 

de zaal de kans vragen te stellen. Ze begint met Anne Wellink, de kandidaats-f.t. 

assessor PR. 

Bo vraagt waarom Anne Wellink bestuur wil doen. 

Anne Wellink antwoordt dat het haar erg leuk lijkt. 

Eline vraagt of het klopt dat ze de website wil aanpakken. 585 

Anne Wellink antwoordt dat het haar inderdaad erg interessant lijkt om de website te 

vernieuwen. 

Loes vraagt wat ze vindt van Comic Sans MS. 

Anne Wellink antwoordt dat ze in de eerste klas van de middelbare school een fanpagina 

voor Comic Sans MS heeft gemaakt. 590 

Dominique gaat door naar Earryt, de kandidaats-f.t. assessor extern. 

Francine zegt dat Prometheus bij andere verenigingen een reputatie heeft vooral thee te 

drinken in plaats van alcohol. Ze vraagt hoe Earryt daarmee denkt om te gaan. 

Earryt antwoordt dat hij allereerst een koffiedrinker is en geen theedrinker. Daarnaast is hij 

lid bij AEGEE, dus hij heeft ruime ervaring met drinken en zal dat ook zeker laten 595 

merken als het nodig is. 

Bo vraagt waarom Earryt bestuur wil doen. 

Earryt zegt dat het hem net als Anne Wellink erg leuk lijkt. Daarnaast lijkt het hem ook leuk 

om Prometheus extern te vertegenwoordigen. 

Cid vraagt of het kandidaats-f.t.-bestuur expres zijn knapste lid assessor extern wil laten 600 

worden. 

Earryt heeft geen commentaar. 

Dominique gaat door naar Anne Bulkens, de kandidaats-f.t. assessor intern. 

Bo vraagt wat Annes mening is over kamillethee. Hij corrigeert zichzelf onmiddellijk: hij 

wilde namelijk eigenlijk vragen waarom ze bestuur wil doen. 605 

Anne Bulkens antwoordt dat het haar erg leuk lijkt om iets te doen voor de vereniging en 

daarnaast om ook iets ‘van binnenuit’ te doen in plaats van alleen maar uit 

commissies. 

Cid vraagt wat ze wil doen om te zorgen dat de leden langer blijven borrelen. 

Anne Bulkens komt daar in september nog op terug. 610 

Lisette vraagt of ze al een plan van aanpak heeft voor haar functie als assessor intern. 

Anne Bulkens antwoordt dat ze daar nog aan gaat werken. 

Loes merkt op dat notulen het afgelopen jaar vaak memes bevatten. Ze vraagt of Anne 

Bulkens die kan waarderen, of dat ze vindt dat notulen vooral zakelijk moeten zijn. 

Anne Bulkens zegt dat ze memes in notulen absoluut kan waarderen. 615 

Dominique gaat door naar Susan, de kandidaats-f.t. quaestor. 

Loes vraagt of ze € 100,-- mag. 

Susan weigert dat. 

Bo vraagt of Susan een favoriete valuta heeft die niet de euro is. 

Susan antwoordt van niet. 620 

Eline zegt dat je als quaestor nogal eens te maken hebt met leden die niet erg snel betalen. Ze 

vraagt hoe Susan daarmee wil omgaan. 

Susan heeft ervaring met massaal verstuurde e-mails, maar vindt dat op een gegeven 

moment een beetje irritant worden. 

Dominique gaat door naar Miranda, de kandidaats-f.t. ab-actis. 625 
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Floris merkt op dat Miranda ook lid is bij Collegium Musicum. Hij vraagt waarom ze 

Prometheus kennelijk leuker vindt dan Collegium Musicum, gezien het feit dat ze 

hier bestuur wil doen. 

Miranda antwoordt dat ze meer gebonden is aan Prometheus dan Collegium Musicum. Ze 

komt daar vooral voor de repetities, terwijl ze hier ook graag blijft voor de mensen. 630 

Loes vraagt of ze typles heeft gehad. 

Miranda antwoordt dat ze dat inderdaad heeft gehad. 

Cid vraagt of ze de voorkeur geeft aan korte of lange notulen. 

Miranda denkt dat ze waarschijnlijk de voorkeur geeft aan langere notulen. 

Bo vraagt waarom ze bestuur wil doen. 635 

Miranda antwoordt dat Prometheus een heel leuke vereniging is, waar ze graag iets voor wil 

betekenen. 

Joris vraagt of ze liever met de hand of met een computer notuleert. 

Miranda antwoordt dat ze blind kan typen dus ze geeft de voorkeur aan notuleren op een 

computer. 640 

Joris vindt dat een uitstekend idee. 

Dominique gaat door naar Esmée, de kandidaats-f.t. praeses. 

Cid vraagt hoe Esmée ervoor wil zorgen dat de mededelingen na een lezing niet uit de 

klauwen lopen. 

Dominique vraagt of dat een burn is. 645 

Cid antwoordt dat dat inderdaad zo is. 

