
 

Beleidsplan Yggdrasil 2016-2017 

 

Inleiding 

De mythische wereldboom Yggdrasil verbindt al duizenden jaren de negen werelden uit de 

Noorse kosmologie. Nu heeft Yggdrasil zich geworteld in Leiden om een jaar lang 

Prometheus onder zijn hoede te nemen. Wij hopen dat alle Prometheanen zich komend jaar 

net zo verbonden zullen voelen met Prometheus als de goden, de elven en de mensen wiens 

werelden door Yggdrasil verenigd zijn. 

 

Programma 

We streven dit jaar naar een zo divers mogelijk aanbod aan lezingen, waaronder lezingen 

van niet-universitaire sprekers. Daarnaast proberen we af en toe lezingen te organiseren die 

inspelen op de actualiteit, zoals de lezing over de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 26 

oktober. Ook willen we enkele lunchlezingen houden. Op dinsdagavond zullen we naast 

kunstzinnige activiteiten, zoals een schilderworkshop, ook activiteiten met een meer 

intellectueel karakter, zoals een debatavond, organiseren. Dinsdagavond blijft de vaste 

avond waarop twee keer in de maand een activiteit plaatsvindt, maar af en toe zullen we 

uitwijken naar donderdagavond. Eten-bij-een-Prometheaan wordt ook dit jaar elke tweede 

woensdag van de maand gehouden. 

        Komend jaar organiseren verschillende commissies activiteiten in het weekend. Zo 

zal de lustrumcommissie extra activiteiten organiseren, die regelmatig in het weekend plaats 

gaan vinden. De dagjescommissie, een commissie die afgelopen jaar gestart is, willen we 

graag voortzetten. In maanden waarin zowel de lustrum- als de dagjescommissie een 

weekendactiviteit organiseert lijkt het ons gezien de lage opkomst tijdens de 

weekendactiviteiten van het afgelopen jaar niet nodig dat ook het bestuur nog een activiteit 

organiseert, omdat we niet met de activiteiten van deze twee commissies willen concurreren. 

De weekendactiviteiten die wij wel organiseren maken we toegankelijk voor alle leden door 

de kosten zo laag mogelijk te houden. 

        Tevens willen we leden stimuleren om naar externe culturele activiteiten, waarvan er 

talloze in Leiden plaatsvinden, te gaan. Dit zullen we doen door dit soort activiteiten te 

promoten, bijvoorbeeld door middel van de weekmail en Facebook, maar ook door mensen 

uit te nodigen met het bestuur zulke activiteiten te bezoeken. Op deze manier willen we 

cultuur in Leiden, waarvan wij denken dat leden daar interesse voor hebben, meer onder de 

aandacht brengen. Omdat wij zulke culturele activiteiten promoten onder de leden, zullen 

we, indien mogelijk, met de organisatoren van deze activiteiten bespreken of zij Prometheus 

als culturele studentenvereniging kunnen promoten. Daarnaast willen we de &cultuurkaart 

die sinds enkele maanden aan te vragen is inzetten om kortingen voor dergelijke activiteiten 

te verkrijgen. 

 

 

 



 

Gilden 

Prometheus kent een zeer uitgebreid aanbod aan gilden, waarvan sommige heel actief zijn en 

andere wat minder. Om ervoor te zorgen dat ook de inactieve gilden weer activiteiten gaan 

organiseren willen we de praesides van die gilden benaderen om samen met hen te zoeken 

naar een manier om het gilde nieuw leven in te blazen. Als de gildepraeses aangeeft geen tijd 

meer voor een gilde te hebben, dan zullen we actief meehelpen met het vinden van een 

nieuwe praeses. Als dat niet lukt, zal een gilde met instemming van de gildepraeses 

opgeheven worden. 

        De pilotgilden krijgen dit jaar extra aandacht van ons. We willen de gildepraesides 

van nieuwe gilden actiever benaderen om goed op de hoogte te zijn van de activiteiten. We 

zullen de praesides het gildedraaiboek toesturen en waar nodig zullen we hen helpen bij het 

bedenken van activiteiten of het organiseren van een eerste activiteit. 

 We willen het vrijblijvende karakter dat de gilden kenmerkt graag behouden, maar 

we zullen leden wel meer gaan stimuleren om bij gilden waar ze lid van zijn ook 

daadwerkelijk te komen. Het succes van een gilde wordt namelijk mede bepaald door de 

activiteit van de leden van dat gilde. Om de activiteiten van de verschillende gilden meer te 

promoten maken we op het maandprogramma ruimte vrij voor de aankondiging van 

gildeactiviteiten. Ook proberen we af en toe in samenwerking met een gilde een activiteit te 

organiseren.         

        Binnenkort krijgen alle gildepraesides een enquête toegestuurd. Met een enquête 

speciaal voor de gildepraesides hopen we meer inzicht te krijgen in de mate waarin 

activiteiten bezocht worden, net als in de wijze waarop de communicatie tussen praesides en 

leden verbeterd zou kunnen worden. 