Esmée zegt dat ze stiekem wel van de mededelingen houdt, maar dat ze haar best zal doen 

om de lengte ervan binnen de perken te houden. 

Bo vraagt waarom ze bestuur wil doen. 

Esmée antwoordt dat ze heel erg van Prometheus houdt en dat ze ervoor wil zorgen dat alle 650 

leden zich welkom voelen. 

Cid vraagt of ze volgend jaar de openingsdans bij het gala zal verzorgen. 

Esmée zegt dat ze dat wel zal moeten. 

Dominique zegt dat bestuursvergaderingen soms best wel kunnen uitlopen. Ze vraagt wat 

Esmée daarmee wil doen: wil ze de vergaderingsduur inperken of gewoon lang 655 

doorgaan? 

Esmée antwoordt dat er bij de vergaderingen van het kandidaats-f.t.-bestuur standaard een 

puntje ‘persoonlijk’ is. Vergaderingen kunnen dus soms best wel een tijd doorgaan, 

maar ze zal haar best doen om te zorgen dat het niet al te lang wordt. 

Niels heeft een vraag voor het hele kandidaats-f.t.-bestuur. Het gaat nu onder de schuilnaam 660 

‘Atlas’, maar hij wil graag weten wat de echte naam is. 

Esmée antwoordt dat de echte naam ‘Smurfenijs’ is en voegt daaraan toe dat dat uiteraard 

een grapje is. 

Joris verheugt zich op de constitutieborrels waarop ‘het XXIXe bestuur der A.S.V. 

Prometheus, bestuur Smurfenijs’ wordt aangekondigd. 665 

Floris merkt op dat men ‘Smurfenijs’ dan tenminste wél juist kan uitspreken, in tegenstelling 

tot ‘Halcyon’. 

Sander vraagt hoe men moet omgaan met het feit dat er twee bestuursleden genaamd Anne 

zullen zijn, hetgeen ongetwijfeld voor verwarring zal zorgen. 

Anne Bulkens stelt voor om gewoon ‘Anne’ te roepen: dan reageren ze allebei en heb je in 670 

ieder geval altijd ook de juiste Anne. 
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Anne Wellink zegt dat je het ook over ‘Anne B.’ en ‘Anne W.’ kunt hebben, maar die 

afgekorte namen klinken ook teveel hetzelfde. 

Dominique stelt voor om de twee voortaan aan te duiden als ‘Banne’ en ‘Wanne’. 

 675 

#9. Stemming over het kandidaats-f.t.-bestuur 
Dominique vraagt hoe men wil stemmen: bij acclamatie, bij handopsteken of bij anonieme 

stemming. 

Francine stelt voor om per acclamatie te stemmen, daar geen animo lijkt te zijn voor een 

hoofdelijke stemming. 680 

Dominique stemt kandidaats-f.t.-bestuur ‘Atlas’ bij hamerslag en per acclamatie in als f.t.-

bestuur. 

De zaal applaudisseert luid. 

 

#10. Installatie en decharge commissieleden 685 

Dominique verzoekt de aanwezigen om niet te klappen tijdens de installaties en decharges, 

om zo sneller door het punt heen te kunnen gaan. 

Dominique installeert Anne Bulkens in de acquisitiecommissie. 

Dominique installeert Anne Bulkens in de galacommissie. 

Dominique installeert Dominique Hofman, Marit Tijhuis, Sander Huls, Sanne Wortman en 690 

Vera Verkooijen in de blogcommissie. 

Dominique installeert Suzanne Anten in de feestcommissie.  

Dominique installeert Bo Salomons, Joris van de Riet, Sander Huls en Sanne Wortman in de 

statutencommisssie. 

Dominique dechargeert Lian Appelboom uit de kampcommissie. 695 

Dominique dechargeert Erwin Dijkstra uit de Pyrosredactie. 

Dominique dechargeert Steven Assenberg uit de acquisitiecommissie. 

 

#11. W.v.t.t.k.5 
Dominique legt uit dat alle aanwezigen bij dit punt de gelegenheid krijgen om iets naar 700 

voren te brengen wat nog niet ter vergadering is behandeld. 

Cid wenst het f.t.-bestuur succes. 

Daar er verder geen punten zijn die men nog wil bespreken gaat Dominique door naar het 

volgende punt. 

 705 

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

Bo bedankt het bestuur hartelijk voor een tot nu toe prachtig jaar en wenst hen veel succes 

met de laatste loodjes. Hij wenst het f.t.-bestuur veel succes met het aankomende jaar 

en raadt ze aan vaak samen te eten. 710 

Niels bedankt het bestuur voor het afgelopen halfjaar en zegt dat ze in de zomer even rust 

kunnen nemen. Voor het f.t.-bestuur zegt hij dat de f.t.-periode misschien wel de 

leukste is en raadt aan daarvan te genieten. 

                                                      

 
5 Wat verder ter tafel komt. 
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Loes vraagt waarom besluiten altijd ‘bij hamerslag en per acclamatie’ worden genomen. Zou 

je bijvoorbeeld ook besluiten kunnen nemen ‘bij hamerslag en per Macarena’? 715 

Joris reageert dat er acclamatie is omdat dat in de statuten staat. Als je de statuten wijzigt en 

erin bepaalt dat het dansen van de Macarena een wijze van besluitvorming is, kan dat 

natuurlijk ook. Hij merkt op dat de statutencommissie dit mee kan nemen in haar 

beraadslagingen. 

Loes wenst het bestuur en het f.t.-bestuur veel succes. 720 

Eveline van der Veen bedankt het h.t.-bestuur hoopt dat het bestuur het ook de laatste 

maanden nog leuk heeft. Ze wenst het f.t.-bestuur veel plezier toe. 

Marit Tijhuis bedankt het bestuur voor de afgelopen tweeënhalve maand en wenst het f.t.-

bestuur veel succes. 

Cid bedankt het bestuur en wenst het f.t.-bestuur veel succes. 725 

Francine hoopt dat het bestuur even rust pakt, zeker omdat de afgelopen maanden erg zwaar 

voor sommige bestuursleden. Ze complimenteert Marit, die hier als eerstejaars de 

hele ALV heeft gezeten. Ze wenst het f.t.-bestuur veel succes toe. 

Sander zegt dat ook de laatste maanden van je bestuursjaar nog leuk zijn en hoopt dat het 

bestuur daar ook nog van geniet. Hij wenst het f.t.-bestuur succes en geeft als hint 730 

mee dat hij de beleidspicknick die toenmalig f.t.-bestuur Wipwap vorig jaar 

organiseerde erg leuk vond. 

Joris merkt op dat er nog ruimte is op het zomerprogramma. 

Susan bedankt het bestuur en de vergadering. 

Esmée bedankt het bestuur en wenst de bestuursleden succes met de activiteiten die ze nog 735 

gaan organiseren. 

Miranda bedankt het bestuur voor het jaar en voor het inhameren en voor de goede 

vergadering. 

Anne Wellink vindt Prometheus een tweede thuis en is heel blij dat ze daarvan bestuur mag 

worden. 740 

Anne Bulkens bedankt voor het vertrouwen en heeft er veel zin in activiteiten te mogen 

organiseren. 

Earryt bedankt voor het vertrouwen en heeft er ook erg veel zin in. 

Floris feliciteert het f.t.-bestuur. Het bestuur was in de eerste instantie bang dat de formatie 

niet rond zou komen, maar dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Hij raadt aan om 745 

in de zomer grootse plannen te gaan maken en komend jaar veel te proberen te doen, 

maar raadt eveneens aan om ook nog even rust te nemen. 

Eline zegt dat dit de eerste ledenvergadering van dit bestuursjaar is waarop ze geen koorts 

heeft; er is uiteraard nog steeds een verzengende hitte, maar goed. Ze bedankt de 

vergadering. Ze was net als Floris bang dat er dit jaar geen f.t.-bestuur zou komen en 750 

al helemaal geen quaestor, dus ze is des te blijer met Susan als opvolgster. Ze raadt 

het f.t.-bestuur aan om groots te dromen en op een negatief resultaat te begroten. 

Leonie wil het f.t.-bestuur heel erg feliciteren en heeft zin om volgend jaar te zien wat het 

gaat regelen. Ze bedankt iedereen voor de goede vergadering, ook al was hij heet, 

maar: hoe heter hoe beter! 755 

Dominique is heel blij dat ze het bestuur aan dit f.t.-bestuur kan overdragen. Ze raadt aan 

om bezig te gaan met een ambitieus beleidsplan en wenst het f.t.-bestuur veel succes 

toe. 
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Lisette bedankt de aanwezige leden voor het aanwezig zijn ondanks de hitte. Verder bedankt 

ze iedereen voor de inzet die dit jaar is getoond, ook al viel de inzet van leden om in 760 

commissies te gaan soms tegen. Tot slot bedankt ze ook het f.t-bestuur, dat ze veel 

succes wenst. 

Joris constateert tot zijn schrik dat het bestuur nu ‘kinderen’ heeft. Hij is heel blij met dit f.t.-

bestuur. Hij zegt dat het bestuur nog drie maanden te gaan heeft en hoopt dat het 

leuk wordt. Hij bedankt zijn bestuursgenoten en alle aanwezigen die gekomen zijn 765 

ondanks de hitte. Mocht men nou van een dergelijk inferno houden, dan kan men 

morgen naar de lezing van Maarten Neuteboom over Dantes Divina Commedia 

komen. 

 

#13. Sluiting 770 

Dominique bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng. Sinds de vorige 

vergadering, in januari, zijn er veel mooie momenten geweest, en nu is er nog 

september om naar uit te kijken. 

Dominique sluit de vergadering om 22:26 uur. 