 

Quaestuur 

Het spaarplan dat onder bestuur Nehalennia is ingestemd zal ten uitvoer komen. De 

contributieverhoging naar €40 per jaar, die ook onder bestuur Nehalennia is ingestemd, is 

vanaf dit jaar van kracht. Sommige commissies krijgen komend jaar een hogere subsidie dan 

afgelopen jaar. Dit geldt voor de Pyrosredactie, zodat de Pyros op een groter formaat 

gedrukt kan worden. Ook krijgt de galacommissie een hogere subsidie, omdat dit bij de 

organisatie van het lustrumgala goed van pas komt. 

        Uit gesprekken met andere Leidse besturen, evenals gesprekken met leden, blijkt dat 

de quaestuur en de positie van de quaestor maar weinig worden begrepen. Daarom willen 

we de quaestuur zichtbaarder maken voor de leden. Enerzijds zal de quaestor meer in 

gesprek gaan met de verschillende commissiequaestoren om zo te zorgen dat het 

makkelijker wordt voor onervaren leden om deze positie te bekleden. Anderzijds zal het 

bestuur meer inzicht verschaffen in de begroting en verscheidene andere taken van de 

quaestor. Zo zal, in navolging van Andromeda, voor de halfjaarlijkse ALV een middag 

gepland worden waarin geïnteresseerden uitleg kunnen krijgen over quaestoriale 

onderdelen van de ALV. 

 



 

Commissies 

De dagjescommissie is afgelopen jaar zeer succesvol gebleken en blijft dan ook bestaan. 

Vanaf dit jaar krijgt de commissie een bijdrage van het bestuur. 

        Toneelgroep Efeze heeft inmiddels twee mooie toneelstukken gemaakt. We willen 

graag het voortbestaan van de toneelgroep garanderen, aangezien we Efeze een waardevolle 

bijdrage voor Prometheus vinden. Omdat we het financieel risico voor de praesides weg 

willen nemen, bieden we Efeze komend jaar financiële steun, mochten de kosten niet gedekt 

worden. Toneelgroep Efeze ontvangt geen subsidie, maar zou op den duur een vast 

onderdeel kunnen worden van de vereniging. Het komende jaar geldt als proeftijd voor deze 

garantstelling. 

        Wij streven ernaar als bestuur proactief te zijn in onze communicatie met commissies. 

Nauwe samenwerking tussen het bestuur en de verschillende commissies verkleint de kans 

op misverstanden en maakt bepaalde commissietaken makkelijker om uit te voeren. Goede 

communicatie is daarvoor heel belangrijk en we gaan daarom in het komende jaar meer in 

gesprek met verschillende commissies. Vorig jaar is gebleken dat commissies, om wat voor 

reden dan ook, niet snel naar het bestuur stappen met vragen. Dit proberen we met actievere 

communicatie tegen te gaan. Zo zullen we onder andere goed contact onderhouden met de 

pr-commissie; Niels zal plaatsnemen in deze commissie. De fotocommissie gaan we 

zorgvuldig begeleiden en waar nodig helpen met het zoeken van nieuwe leden. Ten slotte 

gaan we nauw samenwerken met de lustrumcommissie, die gedurende het hele jaar 

activiteiten organiseert waarvan we graag goed op de hoogte zijn. Emmy blijft zitting nemen 

in deze commissie om zo de communicatie goed te laten verlopen. 

 

Locatie 

De locatiekwestie blijft een punt van aandacht. Hoewel er dit jaar meer uitschrijvingen dan 

inschrijvingen zijn, denken we dat de bovenzaal van Café De Keyzer nog steeds niet voor 

alle lezingen voldoende ruimte biedt. Voor lezingen waar we veel leden verwachten zullen 

we de Spectrumzaal, maar ook zalen in het Lipsius of het KOG gebruiken. Echter, we geven 

de voorkeur aan locaties waar de leden bij binnenkomst al een drankje kunnen drinken en 

waar ook de borrel plaats kan vinden. Daarom gaat onze voorkeur uit naar De Keyzer en De 

Vergulde Kruik. Café De Herberg is een nieuwe locatie, waar de komende tijd enkele 

lezingen plaatsvinden om erachter te komen of dit een geschikte locatie is. 

        Tijdens de ALV in juni is het spaarplan van de VVO-locatiewerkgroep aangenomen. 

We blijven zitting nemen in de VVO-locatiewerkgroep, die dit jaar de plannen die in het 

spaarplan gepresenteerd zijn ten uitvoer zal brengen. De werkgroep zal het contact met de 

universiteit en de gemeente aangaan om te inventariseren in hoeverre financiering door 

externe partijen mogelijk is. We houden het verloop van dit proces kritisch in de gaten om er 

zeker van te zijn dat de belangen van Prometheus behartigd blijven. 

 

 

 



 

Ledenbinding 

Met de ledenbinding gaat het goed. Tijdens de verenigingsavonden heerst een prettige sfeer, 

waarbij de eerstejaars zich welkom voelen. Dat willen we dit jaar graag voortzetten. Net als 

voorgaande jaren ontvangen alle leden ook dit jaar zowel een verjaardagskaartje als een 

kerstkaartje. Om de eerstejaars nog meer bij Prometheus te betrekken zullen we af en toe een 

belronde houden waarbij we met name de eerstejaars die na de EL CID niet of nauwelijks 

meer naar Prometheus gekomen zijn uit te nodigen om weer eens langs te komen. Ook 

zullen we ouderejaars benaderen die het afgelopen jaar inactief zijn geworden. Ook hen 

hopen we zo opnieuw bij de vereniging te betrekken. 

 

Communicatie en promotie 

We gaan meer gebruik maken van de openbare Facebookpagina om zo externen bekend te 

maken met Prometheus, omdat we denken dat dit een effectief communicatiemiddel is. We 

willen op de Facebookpagina niet alleen de lezingen aankondigen, maar ook meer van 

Prometheus laten zien door middel van het plaatsen van foto’s van de activiteiten, uiteraard 

met toestemming van de leden. Ook willen we culturele activiteiten die in Leiden 

georganiseerd worden gaan promoten, omdat dit een manier is om het culturele karakter 

van de vereniging aan externen te laten zien. Posters zullen we nog steeds elke maand 

verspreiden, maar we willen er een nieuwe invulling aan geven met meer beeld en minder 

tekst, wat ons doeltreffender lijkt. Ook zal het Twitteraccount bijgewerkt blijven worden. 

        Het contact met de leden zullen we onderhouden door de weekmail en het 

maandprogramma te versturen. In de Facebookgroep zullen we alle activiteiten aankondigen. 

Tevens heeft de internetcommissie hard gewerkt aan een vernieuwde versie van de website, 

waarop het programma te vinden zal zijn. De vernieuwde versie van de website komt tijdens 

de ALV online en de leden van de internetcommissie zullen deze website nog verder 

vernieuwen. 

        Bestuur Nehalennia verkoopt al enkele maanden nieuwe merchandise. Deze 

merchandise is in ons bestuursjaar nog steeds te verkrijgen. Daarnaast introduceert de 

lustrumcommissie in de loop van het jaar nieuwe merchandise die speciaal voor het 

lustrumjaar ontworpen is. 

 

Bestuursformatie 

Elk jaar in januari hebben leden de mogelijkheid om hun interesse te laten blijken voor het 

kandidaats f.t.-bestuur. We willen de kandidaten graag beter informeren over het verloop 

van de bestuursformatie en over de inhoud van de verschillende functies. De kandidaten die 

uiteindelijk niet in het kandidaats f.t.-bestuur kwamen, kregen tot nu toe niet te horen 

waarom zij niet gekozen waren. Dit zien wij graag anders; we zullen voorafgaand aan het 

formatieproces duidelijk afspreken welke informatie we aan de afgewezen kandidaten 

verschaffen. Dit zal ook in het draaiboek opgenomen worden. 

 

 



 

Vrienden en Reünisten 

Net als afgelopen jaren zullen er enkele Reünistenlezingen gehouden worden; de eerste 

vindt eind november plaats. Voor deze lezing nodigen we ook het Comité van Aanbeveling 

uit. Op de woensdag voor Hemelvaart vindt net als afgelopen jaren een tweede 

reünistenlezing plaats.           

        Omdat dit jaar het vijfde lustrum van Prometheus gevierd wordt, worden de 

Vrienden en Reünisten, oud-leden en ook de ouders van de leden uitgenodigd om aanwezig 

te zijn op de lustrumdag in maart. Deze lustrumdag vervangt de jaarlijkse Vrienden- en 

Reünistendag. 

         

Externe contacten 

In de eerste week van maart wordt de VVO-week gehouden. In deze week organiseren de 

Veelzijdige Verenigingen die zijn aangesloten bij de Plaatselijke Kamer van Verenigingen 

(PKvV) activiteiten voor alle leden. Prometheus zal in deze week een lezing organiseren die 

voor de leden van alle VVO-verenigingen toegankelijk is. De leden van Prometheus zijn ook 

welkom bij de activiteiten van de andere verengingen. De week wordt afgesloten met een 

gezamenlijk eindfeest. 

        We zullen het contact met andere verenigingen in Leiden behouden door middel van 

het Veelzijdig Verenigingen Overleg (VVO) en de Plenaire Vergaderingen van de PKvV. 

Daarnaast zullen we zoveel mogelijk constitutieborrels en rondjes verenigingen bezoeken. 

Ook willen we inventariseren of een samenwerking met andere Leidse partijen, andere dan 

studenten- en studieverenigingen, mogelijk is om gezamenlijke activiteiten te organiseren. 

        Met de zusterverenigingen Particolarte en ViaKunst willen het contact zo goed 

mogelijk onderhouden. We zullen ook dit jaar weer een gezamenlijke activiteit organiseren. 

Ook willen we met de zusterverenigingen bespreken of een uitbreiding van Culturele 

Studentenverenigingen van Nederland (CSVN) tot de mogelijkheden behoort. 

 

Tot slot 

Bestuur Yggdrasil hoopt dat alle leden zich komend jaar net zo verbonden zullen voelen met 

Prometheus als voorgaande jaren en zich welkom blijven voelen in de vele werelden die 

Prometheus rijk is! 

 


